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SPOŁECZEŃSTWO 

W zakończeniu roku akademickiego 
uczestniczyli Rektor prof. dr hab. Mar-
cin Pliński, Dziekan Wydziału Społecz-
no-Przyrodniczego dr Beata Dudziń-
ska, Kanclerz mgr Rafał Gierszewski 
i kadra dydaktyczna. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych, w tym starosta 
pucki Jarosław Białk i zastępca prezy-

denta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz. 
Rektor podsumowując pozytywne wyniki 
absolwentów poinformował również, że 
w trakcie wizytacji Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej działającej przy Ministerstwie 
Edukacji i Nauki uczelnia we wszystkich 
kontrolowanych 10. kryteriach otrzymała 
oceny spełnione, czyli bardzo dobre. 

W imieniu absolwentów podziękowa-
nie dla kadry dydaktycznej i współpra-
cy ze studentami wyraziła starosta roku 
Natalia Pytel. Szczęśliwi absolwenci 
odbierali również gratulacje od swoich 
najbliższych, współpracowników i zna-
jomych. Ten ważny i piękny moment 
na pewno na zawsze utkwi w ich pa-
mięci. 

- Sukcesu nie osiąga się w pojedynkę, 
a dzięki współpracy, dlatego chciałbym po-
dziękować dyrektorom naszych placówek 
oświatowych, wszystkim pracownikom 
szkół i Wejherowskiego Centrum Usług 
Wspólnych, ale również rodzicom i całej 
społeczności szkolnej - podkreśla Arka-
diusz Kraszkiewicz Zastępca Prezyden-
ta Miasta Wejherowa.

Organizatorem konkursu i programu, 
w którym wzięło łącznie 163 samorzą-
dów z całej Polski, była Fundacja Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Komi-
sja Certyfikacyjna, składająca się z eks-
pertów reprezentujących środowisko 
akademickie, posiadających co najmniej 
stopień naukowy doktora i udokumen-
towany dorobek naukowy w dziedzinie 

edukacji, przyznała Gminie Miasta Wej-
herowa Certyfikat „Samorządowy Lider 
Edukacji”.
W uzasadnieniu do nagrody czytamy: „Gmi-
na Miasta Wejherowa może być wzorem 
dla innych wielkościowo (a także większych 
gmin województwa pomorskiego) jak efek-
tywnie i długofalowo inwestować w edu-
kację dzieci i młodzieży. (...) Gmina Miasta 
Wejherowa jest liderem wśród JST odno-
śnie inwestycji infrastrukturalnych mają-
cych systemowo podnosić jakość edukacji 
w szkołach i przedszkolach.”
Ponadto Wejherowo otrzymało Wyróż-
nienie Nadzwyczajne „Primus” za naj-
wyższą liczbę punktów rankingowych 
przyznanych przez recenzentów. Prezy-
dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt został uhonorowany Medalem 
Edukacyjnym „Samorządowiec 30-lecia” 
znajdując się tym samym w gronie 9. 
włodarzy w kraju o najwybitniejszych 
osiągnięciach w dziedzinie zarządzania 
oświatą. Szkoła Podstawowa nr 8 im. 
Martyrologii Piaśnicy otrzymała Certyfi-
kat Edukacyjnej Doskonałości, jako jedna 
z 20 najlepszych szkół i placówek w Pol-
sce wyróżniających się najwyższą jako-
ścią edukacji. 

Blisko 40. absolwentów odebrało dyplomy ukończenia 
studiów socjologicznych I stopnia w Kaszubsko-
Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.  
Po uroczystości wszyscy, łącznie z kadrą dydaktyczną 
i gośćmi, wyszli na zewnątrz i absolwenci z radością 
wyrzucili swoje czarne birety akademickie.    

Dyplomatorium  
na socjologii w KPSW

Wejherowo zostało uhonorowane aż czterema nagrodami w X edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorząd-
nych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. 

Wejherowo w gronie Liderów Edukacji
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INWESTYCJE 

W  województwie  pomorskim  najwyż-
szy  wskaźnik  zaszczepień  zanotowano 
w Gdańsku  i wynosi  53,8%.  Na  drugim 
miejscu  jest  Sopot  –  52,4%,  a  na  trze-
cim  –  Gdynia  –  50,6%.  Kolejne  miasta 
w pierwszej dziesiątce, to: Krynica Mor-
ska – 49,7%, Łeba – 48,1%, Ustka 45,4%, 
Kolbudy 44,9%,  Człuchów i Kosakowo – 
po 44,5% i Pruszcz Gd. 44,4%.
Nieco słabiej prezentują się   wskaźniki 
zaszczepień w powiecie wejherowskim. 
Najwyższy  wskaźnik  zaszczepionych 
posiada  Rumia  –  43,2%,  druga  jest 
Reda  –  40,04%,  a  trzecie  – Wejhero-
wo – 40,00%. W naszym mieście jedną 

dawką zaszczepionych w połowie lipca 
było 22 843 mieszkańców, a w pełni za-
szczepionych było 19 646 osób. 
Niższe  wskaźniki  zaszczepień  notują 
gminy wiejskie. W Gminie Wejherowo 
jest  32,5%  zaszczepionych,  w  Szmu-
dzie – 31,7%, w Luzinie 27,2%, a w Lini 
–  tylko  24,2%.  Obecnie  w  punktach 
szczepień jest pusto, choć służba zdro-
wia  dysponuje  szczepionkami.  Z  tego 
powodu w Wejherowie został zamknię-
ty  punkt  szczepień  w  szpitalu.  Chętni 
mogą się zaszczepić w punkcie zlokali-
zowanym w hali sportowej SP 8 przy ul. 
Nanickiej. 

W  trakcie  spotkania  przy  nowym  au-
tobusie  przed  ratuszem  wicemarsza-
łek  województwa  pomorskiego  Leszek 
Bonna powiedział,  że wejherowska  ko-
munikacja  błyszczy  na  tle  całego  wo-
jewództwa  i  jest    pod wrażeniem  tego, 
co prezes Czesław Kordel zrobił dla ko-
munikacji w mieście przy wsparciu Pre-
zydenta Miasta Wejherowa.  Podkreślił, 
że  władze  województwa  czynią  stara-
nia  o  wprowadzenie  wspólnego  biletu 
na  komunikację  dla  całego  Pomorza. 
W tym celu została już podpisana umo-
wa na realizację tego projektu.
- Chcielibyśmy w ciągu najbliższych 2 lat 
ten projekt zakończyć. Jego idea jest taka, 
aby mieszkańcy Pomorza, turyści i inne 
osoby, które odwiedzają Wejherowo, ma-
jąc jeden bilet mogli poruszać się SKM 
i autobusami po całym mieście i Pomo-
rzu - mówi Leszek Bonna przekonując, 
że teraz jest okazja, aby ze środków UE 
wyposażyć  wszystkie  publiczne  środki 
transportu  w  tzw.  waligatory,  czytniki 
rozliczające te przejazdy. 

Prezydent  Wejherowa  Krzysztof  Hil-
debradt  powiedział,  że  MZK Wejhero-
wo  ma  46.  nowoczesnych  autobusów, 
z tego większość marki Solaris o bardzo 
uniwersalnych rozwiązaniach. 
- Cieszymy się z naszej komunikacji i jeste-
śmy zadowoleni z pracy MZK. To jest ostat-
ni autobus, który w naszym mieście został 
zakupiony na tradycyjne paliwo. Kolejne 
autobusy będą już o napędzie elektrycz-
nym, bądź wodorowym - powiedział pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt.
Jak  zapewnia  prezes  Czesław  Kordel 
wejherowskie  autobusy  MZK  spełniają 
normy  ekologiczne  i  posiadają  innowa-
cyjne  rozwiązania, w  tym m.in.  czytniki 
elektroniczne  kart,  nagłośnienie  (także 
w j. kaszubskim), monitoring, klimatyza-
cję i system samogaszenia. Są też przy-
stosowane  do  potrzeb  osób  niepełno-
sprawnych.
W  uroczystym wprowadzeniu  nowego 
autobusu  do  eksploatacji  uczestniczyli 
m.in przewodniczący Rady Miasta Jacek 
Gafka  i  radni  miejscy,  przewodniczący 

Komunikacyjnego  Związku  Metropo-
litalnego  ZG  dr  Kamil  Bujak,  dyrektor 
ZTM w  Gdyni  dr  Hubert  Kołodziejski, 
zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, 
sekretarz miasta Bogusław Suwara oraz 
ks. prałat Tadeusz Reszka, który trady-
cyjnie poświęcił nowy autobus. 

46. nowy autobus marki Solaris zakupiony ze środków wypracowanych 
przez załogę MZK Sp. z o.o. w Wejherowie zasilił tabor miejscowego zakładu 
komunikacji. To ostatni zakupiony autobus z silnikiem o napędzie spalinowym. 
Kolejne,  jak zapewniają  Prezydent Miasta Wejherowa i Prezes MZK Sp. z o.o., 
będą już zeroemisyjne - o napędzie elektrycznym bądź wodorowym.

