
Biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie

nowiny Nr 8 (266) / 2021 / Sierpień  

ISSN 1508-6208

Egzemplarz bezpłatny

Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa – remonty kamienic

str.  4 

Wejherowski Budżet Obywatelski 
- przy wejherowskiej „jedenastce” 
powstało boisko str.  5

str. 7-10

LATO 
W WEJHEROWIE 

Ekologia w Wejherowie 

str.  13-15



www.wejherowo.pl2

KULTURA

Do czternastej edycji konkursu Gryf Lite-
racki zgłoszono aż 35. tytuły książkowe, 
jak powiedziała Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek, dyrektor w  Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w  Wejherowie. W  tym 
roku Gryf Literacki po raz pierwszy 
przebiegał będzie w dwóch kategoriach. 
Jury wybrało najlepsze książki w  kate-
gorii literatura popularno-naukowa oraz 
literatura piękna. Dotychczas bowiem 
wszystkie gatunki literackie oceniano 
w jednej kategorii i jurorom trudno było 
dokonywać porównań np. między powie-
ścią, zbiorem wierszy a  opracowaniem 
historycznym.  

„(Nie)znane życie figuranta Lecha 
Bądkowskiego”
W  kategorii literatura piękna nagrodę 
otrzymał Stanisław Janke za książkę 
„Cësk”, której wydawcą było Zrzesze-

nie Kaszubsko-Pomorskie, natomiast 
w  kategorii literatura popularno-na-
ukowa nagrodzono Sławinę Kosmulską 
za książkę „(Nie)znane życie figuranta 
Lecha Bądkowskiego”, którą wydało Mu-

-

-

–

-

go – powiedziała  od-
bierajac nagrodę. – 

-

. 
Osobiste refleksje autorki przeplatane 
są zachowaną korespondencją, wspo-
mnieniami i  fragmentami powieści Le-
cha Bądkowskiego, wspomnieniami 
mamy i  babci autorki, a  także licznymi 
donosami sporządzonymi w  okresie 
PRL na Lecha Bądkowskiego dla Służby 
Bezpieczeństwa, których kopie Sławina 
Kosmulska otrzymała na początku tego 
wieku z Instytutu Pamięci Narodowej.

„Cësk” 
Stanisław Janke Gryfa Literackiego 
otrzymał po raz drugi. W  2010 roku 
otrzymał to prostiżowe wyróżnienie 
za kaszubski przekład „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza. W  powie-
ści „Cësk” obserwujemy życie Gùsta 

Kaszëbòwsczégò (pol. Augustyn Kaszu-
bowski) od chwili narodzin w roku 1908, 
przez dzieciństwo i młodość w dwudzie-
stoleciu międzywojennym, po wyzwania 
dorosłości, z  jakimi przychodzi mu się 
zmierzyć w  czasie II wojny światowej 
i w pierwszej dekadzie lat powojennych.
– 

– po-
wiedzial odbierając nagrodę 
Janke, który podziekował Sławinie Ko-
smulskiej za ksiażkę o życiu i pracy Lecha 
Bądkowskiego – nieformalnego przy-
wódcę ruchu kaszubsko pomorskiego.
Laureatom gratulacje w  imieniu pre-
zydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta złożył  Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
– 

-

 
– powiedzial , 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Gryf 

-

. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. laureaci poporzednich edycji kon-
kursu Gryf Literacki, , prze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowa 
oraz Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie

-

laureatami  Gryfa Literackiego
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SPOŁECZEŃSTWO

Wśród przedsiębiorców, którzy dla po-
siadaczy Wejherowskiej Karty Miesz-
kańca przewidują różne udogodnienia 
jest Bartłomiej Szreder, prezes Wejhe-
rowskiego Klubu Kulturystycznego 
i Sportów Siłowych „Apollo”. 
– 

 
–  mówi  – Chcemy 

-

. 
Poprzez przyłączenie się do  Karty 
Mieszkańca dany przedsiębiorca będzie 
mógł wprowadzać różnego rodzaje udo-
godnienia dla swoich klientów takie jak: 
rabaty, zniżki, promocje, a  także rekla-
mować swoją działalność. 

