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SPOŁECZEŃSTWO

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt odebrał nagrody podczas uroczystej 
gali, która odbyła się na Zamku Królewskim 
w Warszawie, wspólnie ze swoim zastępcą 
Arkadiuszem Kraszkiewiczem i  sekreta-
rzem miasta Bogusławem Suwarą.
– -

 – podkreśla Krzysz-

tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa 
– 

-

-

. 

Filharmonia Kaszubska  

– obiekt najlepszy z najlepszych

Jedną z najważniejszych nagród - „Obiekt 
25-lecia”, o którą ubiegali się dotychcza-
sowi laureaci poprzednich 25. edycji,  
otrzymała Filharmonia Kaszubska.
– 

-

-

 – mówi Arkadiusz Kraszkie-

wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. społecznych i ekonomicznych. – -

-

-

-

. 

Nagroda za Węzeł  

Wejherowo Kwiatowa

– 

-

-

– mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta. 
Ogólnopolski Otwarty Konkurs "Mo-

dernizacja Roku & Budowa XXI wieku” 

m.in. Mi-
nistra Infrastruktury, Rozwoju i  Tech-
nologii, Klimatu i  Środowiska, Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i  Sportu, 
Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego, Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, Krajowej Izby Gospodarczej. 
Patronat  m.in. Poli-
techniki – Częstochowska, Białostocka, 
Gdańska, Koszalińska, Krakowska, Łódz-
ka, Rzeszowska, Śląska, Świętokrzyska, 
Wrocławska, Akademia Techniczno-
-Humanistyczna w  Bielsku-Białej oraz 
Uniwersytety – Opolski, Techniczno-
-Humanistyczny w Radomiu, Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technologiczny 
w  Szczecinie, Instytut Naukowy IBOA 
w Warszawie. 

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 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. społecznych 
i ekonomicznych – 

-

-

-

.

 

Podmioty gospodarcze zaintere-
sowane przystąpieniem do  Karty 
Mieszkańca serdecznie zachęcamy 
do wypełnienia formularza (w załącz-
niku) i przesłanie go na adres -

  lub dostar-
czyć do kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195. 

-

-

-
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– -

-

-

 – mówi Beata Rutkie-

wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta –  

-

-

. 

Jeden  z przystanków Pomorskich 

Szlaków Kajakowych

Inwestycja zrealizowana została w  ra-
mach programu „Pomorskie Szlaki Ka-
jakowe”, który jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Koszt całej inwestycji to 
350 tys. zł. 

W  ramach inwestycji wybudowano po-
most o  długości 20 m oraz pochylnię 
do wodowania i  wyciągania kajaków 
z wody.   Są zadaszone wiaty, wyposażo-
ne w ławkostoły i kosze. Nowe zagospo-
darowanie terenu objęło również prze-
budowę parkingu leśnego, dzięki czemu 
powstały miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych, w tym dla osób nie-
pełnosprawnych. Dodatkowo pomiędzy 
parkingiem a pomostem znajdują się sto-
jaki na rowery wraz z zestawem napraw-
czym dla jednośladów. Cały teren został 
zagospodarowany dzięki współpracy 
z Nadleśnictwem Wejherowo, które jest 
właścicielem tego terenu. 

Dla kajakarzy, rowerzystów, spacero-

wiczów i … Morsów

– -

-

 – mówi -

ska, radna Wejherowa. – 

. 
Radny Paweł Formela dodaje, że z przy-
stani będą korzystać także wejherow-
skie Morsy. 
– 

 – mówi  – 

-

. 
– -

-

– mówi 
, radny Wejherowa. – 

-

-

.
Inwestycja zrealizowana została w  ra-
mach programu „Pomorskie Szlaki Ka-
jakowe”, który jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata  
2014-2020.

-

PRZYSTAŃ PO

PRZYSTAŃ PRZED

PRZYSTAŃ 
PO

PRZYSTAŃ 
PRZED
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Tegoroczny kongres Smart Metropolia 
zbiegł się z 10. rocznicą powołania stowa-
rzyszenia samorządowego Obszar Metro-
politalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Włodarze 
59. samorządów podsumowali dekadę 
współpracy na Pomorzu. Do dyskusji zapro-
szono także przedstawicieli jedynej praw-
nie usankcjonowanej metropolii w  kraju 
– Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
– -

-

 – mówi Beata Rut-

kiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa oraz  współprzewodnicząca komisji 
ds.  społeczno-gospodarczych OMGGS. 
–  -

-

Obowiązek przeprowadzenia deraty-
zacji wynika ustawy z  dnia 5 grudnia 
2008r. o  zapobieganiu oraz  zwalcza-
niu zakażeń i  chorób zakaźnych u  ludzi 
zgodnie, z  którym: „Właściciel, posia-
dacz lub zarządzający nieruchomością 

 

-

-

-

.
Podczas IX Kongresu rozmawiano o tym, 
jakie powinny być relacje pomiędzy 
samorządem, czyli ogniwem najbliżej 
mieszkańca, a  rządem, który z  natury 
rzeczy zarządza centralistyczne.  Roz-
mawiano o nowych technologiach, które  
wprowadzane do samorządów, popra-
wiają usługi publiczne oraz co zrobić, 
aby służyły mieszkańcom w  potrzebie 
– osobom starszym, niepełnosprawnym, 
w kryzysie psychicznym.