Ostatni nowy autobus MZK  
na tradycyjne paliwo

Stan zaszczepionych w Wejherowie
Mimo licznych apeli i przekonywań specjalistów ze służby zdrowia 
nie wszyscy chcą się szczepić przeciwko wirusowi Covid-19. 
Szczepienia są dobrowolne i nie są przymusowe. Na szczęście minęła 
trzecia fala pandemii i zagrożenie minęło, ale powoli nadciąga kolejna 
fala – wirus Delta.
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SPOŁECZEŃSTWO

Jak już informowaliśmy łącznik dro-
gowy będzie miał szerokość 5,5 me-
tra i długość 130 mb.  Cześć prac już 
wykonano m.in. odwodnienie i kana-
lizację oraz instalację oświetleniową. 
Utwardzono też nawierzchnię podwó-
rza z miejscami postojowymi na sa-
mochody osobowe dla mieszkańców. 
Zostanie tutaj także nasadzona zieleń, 
w tym lipy greenspire, ozdobne krze-
wy, trawy i byliny. 
Zastępca prezydenta Beata Rutkie-
wicz podkreśla, że dzięki tej inwestycji, 
której zakończenie planowane jest na 
koniec roku, powstanie spokojny ciąg 
pieszo-jezdny z miejscami postojowy-
mi i dogodnym dojazdem na podwórze 
od strony ul. Reformatów, jak również 
dogodne dojście do miasta z dwóch 
stron. Dotychczas bowiem mieszkań-
cy korzystający z samochodów mają 
możliwość wjazdu na podwórze tylko 
wąskim przesmykiem od strony dep-
taku na ul. 12 Marca, co jest uciążliwe 
i niebezpieczne dla przechodniów.  
 

- Ten pusty i zaniedbany plac szpecił nasze 
otoczenie. Teraz jest coś konkretnego, za-
równo dla dzieci i jak dla dorosłych. Są na-
wet ławeczki, gdzie można posiedzieć. Jest 
tutaj bardzo ładnie – mówi pani Kinga, 
która przyszła na plac zabaw z dziećmi.
Dzięki wykonaniu tego placu zabaw 
i siłowni powstała wśród bloków nowa, 
ciekawa i użyteczna przestrzeń na tym 
osiedlu. Dotychczas był tu niewyko-
rzystany placyk z zaniedbaną zielenią, 
a obecnie jest tu atrakcyjna strefa re-
kreacyjna dla mieszkańców. To wszystko 
dzięki inicjatywie radnego Leszka Szczy-
piora, któremu pomagali inni m.in. radna 
Justyna Ostrowska. 
- Motorem napędowym był dla mnie są-
siad, który zgłosił się do mnie z sygnałem, 
aby zrobić coś z tym zaniedbanym tere-
nem. Pomyślałem wówczas żeby skorzy-
stać z możliwości jakie daje Budżet Oby-
watelski. Złożyłem wniosek, kosztorys, 
zebrałem niezbędne pozwolenia i wystar-
towaliśmy w Budżecie Obywatelskim zbie-
rając 769 głosów. Okazało się, że dzięki 
podjętej inicjatywie i współpracy z miesz-
kańcami można coś osiągnąć. Cieszę się, że 
nasz projekt doczekał się realizacji – mówi 
radny Leszek Szczypior.
Podczas otwarcia obiektu zastępca pre-
zydent Beata Rutkiewicz powiedziała, 
że prace budowlane przy realizacji tego 
projektu trwały od lutego br. i dobiegły 
końca w lipcu. Koszt realizacji wyniósł 
niespełna 140 tys. zł. 

- Plac zabaw dostępny jest dla wszystkich 
mieszkańców, nie tylko dla mieszkańców 
osiedla 1000-lecia. Częściowe ogrodzenie 
w strefie rekreacji placu zabaw dla naj-
młodszych jest podyktowane względami 
bezpieczeństwa, ale furtka nie będzie za-
mykana. Z obiektu będzie można korzystać 
przez całą dobę – podkreśla Beata Rut-
kiewicz.
- Trzeba pamiętać, że to miejsce rekreacji, 
które będzie służyło mieszkańcom przez 
kolejne lata, powstało dzięki Budżetowi 
Obywatelskiemu. Jestem przekonany, że 
projekty Budżetu Obywatelskiego nadal 
będą pomagały mieszkańcom zmieniać 
swoje najbliższe otoczenie – dodaje Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta miasta.
Na placu zabaw znalazły się huśtawka 
podwójna „bocianie gniazdo + waha-
dłowa”, huśtawka typu „ważka”, mini-
-karuzela, bujak „konik”, bujak „motor”, 
a także mały stożek – linarium, do  
wspinaczki dla najmłodszych. W si-
łowni zewnętrznej dla dorosłych zna-
lazły się takie urządzenia jak: narciarz 
podwójny z pylonem informacyjnym, 
wahadło podwójne z pylonem informa-
cyjnym, rower, biegacz, orbitrek a tak-
że stół do ping-ponga.  Plac zabaw dla 
dzieci został ogrodzony. Dodatkowo 
zostały zamontowane elementy małej 
architektury tj. ławki, kosze i stojak na 
rowery. Dokonano też nasadzeń nowej 
zieleni. 

Trwają prace związane z zagospoda-
rowania podwórza między budynka-
mi w ulicach 12 Marca i Reformatów 
w ramach projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”, na co 
władze miasta pozyskały dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej. 
Zaplanowany jest tutaj również 
łącznik drogowy, który połączy obie 
ulice oraz nasadzenia zieleni. 

Podwórze przy 
ul. 12 Marca 
nabiera blasku

Na osiedlu 1000-lecia został otwarty plac zabaw z siłownią zewnętrzną, 
który został wykonany  w oparciu o wybrany przez mieszkańców projekt 
Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Wejherek – od przedszkola do 
seniora”. Jego autorem jest Leszek Szczypior.

Już czynny nowy plac zabaw  
na os. 1000-lecia
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Rzeka Reda płynąca na północnych 
obrzeżach Wejherowa zawsze wzbu-
dzała zainteresowanie amatorów kaja-
karstwa turystycznego od wielu lat ze 
względu na rzadko spotykane mena-
drowanie rzeki. Od czasu, kiedy bardzo 
popularne stały spływy kajakowe rzeką 
Piaśnicą od Jeziora Żarnowieckiego do 
morza powstało wiele firm zajmujących 
się organizacją spływów, którzy nie 
mogą się doczekać oddania do użytku 
przystani kajakowej w Wejherowie na 
rzece Redzie.     

Obecnie wykonawca dokonał już prze-
budowy istniejącego zjazdu z ul. Ofiar 
Piaśnicy na teren przystani (jest to dro-
ga wojewódzka nr 218), co wiąże się ze 
znacznym podniesiem terenu i zapew-
nieniem odpływu wód deszczowych 
z szosy. Dobiega już końca przebudowa 
istniejącego parkingu leśnego (z utwar-
dzeniem nawierzchni parkingu, ciągów 
komunikacyjnych i miejsca przewidziane-
go do zawracania aut osobowych z przy-
czepą na kajaki). Kończy się też budowa 
mostu z elementów kompozytowych, 
pomostu wraz ze slipem do wodowania 
kajaków oraz podestu-dojścia na po-
most. Na terenie przystani stanęły dwie 
wiaty, a docelowo znajdą się tam jeszcze 
ławko-stoły, stojak na rowery, rowero-
wy samoobsługowy zestaw napraw (ze 
wspornikiem na rower), kosze na śmieci, 
tablice informacyjne itp. 
Podczas ostatniej wizyty na placu budo-
wy zastępcy prezydenta Beaty Rutkiewicz 
wykonawca zapewnił, że wszelkie pra-
ce związane z budową przystani będzie 
mógł ukończyć wcześniej niż zakładała 
to umowa. Zaawansowanie prac daje na-

dzieję, że wykona inwestycję kilka tygodni 
wcześniej przed terminem. Po zakończe-
niu samych robót budowlanych wyko-
nawca będzie potrzebował trochę czasu 
na formalności o charakterze techniczno-
-dokumentacyjnym, aby uzgodnić termin 
odbioru inwestycji. Beata Rutkiewicz, jak 
miłośniczka turystyki kajakowej uważa, 
że wejherowska przystań na rzece Redzie 
powinna zadowolić kajakarzy. Dobrym 
rozwiązaniem jest prosty i funkcjonal-
ny slip umożliwiający wodowanie kajaku 
i wciąganie go na brzeg. Miejsce to powin-
no spodobać się również miłośnikom tu-
rystyki rowerowej oraz wszystkim miesz-
kańcom uprawiającym sporty terenowe 
np. biegi rekreacyjne i nordic-walking.   