– -

-

 – mówi 
, zastępca prezydenta Wej-

herowa ds. społecznych i  ekonomicz-
nych – 

-

-

.

Dorian jest jedną z  pięciu osób, które 
wzezmą udział w  projekcie wejherow-
skiej fundacji i  w  ciągu dwóch tygodni 
pozna pracę różnych wydziałów Urzędu 
Miejskiego . 
Jak mówi Izabela Minga, prezes Fundacji 
„Autyzm - brand new brain”, głównym 
celem projektu jest pomoc w  usamo-
dzielnianiu i uzawodawianiu osób, które 

mają problem w odnalezieniu się w rze-
czywistości.
– 

-

-

 – mówi 
. – 

-

-

. 
Jak podkreśla Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. społecznych i ekonomicznych, miasto 
wsparło finansowo projekt.
– 

 – mówi 
. – 

-

-

-

.

-

-

-

-

Podmioty gospodarcze zaintere-
sowane przystąpieniem do Karty 
Mieszkańca serdecznie zachęcamy 
do wypełnienia formularza (na stro-
nie internetowej: wejherowo.pl/karta 
mieszkańca) i przesłanie go na adres 
partnerzy@wejherowskakarta.pl 
lub dostarczenie do kancelarii Urzę-
du Miejskiego w Wejherowie, przy 
ul. 12 Marca 195. 

 

-
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INWESTYCJE

W ramach inwestycji wykonano remont 
elewacji ściany  wschodniej i południo-
wej budynku mieszkalnego przy ulicy 
Puckiej 9 w Wejherowie. Łączny koszt 
zadania wyniósł 248,4 tys. zł, z czego 
wkład własny wspólnoty mieszkaniowej 
– 140,4 tys. zł. 
W budynku przy ul. Dworcowej 1 wyre-
montowano elewację południowej i za-
chodniej ściany oraz utwardzono teren 
wokół kamienicy. Inwestycja kosztowała 
270 tys. zł, z czego wkład wspólnoty wy-
niósł 144 tys. zł. Pozostałe środki pocho-
dziły z unijnej dotacji. 
– 

– mówi , za-
stępca prezydenta Wejherowa ds. roz-
woju miasta. – -

-

-

-

.  
–  -

 – podkreśla radny  -

, który od wielu lat wspiera pro-
jekt rewitalizacji.
Zadanie jest współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 w  ra-
mach projektu „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”.

-

-

ul. Pucka 9
ul. Dworcowa 1
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INWESTYCJE

Boisko do  piłki siatkowej przy Szko-
le Podstawowej nr  11 o  sztucznej 
nawierzchni to kolejna inwestycja 
w  ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, a autorką projektu 
jest Izabela Sikora. – 

-

-

ny – mówi  , pomysło-
dawca projektu. – -

-

. 
Inwestycja, tak jak wszystkie projekty 
realizowane w ramach Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego, ma charakter 
ogólnodostępny.
– 

 – mówi 
, zastępca prezydenta 

Wejherowa. – -

-

-

. 

Kolejny projekt wybrany  
przez mieszkańców 
Koszt realizacji zadania wyniósł 335 tys. 
złotych, a wykonawcą był Zakład Usług 
Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
– 

– mówi -

, prezydent Wejherowa. – Jest to 

-

. 
Z nowego obiektu przy szkole bardzo za-
dowolona jest także dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 11 w Wejherowie Wioleta 
Podolska, jak również okoliczni miesz-
kańcy, którzy bardzo chętnie korzystają  
z dotychczasowej infrastruktury. 
– -

– mówi 
dyrektor szkoły . – Przy 

-

-

-

-

. 