-

-

-

obowiązani są utrzymywać ją w  nale-
żytym stanie higieniczno-sanitarnym 
w  celu zapobiegania zakażeniom i  cho-
robom zakaźnym, w  szczególności (...) 
zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”. 
Obowiązkowej deratyzacji podlegają 
nieruchomości, na  których zlokalizo-
wane są:  budynki użyteczności publicz-
nej,  budynki wielolokalowe podpiwni-
czone,  miejsca gromadzenia odpadów, 

w szczególności wiaty śmietnikowe przy 
zabudowach wielolokalowych,  obiekty, 
w  których prowadzona jest działalność 
w  zakresie zbierania lub przetwarzania 
odpadów,  lokale gastronomiczne,  za-
kłady przetwórstwa żywności,  obiekty, 
w  których prowadzone jest zbiorowe 
żywienie, obiekty handlowe branży spo-
żywczej.

 

Deratyzacja 
-

-

Jedno z  najważniejszych wyróżnień przy-
znawanych w  Wejherowie – Miniaturę 
Statuetki Jakuba Wejhera Jolanta Sobie-
rańska-Grenda odebrała z  rąk prezyden-
ta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 
i  jego zastępcy Arkadiusza Kraszkiewicza 
podczas koncertu Chóru Music Everywhe-
re. Koncert, który odbył się w  Filharmo-
nii Kaszubskiej, był podziękowaniem dla 
wszystkich, którzy udzielili Szpitalom Po-
morskim pomocy i wsparcia podczas walki  
z pandemią COVID-19. 
Jak podkreślił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, w  trudnym czasie 
zmagań z pandemią Szpitale Pomorskie Sp. 
z  o.o. z  wielką determinacją pokonywały 

rodzące się trudności i zwycięsko przeszły 
próbę, zapobiegając rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. 
– -

 – powiedział 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-

brandt wręczając wyróżnienie prezes 
Jolancie Sobierańskiej-Grenda. – -

-

 

 
– 

 
– mówi mówi prezes -

, prezes Szpitali Pomorskich. – -

. 
Przypomnijmy, że Spółka Szpitale Po-
morskie, w  skład którego wchodzi Szpital 
Specjalistyczny w  Wejherowie, została 
także nagrodzona Złotym Medalem przez 
organizację „Pracodawcy Pomorza”. Złoty 
Medal wręczono Szpitalom Pomorskim, za 
zasługi w walce o zdrowie i życie pacjentów 
zakażonych Covid19.  

-

-

-

-

-
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Ogólnopolska akcja Czytania Naro-
dowego organizowana jest przez Pre-
zydenta RP od 2012 roku. 
– 

– mówiła dyrektor biblioteki Ewelina 

Magdziarczyk-Plebanek. – 

-

-

-

. 
Wejherowskie Narodowe Czytanie 
odbyło się także w  Parku Cedron. 

W trakcie uroczystego spotkania dwóch 
aplikantów – Rafał Malewski i  Seba-
stian Ostaszewski zostało mianowanych 
na  stopień młodszego strażnika. Akty 
nominacji wręczyli im: prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i ko-
mendant Straży Miejskiej Zenon Hinca. 
Wyróżnienia za  wzorową służbę otrzy-
mali również inni strażnicy i pracownicy 
cywilni.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt wrę-
czając nominacje i  wyróżnienia pod-
kreślił, że  jest dumny z  jakości służby 
wejherowskich strażników i dodał, iż nie 
wyobraża sobie funkcjonowania Wejhe-
rowa bez Straży Miejskiej. 
Wszystkim strażnikom miejskim i  pra-
cownikom Straży Miejskiej w  Wejhe-
rowie życzymy z  tej okazji pomyślności 
w służbie oraz życiu osobistym.

Dyrektor wejherowskiej biblioteki Ewe-
lina Magdziarczyk-Plebanek informuje, 
że już od wiosny trwały przygotowania 
do stworzenia tej gry mobilnej prowa-
dzone w  formie cyklu warsztatów z  za-
kresu makrofotografii i zasad tworzenia 
gier mobilnych pod kierunkiem Krzysz-
tofa Powałki. 
Projekt #czytamwbibliotece dofinanso-
wany jest ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i  Sportu po-
chodzących z  Funduszu Promocji Kul-
tury.