SPOŁECZEŃSTWO

Jak będzie można uzyskać Kartę  
Mieszkańca? 
- W przypadku podmiotów działających 
na terenie miasta Wejherowa typowym 
przykładem będzie Filharmonia Kaszub-
ska. Mieszkaniec posiadający Kartę bę-
dzie mógł taniej kupić bilet do Filharmo-
nii, niż osoba z zewnątrz. To samo będzie 
dotyczyło krytej pływalni przy Szkole 
Podstawowej nr 8,  a także innych usług 
świadczonych przez Miasto Wejherowo 
np. przejazdów autobusami miejskiej ko-
munikacji. Myślę, że będzie to nowy i bar-
dzo nowoczesny element funkcjonowania 
miasta, specjalnie dedykowany dla miesz-
kańców - podkreśla zastępca prezydenta 
miasta Arkadiusz Kraszkiewicz dodając, 
że Kartę będzie można pobrać w Urzę-
dzie Miejskim lub w wyznaczonych 
punktach na terenie miasta. A wnioski 
o wydanie Karty będzie można składać 
zarówno elektronicznie, jak również 
w formie papierowej. 

Jesienią tego roku zostanie uruchomio-
na procedura składania wniosków. Żeby 
otrzymać Kartę trzeba będzie wykazać, 
że jest się mieszkańcem Wejherowa 
i tutaj płaci się podatki. Dlatego zasad-
niczym dokumentem będzie pierwsza 
strona deklaracji PIT, gdzie wskazany 
jest adres zamieszkania w Wejherowie. 
O Kartę dla dzieci niepełnoletnich bę-
dzie mógł wystąpić rodzic posiadający 
uprawnienie do Karty Mieszkańca, zaś 
od studentów wymagana będzie legi-
tymacja studencka plus potwierdzenie 
zameldowania na terenie miasta Wej-
herowa.

Korzyści dla wszystkich mieszkańców, 
ale także przedsiębiorców 
- Zachęcam wszystkie podmioty pry-
watne działające na terenie Wejhero-
wa i tych wszystkich, którzy świadczą 
różnego rodzaju usługi, bądź prowadzą 
sklepy, bary, restauracje i kawiarnie, aby 

do tego się włączyli. Na stronie miasta 
www.wejherowo.pl znajduje się specjal-
ny formularz umożliwiający podmio-
tom zgłoszenie przytępienia do Karty 
Mieszkańca, do czego bardzo serdecznie 
zachęcam - mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz. 
Korzyści wynikające z wprowadzenia 
Karty Mieszkańca będą dotyczyły także 
przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą na terenie Wej-
herowa. Poprzez przyłączenie się do 
Karty Mieszkańca dany Przedsiębiorca 
będzie mógł wprowadzać różnego ro-
dzaju udogodnienia dla swoich klien-
tów takie jak: rabaty, zniżki, promocje, 
a także będzie mógł reklamować swoją 
działalność. 
Podmioty zainteresowane przystąpieniem 
do Karty Mieszkańca serdecznie zachęca-
my do wypełnienia formularza (w załącz-
niku na stronie wejherowo.pl) i przesłanie 
go na adres: turystyka@wejherowo.pl 

Przy moście na ul. Ofiar Piaśnicy 
na rzece Redzie budowana jest 
przystań kajakowa. To kolejna 
atrakcja turystyczna w naszym 
mieście, z której – po oddaniu do 
użytku – będą korzystali miesz-
kańcy i turyści. Choć zgodnie 
z umową termin odbioru przystani 
planowany na koniec września br., 
wiele wskazuje na to, że będzie to 
możliwe o miesiąc wcześniej.

Przystań kajakowa na rzece Redzie coraz bliżej 

Jak już informowaliśmy miasto podjęło pracę nad wdrożeniem Karty 
Mieszkańca w Wejherowie, która ma zostać uruchomiona już jesienią 
tego roku. Karta Mieszkańca będzie w formie plastikowej oraz 
mobilnej w zależności od preferencji użytkownika. 

Przyłącz się do Karty Mieszkańca!
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Różę Ekologii 2021 wręczył Renacie 
Kowalik, dyrektor „Słonecznego Przed-
szkola”, Tadeusz Wiśniewski, przewod-
niczący Zarządu Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
- Wszystkie działania ekologiczne w tej 
placówce są przemyślane i zaplanowane – 

mówi Tadeusz Wiśniewski. - Zaczynając  
od szkoleniowych rad pedagogicznych, 
zajęć z dziećmi, warsztatów z rodzicami, 
na spotkaniach z  seniorami kończąc. 
Całe grono pedagogiczne „Słonecznego 
Przedszkola” corocznie realizuje liczne 
działania proekologiczne. Obok zbiórki 
nakrętek, baterii czy elektroodpadów, 
w ramach projektu „Lider Lokalnej 
Ekologii” prowadzone są potkania ze 
specjalistami, warsztaty i happeningi, 
a nawet zajęcia laboratoryjne, które po-
zwalają przedszkolakom zgłębiać prak-

tycznie temat ochrony środowiska.
Gratulacje dla małych ekologów i ich 
nauczycieli złożył także Arkadiusz 
Kraszkiewicz.
- Edukacja dzieci to podstawa, ponieważ 
to one są najbardziej podatne na budo-
wanie dobrych przyzwyczajeń – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Nie mamy wąt-
pliwości, że te działania, które podejmują 
nasi najmłodsi, są dzisiaj kluczowe dla na-
szej przyszłości i do tego jak będzie nam się 
żyć w Wejherowie.

SPOŁECZEŃSTWO

Przedszkole Niepubliczne 
„Słoneczne Przedszkole” 
w Wejherowie otrzymało Różę 
Ekologii - za wybitne osiągnięcia 
w obszarze ochrony środowiska. 
Nagrodę za całokształt działań 
w zakresie edukacji ekologicznej 
przyznał placówce Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”.

RÓŻA EKOLOGII 
2021 dla 
wejherowskiego 
przedszkola

W wejherowskich szkołach w roku szkolnym 
2020/2021 uczyło się 4414 uczniów, w tym 4013 
uczniów szkół samorządowych i 401 uczniów szkół 
niepublicznych. Szkołę podstawową ukończyło 465 
absolwentów, w tym 434 – ze szkół samorządowych 
i 31 - szkół niepublicznych.
Jak powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych 
podczas zakończenia roku szkolnego w Szkole Podsta-
wowej nr 5 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
Wejherowie był to dla wszystkich wyjątkowy rok, który 
kojarzyć się będzie z pandemią koronawirusa, ze zdal-
nym nauczaniem, z konsultacjami on-line.
- Z okazji zakończenia roku szkolnego, pragnę wszystkim 
uczniom i rodzicom, a także dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych, nauczycielom, pracownikom administracji 
i obsługi serdecznie podziękować i pogratulować za to, jak 
dzielnie radziliście sobie  ze wszystkimi problemami, któ-
re koronawirus przed nami postawił – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Życzę Wam – drodzy uczniowie - pięk-
nych wakacji, udanego wypoczynku, słonecznej pogody, 
mnóstwa pomysłów oraz wielu pasjonujących przygód. 

Ponad 4,4 tysiąca uczniów wejherowskich 
szkół podstawowych prowadzonych 
przez miasto, zakończyło edukacje w roku 
szkolnym 2020/2021. Za nimi, ich rodzicami, 
nauczycielami i dyrektorami kolejny wyjątkowo 
trudny i wymagający czas. Kojarzyć się będzie 
z koronawirusem i zdalnym nauczaniem.

Zakończenie roku szkolnego 
w wejherowskich szkołach 
podstawowych
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St. kustosz muzeum Benita Grzenko-
wicz-Ropela oglaszając wyniki przypo-
mniała, że konkurs organizowany jest 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
oddział w Wejherowie i jest adresowa-
ny m.in. do członkiń klubu hafciarskiego 
„Tulpa” oraz  mieszkańców Wejherowa 
i powiatu wejherowskiego.
1. miejsce zdobyły: Beata Butowska, 
Teresa Domnik, Teresa Dembkowska, 
Barbara Jaedtka-Walaszkowska, Maria 
Michałowska, Ludwika Wesserling. 2. 
miejsce otrzymały: Małgorzata Szmidt-
ka, Irena Bardczak-Nowak, Wanda Mi-
ronkiewicz, Mirosława Dargacz, Zofia 
Magulska. 3. miejsce przyznano Elżbie-
cie Malewskiej.
Oceny prac konkursowych dokonała 
komisja w składzie: Edmund Szymikow-
ski (przewodniczący) oraz członkowie: 
Elżbieta Ball-Szymroszczyk – etnograf 

i Benita Grzenkowicz-Ropela - etnograf 
i historyk sztuki. W uroczystości uczest-
niczył dyrektor muzeum Tomasz Fopke. 
Uświetnił ją występ Chóru Towarzystwa 
Śpiewaczego im. Jana Trepczyka przy 
akompaniamencie Marcina Grzywacza.