-

-
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SPOŁECZEŃSTWO

Najlepszą ekipą w kategorii młodzieżo-
wej okazała się drużyna z Pelplina. W ka-
tegorii OPEN
drużyna „Bydlaki” w składzie: Kacper 
Szymański, Jędrzej Szymański, Jędrzej 
Graj, Kuba Nowaczek, Norbert Wrze-
siński, Adam Rzewuski oraz Maciej Birn. 
Drugie miejsce zajął „Partizan Rumia”, 

a  trzecie „Wejherowski Pakiet”. Wyda-
rzenie w imieniu Prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta otworzył 
zastępca prezydenta ds. społecznych 
i ekonomicznych, Arkadiusz Kraszkie-
wicz. Organizatorem wydarzenia był 
klub sportowy UKS Basket „Ósemka” 
Wejherowo.

Sesja odbyła się w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 5, z zachowaniem covi-
dowych środków ostrożności. Radni przy-
znali dotację w wysokości 90 tys. zł dla 

Wspólnoty Mieszkaniowej Wałowa I  i  II 
na wykonanie prac konserwatorskich i re-
stauratorskich w zabytkowej kamienicy 
przy ul. Wałowej 18. W ramach inwestycji 
wykonany zostanie m.in. remont dachu, 
stolarki okiennej, elewacji północnej, po-
łudniowej i zachodniej kamienicy. Plano-
wane prace są kompleksowe i niezbędne 
dla poprawy wizerunku i utrzymania bu-
dynku w należytym stanie technicznym. 
Przyczynią się do podkreślenia walorów 
historycznej zabudowy w historycznej 
przestrzeni u zbiegu ul. Wałowej i Pół-
nocnej. 

Radni podjęli także decyzję o  nadaniu 
nazwy  (1892-
1971) drodze wewnętrznej pomiędzy ulica-
mi Hallera i Strzelecką. Na wniosek miesz-
kańców, reprezentowanych przez radną 

, uhonorowano w  ten 
sposób nieżyjącego wybitnego architekta 
związanego z  Wejherowem. Według jego 
projektów powstały m.in. budynki użytecz-
ności publicznej, korty tenisowe, kąpielisko 
miejskie i  liczne wille. W  jego rodzinnym 
domu przy ul. Hallera 14, wybudowanym 
w  stylu modernistycznym, odbywają się 
wydarzenia kulturalne i wystawy. 

-
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SPOŁECZEŃSTWO

Wycieczki po Wejherowie  
i zwiedzanie Ratusza
Urząd Miejski w Wejherowie w ramach 
promocji miasta, tradycyjnie zorgani-
zował latem nieodpłatne wycieczki po 
Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej 
z przewodnikiem oraz zwiedzanie Ra-
tusza. Turyści i wszystkie chętne osoby 
pragnące poznać najważniejsze zabytki 
miasta i posłuchać opowieści o  histo-
rii Wejherowa mogły codziennie sko-
rzystać z oferty zwiedzania miasta. 
Wycieczki oprowadzane były m.in. po 
Kalwarii Wejherowskiej, kościele klasz-
tornym, po ratuszu, Parku Miejskim, Fil-
harmonii Kaszubskiej oraz Szlakiem Nut 
Kaszubskich. 

Kino pod Gwiazdami
Kino letnie w wejherowskim amfiteatrze 
cieszyło się dużą popularnością wśród 
mieszkańców i gości. Repertuar był róż-
norodny i każdy mógł wybrać film dla 
siebie, mogliśmy zobaczyć m.in. „1917”, 
„Palm Spring”, „Sokół z  masłem orzecho-
wym”, „Biuro detektywistyczne: Pierwsza 
tajemnica”, „Włoskie wakacje”, „Urwis”, 
„Żegnajcie głupcy”, „(Nie)znajomi”. 