W  każdym z  punktów była możliwość 
zdobycia odcisku pamiątkowej pieczęci 
we własnym egzemplarzu lektury Naro-
dowego czytania oraz symboliczny przy-
pinek.
– 

– 
, sekretarz Wejherowa w imieniu 

prezydenta Wejherowa złożył gratulacje 
artystom i reżyser wydarzenia. – 

. 
Stroną organizacyjną całego wydarzenia 
zajęła się Miejska Biblioteką Publiczna, 
a koordynatorem był Krzysztof Powałka.

Narodowe Czytanie 

-

Miejskiego 

-

-

-

-

-
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Na wejherowskim rynku mieszkańcy mogli w mobilnym punkcie dokonać spisu powszechnego. Zainteresowanie spisem 
było bardzo duże i wielu wejherowian skorzystało z tego łatwego i wygodnego sposobu spisania się w Narodowym Spisie 
Powszechnym. Urząd Statystyczny w Gdańsku, który był organizatorem punktu, zaplanował wiele atrakcji, wśród których 
były m.in. fotobudka, animacje dla dzieci i dorosłych, zabawy i gry z nagrodami. 
We wrześniu Wejherowie uruchomione zostanły kolejne trzy punkty spisowe, w których mieszkańcy mogli dokonać spisu 
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego - w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14. 

Podczas jubileuszowej uroczystości 
w  Teatrze Miejskim w  Gdyni rozmawia-
no m.in. o wyzwaniach, jakie stoją przed 
samorządami w obliczu globalnego ocie-
plenia. Zaproszeni goście podkreślali, że 
w  dobie zmian klimatycznych wszyscy 
musimy skupić się na nowych rozwiąza-
niach technologicznych, redukujących 
gazy cieplarniane. Wśród prelegentów 
byli: prof. Piotr Stepnowski – rektor 
Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Adam 
Cenian z  Polskiej Akademii Nauk, Be-
ata Rutkiewicz – zastępca Prezydenta 
Wejherowa, Bartosz Frankowski – peł-
nomocnik Prezydenta Gdyni, Elżbieta 
Kowalewska – dyrektor oddziału Wy-
brzeże PGE EC oraz Janusz Różalski 
– prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. 

Wyzwaniem są finanse 

– -

-

-

 – podkreślała Beata 

Rutkiewicz, zastępca Prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta – -

-

-

-

-

-

-

. 

Mapy termowizyjne 

Szczególnym wydarzeniem podczas uro-
czystości była premiera strony interne-
towej z  mapami termowizyjnymi miast. 
To projekt skierowany do mieszkańców. 
Dzięki inicjatywie Gdyni, Rumi, Wejhe-
rowa, Redy i  OPEC powstała strona, na 
której można odnaleźć swoje budynki, 
a potem szybko i łatwo ocenić ich izola-
cję termiczną i miejsca strat ciepła: 

Polski kapitał, nowoczesność,  

bezpieczeństwo i ekologia

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, to firma ze 100 proc. kapitałem 
polskim, której właścicielami są: Komu-
nalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chy-
lonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina 
Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. 
OPEC w  sposób: nowoczesny, bezpiecz-
ny, niezawodny i  przyjazny środowisku 
zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, 
Rumi i  Wejherowa oraz części gminy 
Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. 
mieszkańców i pokrywając około 70 proc. 
zapotrzebowania na energię cieplną. 
Spółka poza bieżącą działalnością związa-
ną z produkcją, dystrybucją i dostawą cie-
pła do budynków, podejmuje także liczne 
działania na rzecz lokalnych społeczności.

Mobilne punkty spisowe

-

-

-

-

-



www.wejherowo.pl

SPOŁECZEŃSTWO

Podobnie jak w zeszłym roku, ze wzglę-
du na  zagrożenie Covid-19, komisja 
konkursowa oceniała zgłoszone obiekty 
na podstawie fotografii. Do tegoroczne-
go konkursu zgłoszono łącznie 27 obiek-
tów, w tym 7 – w kategorii balkony, okna 
w  domach jedno- i  wielorodzinnych, 
13  – w  kategorii ogrody przydomowe 
i 7 w kategorii ogrody działkowe. 
– -

-

 
– dodała powiedziała 
przewodnicząca komisji.

-

Konkursu 

ukwiecony 
i zazieleniony 

lub ogród 
na terenie 

W kategorii balkony, okna w domach jed-
no- i wielorodzinnych: I miejsce zdobyła 
Sylwia Mielke z  (ul.  Podgórna), II miej-
sce – Elżbieta Malewska (ul.  Nanicka), 
Ill miejsce – Bogusława Kepka (ul. Prze-
mysłowa). Wyróżnienia otrzymali: Anna 
Dzieweczyńska (ul.  Poprzeczna) i  Ewa 
Ellwart (ul. Rejtana).
W kategorii ogrody przydomowe: I miej-
sce otrzynali   Beata i Grzegorz Szymań-
scy (ul. Rogaczewskiego), ll miejsce – Ali-
cja Kobiella (ul. Kotłowskiego) Ill miejsce 
– Teresa i Tadeusz Kaweccy (ul. Kusociń-
skiego). Wyróżnienia otrzymali: z Danu-
ta Czerwicka (ul.  Ceynowy) Emilia He-
welt (ul. Konopnickiej).
W  kategorii ogrody działkowe I  miejsce 
otrzymała: Violeta Drawc (ROD im. mjr 
H. Sucharskiego), ll miejsce – Jadwiga 
Paździerska (ROD im.  mjr H. Suchar-
skiego), a  Ill miejsce – Barbara Supru-
nowicz (ROD im.  Floriana Ceynowy). 
Wyróżnienia otrzamali: Feliks Karbow-
ski (ROD im. Jakuba Wejhera) oraz Ma-
ria i  Zbigniew Skrzypkowscy (ROD 
im F. Ceynowy).
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-