Ideą konkursu jest propagowanie ka-
szubskiej sztuki hafciarskiej oraz pielę-
gnowanie pamięci i dorobku dawnych 
liderek szkoły wejherowskiej: Franciszki 
Majkowskiej, Anny Konkel, Elżbiety Ebel 
i Jadwigi Kreft.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  ogłoszono  wyniki XV Powiatowo-Miej-
skiego Konkursu Harciarskiego. Nagrody laureatkom wręczyli: zastępca prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz i prezes Oddziału ZKP Mirosław Gaffka.

Mistrzynie haftu kaszubskiego 
zachwyciły jurorów

Zespół powstał 10 lat temu, w Wej-
herowie. Obecnie skupia muzyków 
trójmiejskich: absolwentów i wykła-
dowców Akademii Muzycznej im. Sta-
nisława Moniuszki w Gdańsku, a także 
artystów związanych ze sceną chóralną 
Trójmiasta. W skład zespołu wchodzą: 
Małgorzata Priebe, Maria Krueger (so-
prany), Anna Rocławska-Musiałczyk, 

Marta Jundziłł (alty), Mateusz War-
kusz, Szymon Duraj (tenory), Tomasz 
Chyła, Filip Czajkowski (basy). Zespół 
wykonuje muzykę a cappella, ostatnio 
skupiając się na kompozycjach współ-
czesnych i performatywnych. Siedzibą 
Art’n’Voices jest Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie.

– Fryderyk jest dla nas ogromnym wy-
różnieniem. To ukoronowanie dziesięcio-
letniej działalności naszego zespołu, naj-
ważniejsza nagroda w dorobku – mówi 
Marta Jundziłł

Gratulujemy serdecznie tak prestiżowe-
go wyróżnienia i życzymy zespołowi ko-
lejnych osiągnięć.

Tegorocznego Fryderyka muzyki poważnej - za 
płytę roku w kategorii muzyka współczesna zdobył 
album „Midnight Stories” - Contemporary Music of 
Polish Composers, Zespołu Wokalnego Art’n’Voices. 
Grupę tworzą muzycy z Trójmiasta i Wejherowa. 
Fryderyk to największe wyróżnienie przemysłu 
fonograficznego w Polsce, a Art’n’Voices jest 
pierwszym zespołem wokalnym z Pomorza, który 
otrzymał tę prestiżową nagrodę.

Fryderyk dla Zespołu 
Wokalnego Art’n’Voices
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Prezes klubu Mirosław Elwart zapew-
nia, że okres przerwy wakacyjnej jest 
dobrym czasem na dawkowanie ćwi-

czeń rozciągających i zwiększonego 
wysiłku, co umożliwia pobudzenie, 
dotlenienie i ożywienie organizmu po 

okresie ograniczonego ruchu w czasie 
pandemii. Zajęcia na macie są atrakcją 
dla dzieci i młodzieży. Jest spora szan-
sa, że dla części z nich mogą być za-
chętą do podjęcia decyzji o uprawianiu 
tego sportu.
Na zajęciach karate w hali gimnastycz-
nej SP 9 można spotkać także osoby do-
rosłe w kimonach, m.in. kobiety. Są też 
dzieci, które dopiero zaczynają oswajać 
się z ćwiczeniami wprowadzającymi 
do technik karate oraz pojęć i nazew-
nictwa stosowanego w sztukach walk 
wschodnich. Mimo początków widać 
było olbrzymie zaangażowanie wśród 
najmłodszych, którzy pragną jak najle-
piej wykonywać ćwiczenia wprowadza-
ne przez trenera Leszka Sobkiewicza.  

Dyrektor biblioteki Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek podkreśla, że bibliote-
karzom zależy na tym, aby mając duży 
zasób gier, skutecznie je reklamować 
i zachęcać do takiej formy zajęć, która 
choć na chwilą odrywa dziecko od kom-
putera czy smartfona. 
Jak informuje instruktor biblioteki 
Krzysztof Powałka w zasobach biblio-
tecznych znajduje się około 250 róż-
nego rodzaju gier planszowych. Dzieci 
mogą wybierać gry, w które pragną 

pograć. Dobierają się  w pary i drużyny 
i ze sobą rywalizują doskonale bawiąc 
się pod okiem dorosłych. Zapisywa-
ne są nawet uzyskiwane punkty z po-
szczególnych rozgrywek. Oprócz tego 
dzieci mają za zadanie wystawić ocenę-
-recenzję dla gry, w którą mieli okazję 
pograć, w skali od 1 do 5 punktów. To 
pozwoli stworzyć później ranking gier, 
na podstawie którego można później 
proponować innym czytelnikom tę czy 
inną grę.

Obecna podczas symultany dyrektor Wej-
herowskiego Centrum Kultury Jolanta 
Rożyńska powiedziała, że pomysł rozegra-
nia tej symultany na wolnym powietrzu, 
a zwłaszcza w miejscu gdzie bywa sporo 
osób na spacerach, miał na celu wyprowa-
dzenie warsztatów z Filharmonii Kaszub-
skiej na zewnątrz. Park Miejski z zadaszoną 
małą sceną gwarantował możliwość roze-
grania tej symultany pod chmurką, ale bez 
zagrożeń ze strony opadów deszczu. 
- Świadomość, że jest lato, zachęciła nas, 
aby z obiektu zamkniętego wyjść w ple-
ner. Poza tym, kiedy widzi się w niektórych 
miastach szachistów rozgrywających swo-
je partie dużymi szachami w miejscach re-
kreacji, to aż korciło żeby wyjść z grą w sza-
chy na świeże powietrze - mówi Jolanta 
Rożyńska, która chciałaby doprowadzić do 
odrodzenia sekcji szachowej przy WCK. 

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 trenerzy Karate Klub Wejherowo prowadzą w cza-
sie wakacji zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przygotowujące do treningu karate w ramach „Akcja 
Lato2021”. Na zajęcia wakacyjne Klub otrzymał dotację Prezydenta Miasta Wejherowa. Odbywają się 
one codziennie w dni robocze od godz. 17.00 do 19.00 w sali gimnastycznej SP nr 9.  

Pierwsze kroki na macie w karate

Na małej scenie w Parku Miejskim 
mistrz szachowy Witosław Walkusz 
rozegrał w tzw. symultanę, czyli 
jednocześnie osiem partii szachów 
z ośmioma przeciwnikami na ośmiu 
szachownicach. Mistrz swobodnie 
rozgrywał swoje partie dając 
młodym szachistom znakomitą lekcję 
szachów, dzieląc się jednocześnie 
swoim doświadczeniem.

W każdy wtorek podczas wakacji Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
dzieci na otwarte warsztaty gier planszowych w godzinach od 10.00 do 
12.00. Na te zajęcia, które prowadzą Celestyna Taube i Krzysztof Powałka 
biblioteka nie wymaga zapisów. Są one bezpłatne i otwarte dla wszystkich 
chętnych.

Gry planszowe w bibliotece Symultana 
na 8 szachownic
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- Staraliśmy się w tych trudnych warun-
kach stworzyć jak najciekawszą ofertę za-
jęć warsztatowych dla dzieci, aby ten czas 
mogły spędzić ciekawie i pożytecznie. Jak 
co roku odzew był pozytywny i na wszystkie 
zajęcia zgłosili sie chętni - mówi instruk-
tor Joanna Bojke.  Jak dodaje niektóre 
warsztaty wprowadzono w przestrzeń 
miasta - poza budynek Filharmonii np. 
symultanę szachową w parku, a zajęcia 
fotograficzno-przyrodnicze w świetlicy 
na os. Sucharskiego. 

W programie znalazły się m.in. warsz-
taty rzeźbiarskie „Woda żródłem zy-
cia", warsztaty plastyczne, warsztaty 
taneczne,  zajęcia ceramiczne „Skarby 
morza" i „Wejherowskie kamienicz-
ki", warsztaty teatralne dla najnajów, 
zajęcia animacji filmowej, warsztaty 
muzyczne "Dla każdego coś ROCK-
-owego", warsztaty tworzenia plakatu 
domowego  ze spotkaniem z Katarzy-
ną Bogucką - ilustratorką książek dla 
dzieci.  

Zajęcia były prowadzone w dwóch ka-
tegoriach wiekowych, jedną stanowili 
chłopcy z klas III i IV oraz dziewczęta 
z klas IV i V, a drugą - chłopcy z klas V 
i VI oraz dziewczęta z klas VI, VII i VIII. Za 
aktywny udział w zajęciach „Lata z piłką” 
podziękował uczestnikom i prowadzą-

cym zajęcia, przedstawiciel prezydenta 
miasta Michał Jeliński który wszystkim 
uczestnikom wręczył medale ufundowa-
ne przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 
- Codzienne trzygodzinne zajęcia rozpo-
czynały się zawsze półgodzinną rozgrzew-
ką i były urozmaicane różnego rodzaju 

grami i zabawami z piłką takimi jak: król 
strzelców i król bramki, były również kon-
kursy rzutów karnych i rzutów wolnych, 
czy strzały na precyzję. Przez ostatnie pół-
tora godziny, rozgrywane były mecze, czyli 
to, co dzieci lubią najbardziej – mówi ko-
ordynator akcji Arkadiusz Szlas. 