Joga w parku
Już po raz kolejny przez całe wakacje 
odbywały się zajęcia „JOGA w PARKU”, 
które prowadziła m.in. Magda Ziemiń-
ska. W  każdą niedzielę jogę na trawie 
w wejherowskim parku ćwiczyło nawet 
kilkadziesiąt osób. Zajęcia finansowane 
były z budżetu miasta Wejherowa.

Letnia Biblioteka
Po raz kolejny w naszym mieście pojawi-
ła się Letnia Biblioteka w Pałacu. Dzięki 
współpracy z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, na ta-
rasie wejherowskiego pałacu w  lipcu 
i sierpniu gościł plenerowy punkt biblio-
teczny. Znalazła się w nim zarówno ofer-
ta książek do wypożyczenia, jak i do czy-

w Wejherowie

tania na wygodnych parkowych ławkach.  
Sztandarowym cyklem Letniej Biblioteki 
w Pałacu były ponownie Literackie Piąt-
ki – kameralne spotkania z autorami pod 
patronatem Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa – Krzysztofa Hildebrandta. Dzięki 
współpracy z Wydawnictwem Oficynka 
w otoczeniu parkowej zieleni toczyły się 
rozmowy o literaturze, historii i kulturze. 

-

-

-

-

Muzyczne niedziele
Jak zwykle dużym zainteresowaniem 
cieszyła się także muzyka na żywo 
w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 
17 na małej scenie. 
Gdyńska Orkiestra Symfoniczna,  Mike 
Rif & Cubania, Cheapp Tabacco, Andrzej 
Marczyński, Paweł Nowak KLEZMO-
RET,  Pinky Loops, The Missing Part oraz 
Teatr Komedii Valldall. 
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 REKREACJA

Dyrektor Wejherowskiego Centrum 
Kultury Jolanta Rożyńska wspólnie 
z pracownikami Filharmonii Kaszubskiej 
przygotowała liczne atrakcje z nauką 
tańca swingowego włącznie, którą pro-
wadzili instruktorzy Kasia i Tomek. Na 
scenie obok ratusza wystąpiły dwie zna-
komite kapele – Radunia River Jazz Band 
z  Gdańska oraz CzessBend z Warszawy. 
W roli konferansjera wystąpił trójmiejski 
aktor i reżyser Tomasz Podsiadło. 
– 

-

 
–  mówi . – 

-

-

Miejska 
2021

-

-

-
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Przed namiotami Spisu Powszechne-
go prowadzonego przez GUS i mobil-
nym punktem szczepień prowadzo-
nym przez Sim-Med czekało wielu 
chętnych w kolejkach. Jak się dowie-
dzieliśmy z  możliwości zaszczepie-
nia się przeciw Covid-19 skorzystało 
100 osób.
Natomiast kolejka do spisu powszech-
nego była dłuższa. Przypomnijmy, że 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i  Mieszkań 2021 roku rozpoczął się 
1 kwietnia i  potrwa do  30 września 
2021 roku. W Wejherowie do tej pory 
spisanych jest ok. 40% mieszkańców.

-

-

-

-

-

.
W trakcie trwania potańcówki retro 
otwarte były sale historyczne w ratuszu 
z wejściami grupowymi co godzinę od 
południa do godziny 21. 

 -

-

-
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Jak mówi Teresa Uzdrowska, prezes Sto-
warzyszenia Plastyków im.  Stefana Le-
wińskiego działającego przy Zrzeszeniu 
Kaszubko-Pomorskim w  Wejherowie, 
wejherowscy artyści tworzą swoje prace 
w  miejskim plenerze przez całe lato, aż 
do września. 
– 

-

-

wania – mówi .
Warsztaty i  towarzysząca im wystawa 
obrazów tworzą artystyczny klimat 
miasta. Tadeusz Trocki, artysta malarz 
i  pomysłodawca warsztatów podkre-
śla, że warsztaty  niezmiennie cieszą 
się zainteresowaniem mieszkańców 
i turystów. 
–

-

-

czenia – mówi . – 
-

– dodaje Tadeusz Trocki.