-

-

W  ramach cyklu „KLIMATycznie w  Wej-
herowie” Urząd Miejski w  Wejherowie 
zorganizował wspólnie z Działem Eduka-
cji Przyrodniczej Wejherowskiego Zarzą-
du Nieruchomości Komunalnych, Nad-
leśnictwem Wejherowo, Wejherowskim 
Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Pu-
bliczną, Zakładem Usług Komunalnych 
sp. z  o. o. i  Miejskim Zakładem Komuni-
kacji sp. z  o. o. szereg atrakcji, których 
celem było zachęcenie mieszkańców do 
zwrócenia uwagi na ochronę środowiska 
i zmian nawyków, jakie każdy z nas może 
wykonać, aby ochronić klimat. 
W  ramach akcji „KLIMATycznie w  Wej-
herowie” zachęcaliśmy do zmiany nawy-
ków na bardziej ekologiczne np. poprzez 
zbiórkę pustych doniczek ogrodowych 
z  tworzyw sztucznych po sadzonkach 
w  punkcie PSZOK. Na cmentarzu  ko-
munalnym przy ul. Roszczynialskiego 
została wydzielona półka, na której moż-
na odstawić znicz do ponownego wy-
korzystania. Chętni mieszkańcy, którzy 
wcześniej zgłosili taką chęć, otrzymają 
sadzonki drzew i  krzewów do posadze-
nia na swoich posesjach.

Miesiąc obfitował w wiele ciekawych wy-
darzeń m.in. Dział Edukacji Przyrodni-
czej WZNK zorganizował zajęcia eduka-
cyjne w Parku Miejskim dla dzieci o tym, 
jak bezpiecznie dokarmiać ptaki oraz jak 
tworzyć „JEŻOSTREFY”. Nadleśnictwo 
zaproponowało m.in. spacer z leśnikiem, 
Noc Nietoperzy oraz warsztaty edu-
kacyjne podczas, których można było 
wykonać świeczki z  naturalnego wosku. 
Miejska Biblioteka Publiczna przygoto-
wała z EkoPaki czyli zabawy empiryczne 
z materiałów recyclingowych, odbywały 
się także zajęcia z  wykorzystaniem te-
atrzyku kamishibai, a czytelnicy mieli do 
dyspozycji cały regał o  tematyce ekolo-
gicznej. W Ffilharmonii Kaszubskiej naj-
młodsi mogli wziąć udział w  zajęciach 
artystycznych o  tematyce ekologiczno-
-przyrodniczej i  obejrzeć spektakl „Du-
sza Lasu”. W ramach akcji na jeden dzień 
– przynajmniej niektórzy z nas – zamie-
nili samochód na rower w  ramach Dnia 
bez Samochodu. 
– -

-
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 – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta. – 

-

. 

-

-

zorganizował Urząd Miejski, który za-
pewnił uczestnikom „Sprzątania Świa-
ta” worki na śmieci i rękawice ochron-
ne, a Zakład Usług Komunalnych zajął 
się odbiorem i  zagospodarowaniem 
zebranych odpadów. 

Szkoła Podstawowa nr 5, 6, 9, 11, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr  2 (SP 
nr  8), Społeczna Szkoła Podstawo-
wa nr  1, Szkoła Podstawowa Zgro-
madzenia Sióstr Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, Powiatowy Zespół 
Kształcenia Specjalnego, Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr  2 dla Nie-
słyszących, Niepublicznie Szkoła 
Rzemiosła im.  Św. Józefa w  Wejhe-
rowie, I  Liceum Ogólnokształcące, 
Powiatowy Zespół Szkół nr  2, nr  3 
i nr 4, Przedszkole Samorządowe nr 2 
im.  Kubusia Puchatka, Przedszkole 

Sióstr Zmartwychwstanek, Przedszkole 
„Kraina Kubusia Puchatka”, Niepublicz-
ne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe 
Mapeciaki, Przedszkole Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalnego, Fun-
dacja „Rodzina Nadziei”, Przedszkole 
AKUKU, Przedszkole „Wędrowniczek”, 
Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek”, 
Przedszkole URWIS, Firma Eura-Tech, 
Firma MechVent, Nadleśnictwo Wejhe-

rowo, Urząd Miejski w  Wejherowie, 
Straż Miejska w Wejherowie. 
Do  akcji „Sprzątania świata” dołączyli 
także urzędnicy i  włodarze Wejhero-
wa m.in.  Beata Rutkiewicz oraz  radni 
Justyna Ostrowska, Dorota Chodub-
ska i Leszek Szczypior.
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W  imieniu prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, uczestników 
przywitał Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa i życzył 
wszystkim celnych strzałów. 