Zajęcia 
cyrkowe 
dla dzieci 
w bibliotece
W ramach bezpłatnych 
wakacyjnych warsztatów dla dzieci 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
grupa dzieci uczyła się żonglerki 
różnymi przedmiotami m.in. 
piłeczkami, talerzykami, maczugami 
i obręczami. Zajęcia prowadziła 
Oliwia Starzonek.
- Są to podstawowe umiejętności i sztucz-
ki cyrkowe z zakresu żonglowania, które 
uczą nie tylko samych tych czynności, ale 
przede wszystkim poprawiają koncentra-
cję i koordynację ruchową dzieci, co jest 
ważnym elementem w ich rozwoju. Dzię-
ki ćwiczonym technikom zręcznościowym 
dzieci będą szybciej się uczyć i czytać. 
Poza tym potrzebują ruchu, bo za dużo 
siedzą bezczynnie patrząc w ekrany lap-
topów i smartfonów – mówi instruktor 
Oliwia Starzonek, która od roku zajmuje 
się doskonaleniem umiejętności cyrko-
wych i w nabywanych umiejętnościach 
dostrzega wiele innych zalet i korzyści.
Jak zapewnia dzieci bardzo chętnie 
biorą udział w zajęciach i nie zraża-
ją się pierwszymi niepowodzeniami. 
Cieszą się też z czynionych postępów 
i ochoczo popisują się nabytymi umie-
jętnościami. Zadowoleni są też rodzice, 
bo dziecko  mogło pożytecznie spędzić 
czas w gronie rówieśników i pod okiem 
sympatycznej instruktorki.

Na tegoroczne wakacje Wejherowskie Centrum Kultury przygoto-
wało bogatą ofertę zajęć warsztatowych dla dzieci proponując atrak-
cyjne tematy z różnych dziedzin artystycznych. Dzieci i rodzice mieli 
w czym wybierać.

Letnie warsztaty  
dla dzieci w WCK

W corocznych zajęciach piłkarskich dla dzieci 
„Lato z piłką 2021” organizowanych na popularnej 
Jamajce przez prawie dwa tygodnie uczestniczyło 
systematycznie 40 dziewcząt i chłopców ze 
szkół podstawowych w Wejherowie. Akcja była 
dofinansowana przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 

Udane zajęcia  
wakacyjne z piłką
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Sianowianie zwiedzili Kalwarię Wejhe-
rowską, Park Miejski z placem zabaw 
i grającym na akordeonie Kaszubą. Wzię-
li również udział w Mszy św. w kościele 
klasztornym. Zaś po nabożeństwie od-
wiedzili podziemia, w których spoczywa 
m.in. założyciel miasta Jakub Wejher 
z żoną Anną Elżbietą. Zwiedzili izby histo-
ryczne w Ratuszu, pospacerowali po wej-
herowskim rynku i deptaku przyglądając 
się Nutkom Kaszubskim oraz odwiedzili 

pobliską kolegiatę. Zobaczyli też budynek 
Filharmonii Kaszubskiej i "Olimp".
Jak zapewnia Anna Pianka wszyscy 
byli bardzo zadowoleni z wycieczki do 
Wejherowa.  Zachwyceni są Kalwarią 
Wejherowską, jej położewniem  i du-
chowością tego miejsca. Podobał się 
im wejherowski park z Pałacem, a także 
izby historyczne wejherowskiego Ratu-
sza.  Obiecali, że na pewno tu jeszcze 
wrócą...

W okresie letnim Wejherowo odwiedza coraz więcej 
turystów z różnych stron kraju. Niedawni goście z Sianowa 
spod Koszalina przyjechali do Wejherowa już po raz kolejny. 
Uczestnicy wycieczki zainspirowani przez Annę Piankę - 
nauczycielkę SP nr 2 w Sianowie, przyjechali do Wejherowa 
w grupie około 50 osób. Po grodzie Wejhera oprowadzała ich 
przewodnik Renata Makiła.

Turyści chętnie 
odwiedzają Wejherowo

Spotkania odbywają się w każdą niedzielę do 29 sierpnia br. włącznie, o go-
dzinie 9.30 na trawniku za Pałacem Przebendowskich. Zajęcia prowadzą na-
uczyciele jogi ze Szkoły jogi 12 asan: Magda Kamińska, Paula Krzemińska, 
Alicja Mazgajczyk, Marcin Lubowicz.
- Zapraszamy wszystkich, również osoby zupełnie początkujące. W razie desz-
czowej pogody, ćwiczymy pod wiatą na małej scenie. Maty i koce rozstawiamy 
w bezpiecznej odległości od drugiej osoby (każdy przynosi własną matę lub koc). 
Osoby z objawami przeziębienia prosimy o pozostanie w domu – mówi instruk-
tor Magda Kamińska.  
Z Regulaminu wydarzenia - uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne dla 
uczestników i dobrowolne. Udział w imprezie równoznaczny jest z wyraże-
niem zgody na publikację wizerunku. Publikacja wizerunku może się odbyć 
na przykład jako zdjęcie na facebooku, instragramie, stronie internetowej, 
w druku oraz w innych formach. Celem publikacji jest promocja wydarzenia.
Zajęcia Joga w Parku są możliwe dzięki życzliwości oraz udzielonej zgodzie 
przez Prezydenta Miasta Wejherowa i Dyrektora Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Więcej o Jodze w Parku na stronie: 
www.12asan.pl

Po raz szósty zapraszamy na wakacyjną Jogę w Parku Miejskim 
im. Majkowskiego w Wejherowie. Cotygodniowe zajęcia, dzięki 
dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego, są darmowe i otwarte dla 
wszystkich. 

Joga w Parku
Tańce, gry i zabawy, a przede wszystkim wspa-
niała, rodzinna atmosfera – tak w skrócie można 
opisać kolejną edycję festynu „Free Art”. Pod-
czas festynu ogłoszono m.in. wyniki konkursów 
organizowanych przez PZPO-W w Wejhero-
wie. W imprezie wzięły udział m.in. fundacje, 
stowarzyszenia, domy pomocy społecznej oraz 
warsztaty terapii zajęciowej skupiające dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe z rożnymi niepełno-
sprawnościami.
- Cieszę się, że wydarzenie z każdym rokiem ma 
coraz większe wsparcie – od władz samorządo-
wych i instytucji kulturalnych - mówiła Izabela 
Mazurkiewicz, kierownik warsztatów terapii za-
jęciowej oraz organizator festynu. - Celem co-
rocznego wydarzenia jest oczywiście integracja 
wszystkich ośrodków dla niepełnosprawnych 
z naszego regionu. „Free Art” jest jednak orga-
nizowany nie tylko dla tych osób, ale dla wszyst-
kich przyjaciół wspierających nasze dzialania.
Organizatorem imprezy była Fundacja Zdrowia 
ESCO. Uczestników odwiedził m.in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

W ogrodzie Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 
odbył się po raz jedenasty festyn „Free Art”. 
Jest to pokaz sztuki osób niepełnosprawnych, 
w którym swoje umiejętności artystyczne 
zaprezentowały ośrodki z powiatu 
wejherowskiego.

„Free Art" po raz 
jedenasty 

Uwaga! W okresie lipca i sierpnia Ratusz jest 
dostępny do zwiedzania od godz. 9.00 do 
15.00 w dni powszednie, a w soboty, niedziele 
I święta od godz. 11.00 do 15.00 (ostatnie wej-
ście o godz. 14.00). Ze względu na zachowanie 
ostrożności z powodu Covid-19 wejścia do Ra-
tusza są grupowe – max. 25 osób, o godzinach 
pełnych. Przypominamy, że  szlak głównych 
atrakcji miasta wraz z Kalwarią Wejherowską 
można zwiedzić bezpłatnie z przewodnikiem 
do 22 sierpnia włącznie. Zwiedzanie rozpoczy-
na się o godz. 11.00 przy pomniku Jakuba Wej-
hera. Zgłoszenia grup zorganizowanych przyj-
mowane są pod nr tel. 58 677 70 58.
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Podczas spotkaniaq prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt wyraził zado-
wolenie, że dzieci szkół podstawowych 
chętnie wzięły udział w tym konkursie. 
Miał on bowiem na celu zachęcić miesz-
kańców do korzystania z wybudowa-
nego niedawno węzła integracyjnego 
z parkingiem przy dworcu głównym PKP 
w Wejherowie. Prezydent przypominał, 
że węzeł integracyjny został wybudo-
wany z myślą o ekologii, aby mieszkań-
cy przyjeżdżając samochodami, a nawet 
rowerami, pod dworzec kolejowy mogli 
przesiąść się na kolejkę SKM lub na au-
tobus i dalej kontynuować podróż.
- Przeprowadzony konkurs wiązał się 
z działaniami informacyjno-promocyjnymi, 
jakie podjęło miasto na rzecz popularyzacji 

transportu zbiorowego i niezmotoryzowa-
nego, w związku z realizacją i przekaza-
niem do użytku publicznego projektu pn. 
„Budowa węzła integracyjnego Wejherowo 
Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi”. 
Dzieci dobrze odczytały intencję organi-
zatorów proponując w swoich pracach 
komunikację ekologiczną - powiedziała 
zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz.
Nagrody równorzędne w postaci akceso-
riów rowerowych i albumów o Wejhero-
wie otrzymali: w konkursie plastycznym 
w kat. klas I-III SP: - Dobrawa Borcowska 
(SP 9), Bartosz Gąsiewicz (SP 6) i Dariusz 
Hałuszczak (SP 6). Natomiast wyróżnie-
nia otrzymali: Jakub Ciskowski (SP 6), 

Mateusz Gaweł (SP 6), Weronika Kahs 
(SP 11), Kaja Kozłowska (SP 6), Julia Lis 
(SP 11), Karolina Plichta (SP 11) i Anna 
Willma (SP 6).  W kategorii klas IV-VIII 
SP wyróżnienie otrzymał Tomasz Kiel 
z SP 6. Nagrody w konkursie fotograficz-
nym zdobyli: Izabela Minga, Władysław 
Krugliński i Wiesław Szornak. 