-

-
-

-

-
szeniu Kaszubko-Po-
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Przypomnijmy, że klip z coverem „Stran-
gelove”, w  wykonaniu wejherowskie-
go zespołu „Spirit in the forest”, który 
gra covery „Depeche Mode”, powstaje 
w  oparciu o  pomysł perkusisty, wejhe-
rowianina Kordiana Sikorskiego. To  on 
zaprosił Katarzynę Figurę do  udziału 
w  tym przedsięwzięciu. Zdjęcia z udzia-
łem aktorki kręcone były w czerwcu na 
wejherowskim rynku i przyległych uli-
cach – Północnej, Wałowej i  12 Marca, 
w Pałacu Przebendowskich oraz w Parku 
Miejskim. 

Ogłoszenie wyników turnieju i wręczenie 
nagród odbyło się w siedzibie wejherow-
skiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Jak podkreślił Jerzy Szre-
der – prezes Klubu Skata Sportowego 
przy ZKP, tegoroczna edycja turnieju 
odbywała się w trudnym czasie, podczas 
trwającej pandemii. Wzięło w niej udział 
piętnaścioro zawodników, w tym jedna 
kobieta - Brygida Skrzypczak, która w do-
borowym gronie graczy zajęła 4. miejsce.
Zwycięzcą turnieju został Władysław 
Dominik z gminy Puck zdobywając Pu-

char Prezydenta Miasta Wejherowa. 
Drugie miejsce i  Puchar Wójta Gminy 
Wejherowo wywalczył Jerzy Szreder 
z Wejherowa, a trzecie  miejsce i Puchar 
Prezesa ZKP Wejherowo – Mieczysław 
Bryła z Wejherowa. 
Gratulacje zwycięzcy i  najlepszej trój-
ce, a  także wszystkim uczestnikom tur-
nieju złożył Mirosław Gaffka prezes 
ZKP  O.  Wejherowo. Prezes podkreślił, 
że  cieszy go fakt iż turniej rozgrywany 
jest co roku już od  23 lat i cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem.
Kolejne miejsca wywalczyli: czwarte 
miejsce - Brygida Skrzypczak z Wejhero-
wa, piąte – Józef Dorsz z Mrzezina, szó-
ste – Stanisław Bresiński z Żelistrzewa, 
a siódme – Kazimierz Kreft z Wejherowa. 
W  uroczystości zakończenia Turnieju 
Skata Sportowego uczestniczyły m.in.   
Lidia Müller - członek Zarządu O. ZKP 
oraz  Barbara   Jaedtka-Walaszkowska 
–prezes Klubu Haftu „Tulpa” przy wejhe-
rowskim O. ZKP.

Skat to  gra karciana, szczególnie roz-
powszechniona w  Niemczech oraz  na 
Śląsku i Kaszubach. W grze biorą udział 
trzy osoby, przy czym w każdej rozgryw-
ce 2 osoby grają przeciwko jednej, która 
wygrała licytację poprzedzającą daną 
rozgrywkę. W  skacie sportowym partia, 
czyli pojedyncza sesja, na której zbierają 
się gracze w  skata, składa się z  24 roz-
grywek. 

Ukazał się już klip „Stran-
gelove” wejherowskiego 
zespołu „Spirit in the forest”. 
W klipie wzięła udział znana 
i popularna aktorka  
Katarzyna Figura. Klip 
można oglądać na kanale 
YouTube. 

Autorem scenariusza i  reżyserem klipu 
jest Paweł Podolski. W  zespole „Spirit 
in the forest” występują: Kamil Podbiel-
ski – śpiew, klawisze, Damian Podbielski 
– gitara, Artur Baranowski – gitara baso-
wa i Kordian Sikorski – perkusja. Wejhe-
rowscy muzycy przygotowali już reper-
tuar, z  którym zamierzają koncertować 
w przyszłym roku.