W  imieniu prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta, kwiaty 
przed pomnikiem złożył zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz wspólnie 
z  wiceprzewodniczącym Rady Miasta 
Leszkiem Szczypiorem. 

Uczestnicy podróży odwiedzili cmen-
tarz wojskowy w Kocku, gdzie spoczy-
wa gen. Franciszek Kleberg z  kadrą 
dowódczą i  poległymi żołnierzami 
w  ostatniej bitwie wojny obronnej 
pod Kockiem 1939  roku. Odwied-
zlili również największy cmentarz 

– 

-

-

 
– mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

partyzantów w  Europie wraz z  Izbą 
Pamięci w  Osuchach. Celem podróży 
był również Obóz Koncentracyjny Ma-
jdanek w  Lublinie, którego więźniem 
–  jako małe dziecko, był Stanisław 
Harasiuk – obecny prezes wejherows-
kich kombatantów.  
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Jak informuje współorganizator festy-
nu radny  festyn „Po-
żegnanie Lata” od  kilku lat jest stałym 
punktem w  osiedlowym kalendarzu 
imprez. Wyjątkiem był ubiegły rok, kie-
dy przez pandemię imprezy nie można 
było przeprowadzić.
Organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników dmuchaną zjeżdżalnię i  dmu-
chany zamek do skakania,   przejażdżki 
konne, watę cukrową i popcorn, muzy-
kę na żywo – DJ Darek, a także ognisko, 
które przygotował pan Wiesio z miesz-
kańcami. Można było również pograć 
w  piłkę, a  także skorzystać z  placu za-
baw i urządzeń fitness.

Gratulacje w  imieniu prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hildebrandta, zło-
żyła na ręce Mieczysława Kamińskiego, 
prezesa Okręgu Pomorskiego Polskie-
go Związku Działkowców  w  Gdańsku, 
Beata Rutkiewicz, zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa.

– -

-

– mówi Beata 

Rutkiewicz, zastępca Prezydenta Miasta 
Wejherowa. – -

.
Zaproszeni goście wyrazili wyraźne po-
parcie dla ogrodnictwa działkowego, 
jednocześnie podkreślając znaczenie 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako 
terenów zielonych stanowiących płuca 
naszych mocno zurbanizowanych miast. 
Zwracali również uwagę na wspólnotę, 
którą tworzą działkowcy, darząc dział-
kowców szacunkiem za ich zaangażowa-
nie w uprawianiu działek. Goście zostali 
tradycyjnie obdarowani koszami z kwia-
tami, owocami i  warzywami pochodzą-
cymi z  upraw działkowych przygotowa-
nych przez poszczególne ROD Okręgu 
Pomorskiego. 

Rocznik opisuje najważniejsze wyda-
rzenia kulturalne, które odbywały się 
w Wejherowie w ubiegłym roku. Stanowi 
wspólną publikację Filharmonii Kaszub-
skiej, Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej, Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Frydery-
ka Chopina oraz Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. A. Majkowskiego. Te cztery 

instytucje kultury mające swoje siedziby 
w  Wejherowie, podpisały w  2014 r. po-
rozumienie o współpracy, a  jednym z jej 
efektów jest współwydawanie Wejhe-
rowskiego Rocznika Kulturalnego. 
– -

–  powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, 

zastępca prezydenta Wejherowa. – -

-

-

-

-

-

-

. 
Wydawcą siódmego numeru Wejhe-
rowskiego Rocznika Kulturalnego jest 
Filharmonia Kaszubska, redaktorem na-
czelnym – Adam Szulc, a  redaktorami: 
Iwona Block, Beata Felczykowska, Adam 
Szulc, Zuzanna Szwedek-Kwiecińska 
i Agata Grenwald.  Rysunki wykonał To-
masz Mering. 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne Wejherowa 

zawarte w jednej publikacji. W Filharmonii Kaszub-

skiej odbyła się promocja siódmej odsłony Wej-

herowskiego Rocznika Kulturalnego – wspólnego 

dzieła wejherowskich instytucji kultury.

Na Jakubowej Polanie miesz-

kańcy osiedla Fenikowskiego 

bawili się doskonale na festy-

nie „Pożegnanie Lata”.