Dobiegł końca konkurs „ODKORKUJ MIASTO - ekologiczna 
komunikacja”, do którego zaprosił dzieci Prezydent Miasta 
Wejherowa. Na uroczystość ogłoszenia wyników przyszli do 
ratusza laureaci konkursu z rodzicami.

Finał konkursu „Odkorkuj Miasto”

Trzy ważne zmiany w programie Czyste 
Powietrze
Zakup i montaż kotła na węgiel 
będą możliwe tylko do końca bieżącego 
roku. Wniosek o dofinansowanie na-
leży zatem złożyć do 31 grudnia 2021 
(konieczne jest wystawienie faktury lub 
równoważnego dokumentu księgowego 
z datą do 31 grudnia 2021). Od 1 stycz-
nia 2022 nie będzie już można składać 
wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Zwiększone zostają progi dochodowe 
w drugiej części programu, czyli w pod-
wyższonym poziomie dofinansowania. 
W przypadku gospodarstw wieloosobo-
wych próg ten wynosi do 1 564 zł prze-
ciętnego miesięcznego dochodu na oso-
bę, a dla gospodarstw jednoosobowych 
do 2 189 zł.
Możliwe jest ubieganie się o większe - niż 
dotychczas, wsparcie na zakup i montaż 
kotła na pellet o podwyższonym stan-
dardzie. Dotacja może wynieść do 9 000 
zł (nie więcej niż 45% faktycznie ponie-
sionych kosztów) przy podstawowym po-

ziomie dofinansowania oraz do 12 000 
zł (nie więcej niż 60% kosztów) przy pod-
wyższonym poziomie dotacji.

Co jeszcze w Czystym Powietrzu?
Zapowiadana ścieżka bankowa, czy-
li nabór wniosków o dofinansowanie 
w bankach na dotacje przeznaczone 
na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu 
tego roku. Informacje o bankach, któ-
re będą udzielały kredytów i w których 
będzie można złożyć wniosek o dotację 
pojawią się na stronie www.czystepo-
wietrze.gov.pl
Część warunków dofinansowania dla 
ścieżki bankowej jest inna niż ta realizo-
wana za pośrednictwem wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej.

Najważniejsze zmiany:
 rozpoczęcie przedsięwzięcia: 

w przypadku wniosków składanych 
w WFOŚiGW w Gdańsku – do 6 

miesięcy przed złożeniem wniosku. 
W przypadku banków – od daty 
złożenia wniosku.

 okres realizacji inwestycji: WFO-
ŚiGW w Gdańsku: 30 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku. Bank: 18 
miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 rozliczenie wniosku: WFOŚiGW 
w Gdańsku: maksymalnie w trzech 
częściach. Bank: rozliczenie całości 
po zakończeniu przedsięwzięcia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w ramach drugiej 
części  programu Czyste Powietrze, pra-
cuje nad uruchomieniem modułu poży-
czek dla gmin, jako uzupełnieniem finan-
sowania dla beneficjentów.
Uwaga! Alior Bank oraz Bank Ochrony 
Środowiska – to pierwsze banki, które 
rozpoczęły nabór wniosków o dotacje 
na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego w programie Czyste Powie-
trze. Pożyczki wyniosą do 100 000 zł. 

Źródło: WFOŚiGW w Gdańsku  
(www.wfos.gdansk.pl)

1 lipca 2021 weszła w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze. 
Wprowadzone zostały trzy ważne zmiany: wycofanie dotacji na kotły 
węglowe (od 01.01.2022), zwiększenie progów dochodowych w drugiej 
części programu, poszerzenie listy urządzeń do dofinansowania o kotły 
na pellet o podwyższonym standardzie. Program uzupełniony też został 
o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.  

Zmiany w programie Czyste Powietrze
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Gryf po nieudanych rozgrywkach w III li-
dze rozpoczyna niebawem rozgrywki w IV 
lidze, czyli o piętro niżej, niż poprzednio?
-  Piłka nożna jest sportem zespołowym, 
gdzie o sukcesie drużyny decyduje kilku-
nastu wybranych zawodników tworzących 
wspólną grą potencjał i jakość zespołu. Wy-
starczy jeden lub kilka błędów, aby przegrać 
mecz. A czasem przy wyrównanych siłach, 
wystarczy odrobina szczęścia, aby taki 
mecz wygrać. Z naszej grupy III ligi spadło 
w sumie 10 zespołów. Gdybyśmy wywal-
czyli nawet 10 punktów więcej, to i tak by-
śmy się nie utrzymali, bo dodatkowo spadły 
trzy zespoły z naszego regionu z II do III ligi. 
W dużym stopniu do tej sytuacji przyczyni-
ła się pandemia wirusa Covid-19. Z nasze-
go klubu w ubiegłym roku odeszło przecież 
wielu dobrych zawodników. Z konieczności 
w podstawowej jedenastce musiało wystę-
pować 5-6 juniorów. Proszę jednak zauwa-
żyć, że w końcówce rundy, z meczu na mecz, 
Gryf prezentował się coraz lepiej. Oznacza 

to, że praca trenera zaczęła owocować 
i przynosić efekty.

 - W sumie do pełni szczęścia jednak cze-
goś zabrakło? Czy będą jakieś zmiany?
- Na pewno brakło czasu, aby zespół skonso-
lidować. Mimo spadku do IV ligi cieszę się, 
że zaczęliśmy grać swoimi wychowankami, 
którzy potrzebowali więcej czasu, aby się 
ograć z bardziej doświadczonymi przeciw-
nikami silniejszych zespołów. Obecnie jeste-
śmy w fazie przygotowań z nowym trenerem 
Grzegorzem LIsewskim i zawodnikami. W ze-
spole na pewno jakieś zmiany nastąpią, ale 
jeszcze nie mogę powiedzieć nic konkretnego. 
Na pewno nie wystąpi już bramkarz Wiesław 
Ferra, który ze względu na wiek postanowił 
zakończyć karierę sportową. Postaramy się 
zbudować dobry zespół jak na potrzeby IV 
ligi, aby w każdym meczu można walczyć o 3 
punkty.  Do 8 sierpnia, kiedy rozpoczną się 
rozgrywki IV ligi, wszystko musi być dopięte 
na ostatni guzik.

- Jaka będzie ta IV liga? Ze Stolemem 
Gniewino, który awansował do III ligi, 
Gryf w sparingach  wygrywał... 
- W naszej grupie IV ligi jest kilka ze-
społów, które prezentują dość solidny 
futbol np. Kaszubia Kościerzyna, Ja-
guar Gdańsk, Gedania Gdańsk, a także 
Bytovia Bytów, która po spadku z II ligi 
została przypisana do IV ligi. Będzie 
więc kilka drużyn, z którymi nie będzie 
tak łatwo. W sumie nasza IV liga będzie 
mocniejsza, niż ta w ubiegłym sezonie. 
Na tym etapie nie zamierzamy obiecy-
wać przesadnych aspiracji. Chcemy zbu-
dować solidną drużynę w oparciu m.in. 
o naszych wychowanków i tak grać, 
żeby sprawiać radość naszym kibicom. 
Chcemy tworzyć ciekawe mecze i atrak-
cyjne widowiska, a plany i marzenia od-
kładamy na później. 

Dziękuję za rozmowę i życzę udanego 
startu Gryfa w rozgrywkach IV ligi.       