Władysław Dominik został zwycięzcą 23. Turnieju Skata 
Sportowego i otrzymał Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta. 
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Nagrody w  postaci akcesoriów rowero-
wych otrzymali: Izabela Minga, Włady-
sław Krugliński i Wiesław Szornak.
Przeprowadzony konkurs wiązał się 
z działaniami informacyjno-promocyjny-
mi, jakie podjęło miasto na rzecz popula-
ryzacji transportu zbiorowego i niezmo-
toryzowanego, w  związku z  realizacją 
i  przekazaniem do  użytku publicznego 
projektu pn.  „Budowa węzła integracyj-

nego Wejherowo Kwiatowa wraz z  tra-
sami dojazdowymi” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej.
– 

-

-

-

mówi 
, zastępca prezyden-

ta ds.  rozwoju miasta.

-

– 
-

-

 – mówi , 
laureat konkursu.
Przypomnijmy, że w czerwcu br. wręczo-
no nagrody i  wyróżnienia uczestnikom 
konkursu w  kategorii klas I-III oraz  IV-
-VIII szkół podstawowych.

W Komendzie Powiatowej Policji w Wej-
herowie odbyły się obchody Święta Poli-
cji. Awanse na wyższe stopnie otrzyma-
ło 96 policjantów pełniących służbę na 
terenie naszego powiatu. W obchodach 
uczestniczyli przedstawiciele władz po-
wiatu, miasta oraz gmin znajdujących się 
w powiecie.

konkursu 

Laureaci konkursu fotograficz-
nego „ODKORKUJ MIASTO” 
– ekologiczna komunikacja” 
odebrali nagrody z rąk zastęp-
ców prezydenta Wejherowa 
– Beaty Rutkiewicz i Arkadiu-
sza Kraszkiewicza. 
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Miesiąc będzie obfitował w wydarzenia 
takie jak: zajęcia edukacyjne dla dzieci 
prowadzone przez Dział Edukacji Przy-
rodniczej WZNK, Nadleśnictwo Wejhe-
rowo oraz Bibliotekę Miejską. Kontynu-
ujemy również udział w corocznej akcji: 
„Sprzątanie Świata” (17-19 września) 
oraz w„Europejskim Tygodniu Zrów-
noważonego Transportu” (16-22 wrze-
śnia) w tym „Dzień bez Samochodu” 
(22 września)
Będziemy również zachęcać do zmiany 
nawyków na bardziej ekologiczne m. in. 

Sezon ogrodniczy powoli dobiega 
końca, dlatego warto rozejrzeć się 
po swoim kąciku ogrodniczym czy 
nie pozostały w nim niepotrzebne 
doniczki po zakupionych sadzon-
kach kwiatów, drzew czy krzewów. 
Wszystkie niepotrzebne doniczki 
zamiast wyrzucać do plastiku, warto 
przekazać do punktu PSZOK (wjazd 
od strony ul.  Chopina naprzeciwko 
Głównego Inspektoratu Weterynarii), 
który przekaże doniczki do szkółek 

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym 
i ogrzewasz budynek węglem lub drew-
nem, to warto pomyśleć o tym, aby jesz-
cze przed nadchodzącym sezonem grzew-
czym zmienić ogrzewanie na bardziej 
ekologiczne – np. na piec gazowy, miejską 
sieć ciepłowniczą czy pompę ciepła. 
Warto rozważyć takie rozwiązania 
w  szczególności, że właściciele zabu-
dowy jednorodzinnej mogą skorzystać 
z  dotacji na wymianę pieca oraz ocie-
plenie budynku zgodnie z zasadami 
programu „Czyste Powietrze”. Aby uzy-
skać dotację wystarczy złożyć wniosek 
o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie. Informacje o programie 
oraz pomoc w wypełnianiu wniosku 
można uzyskać również w Urzędzie 
Miejskim pod nr telefonu: 58 677 71 06.