Festyn 

W Rozewiu odbyły się Okręgowe 

Dni Działkowca zdobione wystawą 

plonów z Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych Okręgu Pomorskie-

go PZD. W uroczystości wzięli 

udział samorządowcy, członkowie 

Okręgowej Rady Pomorskiej PZD, 

Okręgowego Zarządu Pomorskiego 

PZD oraz delegacje działkowców. 
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Podczas spotkania podsumowano działal-
ność stowarzyszenia w 2020 roku, który 
był zupełnie inny niż poprzednie lata. Nie 

odbywały się zawody sportowo-pożar-
nicze, ilość zbiórek oraz ćwiczeń została 
znacznie okrojona. Pojawiły się natomiast 
nowe zadania: transport mieszkańców do 
punktów szczepień czy dowóz żywności dla 
osób będących na kwarantannie. 
Ochotnicza Straż Pożarna w  Wejhero-
wie była współorganizowała charyta-
tywną zbiórkę darów dla placówek me-
dycznych. Podkreślono również fakt, że 
z każdym rokiem wejherowska jednost-
ka coraz częściej uczestniczyła w  róż-
nych zdarzeniach. W 2020 r. strażacy 
ochotnicy brali udział w 194 akcjach (od 
stycznia do września 2021 wyjeżdżali już 
246 razy).

Nowy zarząd 

W wyniku przeprowadzonych wyborów, 
zarząd pozostał w  niezmienionym skła-
dzie: Kamil Groth – prezes, Maciej Ziół-
kowski – wiceprezes/naczelnik, Patryk 
Pollikeit – zastępca naczelnika, Dariusz 
Pollikeit – skarbnik, Dorota Blok – se-
kretarz, Patrycja Miotk- gospodarz, Ma-
rek Blok – członek zarządu. W  komisji 
rewizyjnej znaleźli się: Tomasz Mikulski 

Podczas walnego zebrania sprawoz-

dawczego Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Wejherowie wybrano władze 

na kolejną pięcioletnią kadencję. 

Prezesem został ponownie wybrany 

Kamil Groth. 

– przewodniczący, Mateusz Litwin- 
sekretarz i Marek Wojtinski – członek 
komisji. 

Wyróżnienia dla strażaków

Podczas spotkania wyróżniono stra-
żaków ochotników za aktywność 
w  działaniach ratowniczo-gaśniczych: 
Dariusza Pollikeita, Patryka Pollikeita, 
Macieja Ziółkowskiego, Maciej Na-
wrockiego i Kamila Grotha. Natomiast 
za zaangażowanie w  życie jednostki 
oraz społeczną pracę na rzecz miesz-
kańców zostali wyróżnieni: Piotr Ró-
żek, Maciej Lisewski, Marek Wojtinski.
W  zebraniu udział wzięli członkowie 
OSP Wejherowo, a  także zaproszeni 
goście m.in. sekretarz Miasta Wejhero-
wo – Bogusław Suwara (członek hono-
rowy OSP Wejherowo), wicestarosta 
Powiatu Wejherowskiego – Jacek Thiel 
(członek honorwy OSP Wejherowo), 
zastępca Komendanta Powiatowe-
go PSP w  Wejherowie – bryg. Tomasz 
Zwoliński oraz radny Miasta Wejhero-
wa i  przewodniczący Komisji Bezpie-
czeństwa – Tomasz Groth.

ArteFonie to  nowy festiwal na  muzycz-
nej mapie Pomorza łączący różne gatun-
ki kultury wysokiej z pracą twórczą, któ-

Przez trzy dni Wejherowo roz-

brzmiewało dźwiękami muzyki 

i pięknych brzmień głosów 

Festiwalu ArteFonie organizo-

wanego przez Zespół Wokalny 

Art’n’Voices. Podczas koncer-

tu jubileuszowego Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca pre-

zydenta Wejherowa wręczył 

zespołowi Miniaturę Statuetki 

Jakuba Wejhera. Nagrodę przy-

znał Prezydent Miasta Wejhe-

rowa z okazji 10-lecia działal-

ności zespołu w podziękowaniu 

za wkład w rozwój kultury 

i promocję Miasta Wejherowa.

ry odbywał się w  Wejherowie w  dniach 
3-5 września 2021 roku. W tym festiwa-
lu muzyka kameralna, organowa i impro-
wizowana znalazły miejsce pod  jednym 
szyldem. Podczas festiwalu ogłoszono 
wyniki Konkursu Kompozytorskiego 
na utwór  dla Zespołu Wokalne-
go Art”n”Voices. Nagrodę główną zdobył 

Karol Pyka z  Katowic, pierwsze wyróż-
nienie – Bartosz Pokorski z  Gdańska, 
a drugie wyróżnienie - Krzysztof Ratajski 
z Warszawy. 
Nagrody ufundowane przez Prezydenta 
Miasta Wejherowa wręczał laureatom 
zastępca prezydenta Arkadiusz Karasz-
kiewicz.

Art’n’Voices 
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– 

-

-

-

 
– mówi  liderka grupy 
„Pomaganie jest takie proste”.