Rozmowa z Piotrem Ruszewskim,  prezesem WKS Gryf Wejherowo

WKS Gryf będzie grał w IV lidze

Wśród seniorów zwyciężył aktualny 
Mistrz Świata Jan Springer (JKM „Roda” 
Gdynia), który wyprzedził Juliana Da-
maszka i Mieczysława Muller (obaj - RJK 
PZPOW „Bliza” Wejherowo). Wśród ju-
niorów triumfował Kacepr Konkol (RJK 
PZPOW „Bliza”) przed Wiktorem Perskie-
wiczem (SM Osiedle Świdwin) i Bałżejem 
Dąbrowskim ((RJK PZPOW „Bliza”). W ka-
tegorii młodzików trzy miejsca na podium 
zajęli kolejno zawodnicy „Blizy”: 1-Igor 
Pawłowicz, 2-Błażej Pawłowicz i 3-Mak-
symilian Krampa. W kategorii oldbojów 
wygrał Marcin Gransicki przed Cezarym 
Salamajem (obaj - Radiojachting Szcze-
cin) i trzecim Zbigniewem Piskorzem (SM 

Osiedle Świdwin). W klasyfikacji zespoło-
wej zwyciężył RJK PZPOW „Bliza” Wej-
herowo, przed Radiojachtingiem Szczecin 
i SM Osiedle Świdwin. 
W wyścigu specjalnym o Memoriał Ka-
zimierza Dzięcielskiego - założyciela Ra-
diojachtklubu "Bliza" zwyciężali w swoich 
katgeoriach: seniorów -  Jan Springer,  ju-
niorów -  Artur Mroske, a młodzików - Igor 
Pawłowicz. 
Puchary, dyplomy i nagrody wręczali: 
w imieniu Prezydenta Wejherowa - sekre-
tarz miasta Wejherowa Bogusław Suwara, 
a w imieniu Starosty Powiatu Wejherow-
skiego - Andrzej Byczkowski, dyrektor 
PZPOW w Wejherowie.

- Podziwiamy pański zapał i hart ducha, ak-
tywność i wytrwałość w uprawianiu kolar-
stwa oraz propagowanie sportowego stylu 
życia. Z całego serca życzymy wielu lat nieza-
wodnej kondycji fizycznej oraz siły i motywa-
cji w pokonywaniu wytyczonych dystansów 
– powiedział zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz wręczając wyróżnienie 
sędziwemu kolarzowi.
Dziękuję Panu Prezydentowi za uhonoro-
wanie mnie tym wyróżnieniem. To dla mnie 
ogromny zaszczyt – mówi wzruszony Ge-
rard Patok, który przygotowuje się do star-
tu w zawodach m.in. w Cyklo Pelplin,  Ro-
werOwer,  Żuławy wkoło oraz w Sobótce.

Podczas spotkania w ratuszu 
Arkadiusz Kraszkiewicz – zastępca 
prezydenta Wejherowa uhonorował 
nestora wejherowskiego kolarstwa 
82-letniego Gerarda Patoka 
Miniaturką Statuetki Jakuba Wejhera.  
Prezydent Miasta Wejherowa 
przyznał mu ją w dowód uznania za 
promowanie Wejherowa podczas 
imprez sportowych.

Zawodnicy RJK PZPOW „Bliza” zwyciężyli drużynowo w Ogólnopolskich 
Regatach Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem, które odbyły się w Pucku. 
Rozgrywane po raz 27. zawody były eliminacją do Mistrzostw Polski w klasie 
F5-E. W dwudniowych regatach uczestniczyli zawodnicy z różnych części 
Polski m.in. z Gdańska, Gdyni, Szczecina, Świdwina, Poznania i Wejherowa.

Sukces żglarzy RJK PZPOW „Bliza” Miniaturka Statuetki 
J. Wejhera dla Gerarda Patoka
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Literacka Środa 
z Eugeniuszem 
Pryczkowskim
Pierwsze spotkanie w ramach Literackiej 
Środy odbyło się w wejherowskimo pa-
łacu z dr. Eugeniuszem Pryczkowskim.  
Bohater spotkania, pisarz, poeta, dzien-
nikarz i redaktor, zaskoczył wszystkich 
wyznaniem, że odbywa się ono w dniu 
52. jego urodzin. Pisarz chętnie mówiący 
po kaszubsku okazał się bardzo wesołym 
i energetycznym prelegentem i aktywnym 
twórcą. Jest też wydawcą (Wydawnictwo 
ROST) wielu publikacji i książek kaszub-
skich. Pisarz powiedział, że pandemia kor-
nowariusa Covid-19, mimo wielu niedo-
godności, okazała się dla niego okazją do 
napisania 51 sonetów w języku kaszub-

skim. W trakcie podejmowanych wielu 
różnych wątków dotyczących jego twór-
czości i działalności (działa m.in. w Zrze-
szeniu Kaszusbko-Pomorskim), wyznał, iż 
jego misją, której bez reszty się poświęca, 
jest kaszubszczyzna. Jest przekonany że 
to, co zrobi się teraz dla kultury kaszub-
skiej, zwłaszcza w formie pisanej, zostanie 
utrwalone na przyszłość. Ta świadomość 
pisarza-regionalisty, jest kołem napędo-
wym dla jego bogatej twórczości. Orga-
nizatorami spotkań są: Miejska Biblioteka 
Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejhe-
rowie i wejherowskie Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej.

Gry planszowe
W każdy wtorek podczas wakacji Miej-
ska Biblioteka Publiczna przy ul. Kaszub-
skiej zaprasza dzieci na otwarte warsz-
taty gier planszowych w godzinach od 
10.00 do 12.00. Na te zajęcia, które 
prowadzą Celestyna Taube i Krzysztof 
Powałka biblioteka, nie potrzeba za-
pisów. Są one bezpłatne i otwarte dla 
wszystkich. Do dyspozycji jest 250 gier 
planszowych.

Letnia Biblioteka w Pałacu
Jest efektem współpracy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Wejherowie i Mu-
zeum PIśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej. Dzięki tej współpracy 
pasjonaci czytania na świeżym powietrzu 
mogą skorzystać z plenerowego  punk-
tu bibliotecznego na tarasie wejherow-
skiego pałacu. Letni punkt biblioteczny 
otwarty będzie w poniedziałki i środy 
12.00-18.00, a wtorki 12.00-16.00. 

Spotkania z zielarzem-fitoterapeutą
W sierpniowe czwartki odbędą się trzy 
spotkania z Michał Konkelem, ziela-
rzem-fitoterapeutą.   
12.08 godz. 17.00 – Spacer zielarski po 
Parku Miejskim pt. „Miejska dżungla, 

czyli rośliny u naszych stóp. Rozpozna-
wanie i wykorzystanie”.
19.08 godz. 17.00 – Wykład w bibliote-
ce przy ul. Kaszubskiej 14 nt. „Właściwo-
ści roślin zielarskich. Zioła i literatura”.
26.08 godz. 17.00 – Wykład w biblio-
tece przy ul. Kaszubskiej 14 nt. „Zioła 
wykorzystywane w chorobach układu 
oddechowego i jego regeneracji”.

Uwaga! W okresie wakacyjnym Miejska 
Biblioteka Publiczna przy ul. Kaszub-
skiej 14 w soboty jest nieczynna.

WSŁUCHAJ SIĘ W PARK – mobilna gra 
miejska 45 minut. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Alek-
sandra Majkowskiego we współpracy 
z Wejherowskim Centrum Kultury za-
prasza na spacery po Parku Miejskim 
w Wejherowie, w formie mobilnej gry 
miejskiej. Odmienna od tradycyjnej 
forma spaceru opracowana została 
z wykorzystaniem aplikacji Action-
Track. Po jej ściągnięciu, osoby space-
rujące po parku będą miały możliwość 
zwiedzenia go zgodnie z wyznaczony-
mi punkami. W wędrówce grającym 
towarzyszyć będzie wirtualny lektor. 
Punkt startowy gry, to Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej od strony tarasu. Udział 
w grze jest bezpłatny. Grę możesz 
rozpocząć i zakończyć w każdym mo-
mencie. Zainstaluj bezpłatną aplikację 
ActionTrack. Włącz usługę lokalizacji. 
Zczytaj kod QR. Pobierz grę „Wsłuchaj 
się w Park”. Po wejściu do gry aplikacja 
kieruje na start. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie

Wejherowskie Centrum Kultury – 
Filharmonia Kaszubska

Koncerty Letnie (otwarte) w Parku 
Miejskim o godz. 17.00
01.08 – Paweł Nowak KLEZMORET
08.08 – Pinky Loops
15.08 – Retro Potańcówka Miejska - 
CzessBand – Pl. J. Wejhera
22.08 – The Missing Part
29.08 - Bakteriusz i Próchniak – Teatr 
Komedii Valldall.

Kino pod Gwiazdami 
W czwartki o godz. 21.30 w Amfite-
atrze Miejskim.
29 lipca – „Włoskie wakacje”,
05 sierpnia – „Urwis”, 
12 sierpnia – „Żegnajcie głupcy”, 
19 sierpnia – „(Nie)znajomi”.