 

Cóż  może być piękniejszego nad 
podziw letnią

Pogodą, zielenią błądzącą pośród 
gałęzi

Okien, chłopięcym gwizdem kosa o  
świcie,

Pogwarkiem sikorzego gniazda i nie-
śpiesznym

Lądowiskiem zapomnianego ptaka? 
Cóż piękniejszego

Niż ciepły cień altany, długi, niekoń-
czący się

Welon słońca i cisza smutku po trupie
Mroku, i złote runo traw, osłupiałe 

suszą
Piekących dni źdźbłami łkania? Cóż 

piękniejszego
Nad spojrzenie Kaszubki znad śniadej 

toni
Pògliwca i krzyk trôloczi, jak kołatka

Grzechotka w powale – samotny, 
drewniany pył

Skonania? Cóż może być piękniejszego 
nad

Przemijanie?

poprzez zbiórkę niepotrzebnych doni-
czek ogrodowych w punkcie PSZOK, 
stworzenie półki na znicze do ponow-
nego wykorzystania na wejherowskim 
cmentarzu komunalnym, popularyzację 
książek o tematyce ekologicznej dostęp-
nych w Bibliotece Miejskiej, przekazanie 
kwitnących sadzonek drzew i krzewów, 
promocję ograniczenia używania wyro-
bów jednorazowych. 
Zachęcamy do zmiany nawyków na bar-
dziej ekologiczne oraz do aktywnego 
udziału w wydarzeniach!  

ogrodniczych w celu ponownego 
wykorzystania. 
Akcję obejmuje przekazanie pustych 
doniczek z tworzyw sztucznych po sa-
dzonkach (zbiórka nie obejmuje doni-
czek ceramicznych), doniczki powinny 
nadawać się do ponownego użycia.
Doniczki można przekazywać w termi-
nie: 20 – 25 września 2021 r.  w go-
dzinach pracy punktu (pn, wt, czw, pt: 
7:00- 15:00, śr: 7:00-18:00, sb: 8:00 
-13:00). 

Z początkiem września rozpoczynamy 
cykl wydarzeń pod hasłem „KLIMATycznie 
w Wejherowie”. Tym samym chcemy wszystkich 
mieszkańców zachęcić do zwrócenia uwagi na 
ochronę środowiska i zmian nawyków jakie może 
każdy poczynić w celu ochrony klimatu. 

grzewczym!
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– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Krzysztof Hildebrandt

 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50

 58 677 70 20
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

(Zenon Hinca) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
Kancelaria Ogólna

(Grzegorz Gaszta) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45

 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
(Grzegorz Gaszta) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

 58 677 71 37, 58 677 71 39

( ) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

(
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50

( ) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32

 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97

( ) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

>

>

>

SPOŁECZEŃSTWO

Spisy powszechne organizowane są raz 
na 10 lat. Udział w spisie każdego z nas 
jest bardzo ważny, ponieważ wyniki spi-
su wpływają na nasze codzienne życie. 
Od nich zależy m. in. wielkość dotacji 
unijnych, czy liczba naszych reprezen-
tantów w Parlamencie Europejskim. 
Masz kilka możliwości zrealizowania 
obowiązku spisowego:

 wypełnij formularz online na 
https://spis.gov.pl/, to zajmie tylko 
kilka minut. To najprostszy i najwy-
godniejszy dla Ciebie sposób,

 zadzwoń na numer 22 279 99 99 
i  spisz się telefonicznie – rach-
mistrz wprowadzi do formularza 
Twoje dane,

 odwiedź najbliższy Urząd Gminy 
i spisz się przez Internet na specjal-
nie utworzonym w tym celu stano-
wisku. 