– 

Jak mówi prezes fundacji Izabela Minga, 
celem projektu było włączenie osób z au-
tyzmem i  niepełnosprawnością do  spo-
łeczeństwa, umożliwienie im poznania 
różnych zawodów, a  także zmierzenia 
się z  obowiązkowością, punktualnością 
i systematyczną pracą. Projekt trwał dwa 
tygodnie a   jego uczestnicy wykonywali 
różne zadania m.in. w wydziałach Urzędu 
Miejskiego, w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Wejherowie i w studio telewizyjnym. 
– 

-

– mówi Izabela Minga. 
– 

-

 
– mówi Agnieszka Drabata, wiceprezes 
fundacji i  asystent Wydziału Nauk Spo-
łecznych na UG z zakresu autystycznego 
spektrum zaburzeń.
Na  zakończenie spotkania kończące-
go realizację projektu zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz wręczył 
uczestnikom dyplomy za  wzorową 
realizację projektu, które otrzymali: 

-

-

. 
Zastępca prezydenta wyraził uznanie 
dla terapetów, a szczególnie dla Izabeli 
Mingi, że  jako prezes fundacji otoczyła 
się wspaniałymi ludźmi, którzy czynią 
wiele dobrego, aby umożliwić młodym 
ludziom ze  spektrum autyzmu lepszy 
start w dorosłe życie.

 – mówi Monika For-

, koordynator parkrun w Wejhero-
wie. – -

-

Dla uczniów to także okazja do zdoby-

Dobiegł końca projekt „Uspołecznianie - uzawodawianie osób 

ze spektrum autyzmu i zagrożonych wykluczeniem społecznym” re-

alizowany przez Fundację “Autyzm - brand new brain” we współpracy 

z Urzędem Miejskim w Wejherowie. Uczestniczyło w nim pięć osób, 

którzy podczas zakończenia projektu w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Około 300. uczestników wzięło 

udział w biegu charytatywnym 

i marszu Nordic-Walking w Bol-

szewie zorganizowanym na rzecz 

ratowniczki medycznej Olgi Ła-

komskiej, która wymaga kosztow-

nej rehabilitacji po przeszczepie 

szpiku. 

Pobiegli 

Parkrun 

W Parku Miejskim w Wejherowie 

w każdą sobotę o godz. 9 organizo-

wany jest parkrun. Parkrun, czyli cy-

kliczne i bezpłatne biegi oraz marsze 

na dystansie 5 km z pomiarem czasu, 

przeznaczony jest dla każdego bez 

względu na biegowy czy marszowy 

staż, uzyskiwane rezultaty czy też 

wiek. W spotkaniach mogą brać 

udział całe rodziny. 

cia dodatkowych punktów na dyplomie, 
czy też podwyższenia oceny z  wycho-
wania fizycznego. Wolontariat, jak sama 
nazwa wskazuje, ma charakter charyta-
tywny. Daje możliwość sprawdzenia się 
w  takich zadaniach jak pomiar czasu, 
oznaczanie trasy, wydawanie tokenów, 
dbanie o  bezpieczeństwo startujących, 
robienie zdjęć i  wiele innych. Jednym 
słowem – każdy znajdzie coś dla siebie. 
Jest to okazja do pożytecznego spędze-
nia wolnego czasu, a także być może do 
rozpoczęcia swojej przygody z  aktyw-
nością ruchową. Przyjdź, zobacz i  sam 
się przekonaj, że warto. Jeśli masz pyta-
nia znajdziesz nas na facebooku 

-

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

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

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

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

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

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

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

 58 677 70 20
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

)
 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

( ) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49
Kontakt dla prasy Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56

Kancelaria Ogólna

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

 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

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

i Urbanistyki ( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44
Miejski Konserwator Zabytków

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

Kryzysowego
 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
Miejska Biblioteka Publiczna 

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

>

>

>

TURYSTYKA

Z  okazji 15-lecia Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Po-
morska Komisja Krajoznawcza PTTK 
i  WUTW Klub „Wejherowskie tramp-
ki”, organizują 15 października (piątek) 
wyprawę turystyczną pod patronatem 
prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta na najwyższe wzniesie-
nie Wejherowa (wysokość 149,7 m 
npm bez nazwy).
Wzniesienie położone jest w południo-
wej (zalesionej) części miasta, w  Trój-

miejskim Parku Krajobrazowym. Sta-
nowi ono punkt osnowy geodezyjnej 
i oznaczone jest tablicą żeliwną. 
Chętni proszeni są o  zgłaszanie propo-
zycji nazwy tego wzniesienia. Zwycięży 
nazwa, która otrzyma najwyższą licz-
bę głosów. W  imieniu organizatorów, 
dr  Mieczysław Wojecki geograf–regio-
nalista zaprasza do wędrówki wszystkich 
chętnych, a każdy uczestnik otrzyma cer-
tyfikat zdobywce „naszej wejherowskiej 
góry”.  Kontakt: 

W otwarciu zlotu uczestniczyli m.in. pre-
zes Stowarzyszenia WUTW Krystyna La-
skowska, dyrektor PBP Barbara Gusman, 
naczelnik Wydziału Kultury i  Spraw 
Społecznych SP Piotr Syrocki i  inspek-
tor Wydziału Kultury SSSPiT Henryk 
Połchowski, który w  imieniu Prezyden-
ta Miasta Wejherowa dokonał otwarcia 
zlotu uderzając 3-krotnie totemem zlo-
towym z  uniwersytecką sową na  szczy-
cie o ziemię.