Koncerty i występy w sali głównej 
Filharmonii Kaszubskiej (płatne)
26.07 godz. 20.00 – Koncert Tribute 
to Maria Koterbska, w ramachXVII 
edycji Ladies’ Jazz Festival (wystąpią: 
Dorota Miśkiewcz, Anna Serafińska, 
Grażyna Auguścik, Beata Przybyłek, 
Monika Borzym) – bilety 160 zł.
28.07 godz. 17.30 i 20.30 – Kabaret 
Skeczów Męczących – Najśmieszniej-
szy, bilety – 70 zł.
05.08 godz. 19.00 - Koncert – „Ach, 
to był szał…” - piosenki Jerzego „Du-
dusia” Matuszkiewicza. Wykonawcy: 
Jerzy Matuszkiewicz, Przemek Dya-
kowski&Take It Easy i Joanna Knitter, 
bilety – 49 normalny, 39 -ulgowy.
19.08 godz.19.00 – Koncert  „Pen-
derecki in Memoriam” w wykonaniu 
Orkiestry Kameralnej „Balticalalians” 
– bilety – 80 zł.

Wystawy w galerii oraz foyer
do 15 sierpnia – Wystawa plakatu 
Katarzyny Boguckiej – ilustratorki 
książek, desingnerki tworzącej dla 
dzieci.
Sierpień – Wystawa „Człowiek  a Pla-
neta”
Sierpień – Kolejne odsłony wystaw 
młodych twórców, z cyklu – foyer.
Sierpień – Witryna sztuki – przy ul. 
Puckiej 14.

Inne formy działalności
do 15.08 – Kurs Tańców Swingo-
wych - Lindy Hop (bezpłatny – obo-
wiązują zapisy) finał Retro Wejhero-
wo 15.08.
12-15.08 – Kurs florystyczny – bezpłat-
ny (obowiązują zapisy) – WCK\pl.J.Wej-
hera, prowadzi Elżbieta Marmułowska. 
Finał – Retro Wejherowo – 15.08.
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NOWINY – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: nowiny@wejherowo.pl; 
Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 6 000 egz. Druk: Wejherplast.

Informacja: 
 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt
 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20
Zastępca Prezydenta: Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz
 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara 
 58 677 70 20
Skarbnik Miasta: Anna Lewandowska 
 58 677 71 59 

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie – kierownicy)

Plac Wejhera 8
Wydział Ogólno-Organizacyjny (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

Uczestnicy wysłuchali prelekcji Bogny 
Zubrzyckiej o muzyce Straussów - ojca 
i syna, z przykładami odtwarzanej mu-
zyki oraz opowieści Henryka Połchow-
skiego o kulisach powstawania książki 
"WRZASK", która ukazała się dzięki 
wsparciu dyrektora Muzeum PiMK-P 
Tomasza Fopke i Powiatu Wejherow-
skiego. W spotkaniu autorskim orga-
nizowanym wspólnie przez bibliotekę 
i muzeum uczestniczyli m.in. z-ca pre-
zydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, pre-
zes Stowarzyszenia WUTW Krystyna 
Laskowska, dyrektorzy MBP - Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek i Tomasz Fopke 
– Muzeum PiMKP i inni. 
Przypomnijmy, że to właśnie Bogna 
Zubrzycka - córka Romana Burzyńskie-
go, dziennikarza Ilustrowanego Kuriera 

Codziennego i Przekroju oraz redaktor 
Haliny Grzywińskiej z Wydawnictwa 
Trzaska, Evert Michalski, dostarczyła H. 
Połchowskiemu teczkę z dokumentami 
„Wrzasku”. Gry na skrzypcach Bogna 
nauczyła się w warunkach konspiracji, 
a po wojnie grała w orkiestrze symfo-
nicznej Teatru Muzycznego w Gdyni. 
Dokumenty „WRZASK-u” pochodzą ze 
zbiorów jej matki chrzestnej - Wiktorii 
Klimaszewskiej, w czasie wojny dzia-
łaczki ruchu oporu i więźniarki obozów 
koncentracyjnych: Auschwitz i Bergen-
-Belsen. 

Jak podkreślił przewodniczący Zarządu 
WWP Henryk Jarosz wystawa prezen-
tuje unikatowe zdjęcia m.in. z otwarcia 
basenu przy ul. Kalwaryjskiej w Wejhe-
rowie z udziałem burmistrza Teodora 
Bolduana, ks. Edmunda Roszczynial-
skiego, dowódcy 1 Morskiego Pułku 
Strzelców  ppłk. Kazimierza Pruszkow-
skiego, a nawet pracowników budują-
cych basen. Ukazuje nie tylko jak przez 
lata zmieniał się basen, ale również 
ludzi, którzy na nim bywali. O nowej 
inwestycji na tym terenie pn. „Wodne 
Ogrody” opowiedziała obecnym za-
stępca prezydenta Beata Rutkiewicz.
W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. 

zastępcy prezydenta Beata Rutkiewicz 
i Arkadiusz Kraszkiewcz oraz działa-
cze Wejherowskiej Wspólnoty Poko-
leń - Henryk Jarosz, Mieczysław Selin, 
Edward Formela, Bernard Etmański 
i Stanisław Dampc. Wystawa będzie 
czynna do połowy sierpnia i będzie 
ją można oglądać w dni powszednie 
w godzinach od 10 do 14. W inne dni 
na zwiedzanie trzeba umówić się te-
lefonicznie z organizatorem wystawy  
(telefon na drzwiach wejściowych do 
budynku).

Goście Środy Literackiej - Bogna 
Zubrzycka i Henryk Połchowski 

Dawny basen tematem wystawy

Mimo upału na spotkanie w parku 
z Bogną Zubrzycką i Henrykiem 
Połchowskim - autorem powieści 
"WRZASK", przyszła spora grupka 
miłośników muzyki i literatury. 

W sali konferencyjnej Domu 
Jana Pawła II przy ul. Kościuszki 
2 została otwarta interesująca 
wystawa fotograficzna pod nazwą 
„Basen miejski 1939-1990. Podróż 
sentymentalna". Organizatorem 
wystawy jest Wejherowska 
Wspólnota Pokoleń. 
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EDUKACJA

Zmiana klimatu to jedno z największych zagrożeń, jakie 
czekają ludzi. Mamy dwa kierunki działań, jakie musimy 
podjąć.
Pierwszy to ograniczanie skali i tempa zmian poprzez zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych. Możemy ją ograniczyć, 
m.in. przez stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) 
czy przyłączenie gospodarstwa domowego do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej i rezygnacji z pieca węglowego. Uczmy się 
także oszczędzać energię, a gdy tylko możliwe korzystajmy 
z transportu publicznego lub jazdy rowerem.
Drugim działaniem jest adaptacja do zmian klimatu, w tym 
właściwe zagospodarowanie wód opadowych. Obecnie wy-
znaczona jest jasna hierarchia postępowania z wodami opa-
dowymi. Jak najwięcej powinniśmy jej zatrzymać w miejscu, 
gdzie faktycznie pada, a nadmiar odprowadzać. Retencja – 
czyli magazynowanie wody - staje się o tyle ważna, że w naj-
bliższych latach przewiduje się coraz częstsze okresy suszy 
na terenie naszego kraju.

Wody opadowe nie mogą  spływać do ścieków
Od 2018 wody opadowe i roztopowe utraciły status ście-
ków, a odprowadzanie deszczówki do kanalizacji bytowej, 
z której ścieki kierowane są do oczyszczalni jest niedozwo-
lone! Niezgodne z prawem jest też odprowadzanie desz-
czówki na działkę sąsiada lub kształtowanie spadku terenu 
w taki sposób, aby woda spływała w stronę jego posesji 
bądź na ulicę.  
Zagospodarowanie deszczówki to również jednak okazja  
do oszczędności, jak i zadbania o środowisko naturalne. 

Magazynuj  deszczówkę - to się opłaca!
W przypadku budynków niskich lub takich, dla których nie 
ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, 
dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na wła-
sny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiorni-
ków retencyjnych. Aby korzystać  z deszczówki, wystarczy 
ustawić zbiornik przy rurze spustowej i połączyć go np. ze 
zbiornikiem na wodę. Darmową wodą deszczową można 
z powodzeniem zastąpić ponad 45% wody wodociągowej 
zużywanej w domu, za którą musimy płacić.
Ogrody deszczowe to kolejna forma małej retencji. Przypo-
minają zwyczajny ogród, składają się jednak w większości 
z wyselekcjonowanych gatunków roślin, które oczyszczają 
wodę opadową oraz znoszą okresy suszy i zalewania. A do-
datkowo zdobią naszą posesję.

Co jeszcze możemy zrobić? 
Ograniczajmy powierzchnie utwardzane na swojej nierucho-
mości lub stosujmy powierzchnie przepuszczalne dla wody, 
inwestujmy w zieleń wszędzie gdzie tylko możesz: skwery, 
parki, domowe ogródki, balkony, zielone dachy i ściany. Wię-
cej pomysłów w załączonej infografice.
Wszystko jest ze sobą powiązane i każda, nawet najmniejsza 
decyzja, ma znaczenie w globalnym świecie. 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki"

Oszczędzajmy 
wodę, naturę
i … pieniądze
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