Rachmistrzowie spisowi prowadzą także 
wywiady bezpośrednie. Co to oznacza?
Rachmistrzowie skontaktują się z osoba-
mi, które nie spisały się przez Internet, nie 
spisały się samodzielnie na infolinii ani nie 
uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
Pamiętaj jako osoba dorosła, masz pra-
wo i obowiązek wziąć udział w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021.

   -

szechny  -

Otwarcie siedziby poprzedziła msza 
św. sprawowana przez ks. prałata Ta-
deusza Reszkę proboszcza parafii Trój-
cy Świętej w intencji Wejherowskiej 
Wspólnoty Pokoleń. 
Uroczystość zgromadziła wielu gości 
wśród których byli m.in. samorządowcy 
miasta Wejherowa, powiatu wejherow-
skiego oraz działacze „Solidarności”.  
Arkadiusz Kraszkiewicz, który uczest-
niczył w otwarcu siedziby wspólnie 
z Beatą Rutkiewicz, zastępcą prezy-
denta i Bogusławem Suwarą, sekre-
tarzem miasta, podkreślił, że siedziba 
Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń 
to dobre miejsce do inspirowania m.in. 
młodzieży do  poznawania i  poszerza-
nia wiedzy o najnowszej historii Polski 
i Wejherowa. 

 

W Wejherowie otwarto nową 
siedzibę Stowarzyszenia 
Wejherowskiej Wspólnoty 
Pokoleń. Mieści się ona 
w budynku obok Domu 
św. Jana Pawła II na terenie 
parafii Trójcy Świętej.
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 EKOLOGIA 

Pierwszy to ograniczanie skali i tempa 
zmian poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. Możemy ją ograniczyć, 
m.in. przez stosowanie odnawialnych 
źródeł energii (OZE) czy przyłączenie 
gospodarstwa domowego do  miejskiej 
sieci ciepłowniczej i rezygnacji z pieca 
węglowego. Uczmy się także oszczędzać 
energię, a  gdy tylko możliwe korzystaj-
my z  transportu publicznego lub jazdy 
rowerem.
Drugim działaniem jest adaptacja do 
zmian klimatu, w tym właściwe zagospo-
darowanie wód opadowych. Obecnie 
wyznaczona jest jasna hierarchia postę-
powania z wodami opadowymi. Jak naj-
więcej powinniśmy jej zatrzymać w miej-
scu, gdzie faktycznie pada, a  nadmiar 
odprowadzać. Retencja – czyli magazy-
nowanie wody – staje się o tyle ważna, 
że w  najbliższych 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 ścieków, a  odprowadza-
nie deszczówki do kanalizacji bytowej, 
z  której ścieki kierowane są do oczysz-
czalni ! Niezgodne 
z  prawem jest też odprowadzanie desz-
czówki na  działkę sąsiada lub kształto-
wanie spadku terenu w taki sposób, aby 
woda spływała w stronę jego posesji 
bądź na ulicę.  
Zagospodarowanie deszczówki to 
również jednak okazja  do oszczędno-
ści, jak i  zadbania o środowisko natu-
ralne. 

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 opado-
wych na własny teren nieutwar-
dzony, do studni chłonnych lub 
zbiorników retencyjnych. Aby 
korzystać  z deszczówki, wystar-
czy ustawić zbiornik przy rurze 
spustowej i połączyć go np. ze 
zbiornikiem na wodę. Darmową 
wodą deszczową można z po-
wodzeniem zastąpić ponad 45% 
wody wodociągowej zużywanej 
w domu, za którą musimy płacić.
Ogrody deszczowe to kolejna forma 

małej retencji. Przypominają zwyczajny 

ogród, składają się jednak w większości 

z wyselekcjonowanych gatunków ro-

ślin, które oczyszczają wodę opadową 

oraz znoszą okresy suszy i  zalewania. 

A dodatkowo zdobią naszą posesję.

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

 i … 
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