– 
-

– mówi organizator zlotu Alicja Orszulak 
informując, że każdego roku celem zlotu 
jest inna miejscowość powiatu wejhe-
rowskiego i rzecz zawsze dzieje się w po-
wiecie.

Spod siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Dworcowej wyruszył na ziemię choczewską VIII Zlot 
Turystów Seniorów. W planie zlotu jest wycieczka 
na latarnię morską w Stilo i na wydmy lubiatowskie, 
a także spotkanie z działaczami choczewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Kołem Gospodyń 
Wiejskich.
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Festyn „Rodzinne z  bajkami zGRYwanie” 
w  wejherowskiej bibliotece zgromadził 
wielu małych, przebranych w  bajkowe 
stroje czytelników,ich rodziców i  dziad-
ków. Były gry podłogowe, kącik zabaw re-
tro, podczas których można było przypo-
mnieć sobie projektor do filmów czy grę 
w  kapsle. Była okazja, aby zagrać w  grę 
terenową w  budynku biblioteki i  znaleźć 
upominki. Specjalną niespodziankę przy-
gotowała grupa teatralna SUTW „Srebrna 
Nitka” i „Errata”, która wystawiła spektakl 
„Nie ma tego złego”, której przesłaniem 
było, jak bardzo w  bajkach potrzebne są 
„czarne charaktery”.
Bajkowy klimat podtrzymała także 
wystawa fotografii  z  sesji plenerowej, 
w  której wzięli mali czytelnicy biblio-
teki przebrani w  stroje ulubionych baj-
kowych postaci, a  upominki dla małych 
modeli wręczyli Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek, dyrektor biblioteki 
i  Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. Autorem zwy-
cięskiego projektu „Rodzinne z  baj-
kami zGRYwanie” zrealizowanego  
w  ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, był Krzysztof Powałka. 

– -

-

-

-

-

 

–  powiedział zastępca prezydenta mia-
sta Arkadiusz Kraszkiewicz.
Podczas tegorocznej edycji na  scenie 
przed  wejherowską publicznością wy-
stąpili czołowi polscy raperzy i  niekwe-
stionowane legendy polskiego hip-hopu 
oraz  przyszłe gwiazdy sceny hiphopo-
wej. Współorganizatorami wydarzenia 
było miasto Wejherowo oraz Wejherow-
skie Centrum Kultury.

Hip Hop 

Biblioteka Publiczna podczas festynu 

bajek 



www.wejherowo.pl

SPORT

Turniej zorganizował Uczniowski 
Klub Sportowy Basket Ósemka 
Wejherowo. Jak mówią organizato-
rzy Kordian Zabrocki i Bartłomiej 
Woźniak, pierwotna lokalizacja 
Streetballa MTK miała odbyć na 
Placu Wejhera w Wejherowie, ale ze 
względu na niekorzystne prognozy 
pogody, turniej został przeniesiony 
na boisko pod dachem. 

Wyniki:

Na boisku przy wejherowskiej „Ósemce” 
zawodnicy zmagali się z  konkurencjami 
sprawnościowymi, siłowymi, gimnastycz-
nymi, wytrzymałościowymi i wydolnościo-
wymi. Były biegi i  podnoszenie ciężarów. 
W  turnieju wystartowała czołówka za-
wodników uprawiających crossfit. Zawody 
zorganizował Wejherowski Klub Kultury-
styczny i Sportów Siłowych „Apollo”.
– -

 – mówi 
, organizator Wejher Cross Games. 

– 
. 

Nagrody dla najlepszych zawodników 
wręczał Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa oraz rad-
ny , przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta 
Wejherowa.

W 5. edycji Wejher Cross Games, która odbyła się w miniony 

weekend, wzięło udział ponad 160. zawodników z Polski 

i świata. Toczyli sportową rywalizację na zadaszonym boisku 

przy wejherowskiej „ósemce”, na pływalni przy szkole i boisku 

sportowym. Była sportowa rywalizacja, widowiskowe 

konkurencje, wspaniały doping i mnóstwo energii.

Ponad setka koszykarzy wzięła udział w dziesiątej, jubileuszowej 

edycji turnieju koszykówki ulicznej „Streetball Małego Trójmiasta 

Kaszubskiego”, który odbywał się na zadaszonym boisku przy 

Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie. Zwycięzcom gratulował 

zastępca Prezydenta Wejherowa - Arkadiusz Kraszkiewicz.


