
Biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie

nowiny Nr 10 (268) / 2021 / Październik  

ISSN 1508-6208

Egzemplarz bezpłatny

 Sport w Wejherowie 

str.  12 i 15

Pracownicy oświaty obchodzili 
swoje święto 

str.  15

70 lat Szkoły Podstawowej nr 6

str.  10

str. 2-3

WEJHEROWO MA KARTĘ 
MIESZKAŃCA



www.wejherowo.pl2

SPOŁECZEŃSTWO

www.wejherowskakarta.pl

dokumenty 

W ramach Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca dostępne będą pakiety:  

 
Jest to podstawowy pakiet obej-
mujący zawarte w  programie zniżki 
i usługi promocyjne dla mieszkańców 
Wejherowa. Pakiet ten jest koniecz-
ny, aby posiadać kolejne pakiety.

 Pakiet Eko 

Pakiet umożliwiający weryfikacje 
mieszkańca w  Punkcie selektyw-
nej Zbiórki Odpadów komunalnych 
–  ZUK sp. z  o.o. Uprawnieni są do 
niego wszyscy posiadacze Pakietu 
Mieszkańca.

 Pakiet Seniora

Pakiet dedykowany jest osobom 
powyżej 60. roku życia, zawierający 
specjalne zniżki i usługi dla seniorów. 

 
Pakiet dostępny jest dla dzieci w wie-

ku szkolnym mieszkających w  Wej-
herowie, które są uprawnione do 
bezpłatnych przejazdów komunika-
cją miejską. Aby uzyskać dotęp do 
Pakietu potrzebna jest ważna legity-
macja szkolna.

Dlaczego chcę posiadać Wejherowską 
Kartę Mieszkańca? 

 Identyfikuję się ze swoim miastem 
– jestem dumny/dumna, że mieszkam 
w Wejherowie.

 Odkrywam swoje miasto, poznaję 
nowe miejsca.

 Wspieram lokalnych przedsiębiorców.
 Zyskuję zniżki i  ulgi korzystając 

z oferty naszych Partnerów.
 Korzystam z rabatów i aktywnie spę-

dzam czas.
 Zamiast kilku kart – mam jedną.

Dwa rodzaje Kart Mieszkańca. Którą 
mam wybrać?
Karta Mieszkańca niepersonalizowana: 

 wybierz ten rodzaj karty, jeże-

li chcesz korzystać z  oferty zniżek 
i  promocji i  nie korzystasz z  biletów 
okresowych MZK, a twoje dzieci nie 
korzystają z  bezpłatnej komunikacji 
– jest to  

 karta nie posiada nadrukowanego zdję-
cia oraz imienia i nazwiska posiadacza

 wydawana jest w formie plastikowej 
karty z mobilną aplikacją na telefon 

 można korzystać wyłącznie z aplika-
cji mobilnej.

Karta Mieszkańca personalizowana
 wybierz ten rodzaj karty jeżeli 

chcesz korzystać z  biletów okreso-
wych MZK lub Twoje dziecko korzy-
sta z  bezpłatnej komunikacji miej-
skiej– jest to 

 karta oferuje pełną funkcjonalność 
klasycznej Karty Mieszkańca, a  do-
datkowo połączona jest z  Biletem 
Elektronicznym MZK – istnieje możli-
wość nagrywania na kartę imiennych 
biletów okresowych na autobusy 
oraz korzystania z  darmowych prze-
jazdów dla dzieci w wieku szkolnym.

 karta posiada nadrukowane zdjęcie 
oraz imię i nazwisko posiadacza

 wydawana jest w formie plastikowej 
karty wraz z mobilna aplikacją na te-
lefon. 

Dwa sposoby składania wniosku 
o Kartę. Który mam wybrać?

 Tradycyjnie (w  formie papierowej) 
w punkcie obsługi  Urzędu Miej-
skiego przy ul.   12 Marca 195,   
tel. 58 677 70 00, 58 677 70 55

lub
 On-line (bez wychodzenia z  domu): 

www.wejherowskakarta.pl lub po-
przez pobranie aplikacji mobilnej 
w sklepie Play i App Store.

Kto może otrzymać Kartę?
Wejherowską Kartę Mieszkańca może 
otrzymać każda osoba pełnoletnia, któ-
ra spełnia jeden z poniższych warunków:

 rozlicza się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych w Urzędzie Skar-
bowym w Wejherowie

 korzysta ze świadczeń z  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wej-
herowie 

 jest zarejestrowana jako osoba bez-
robotna zamieszkująca miasto Wej-
herowo 

 posiada legitymację emeryta bądź 
rencisty, z której wynika, że jej miej-
scem zamieszkania jest miasto Wej-
herowo 

 jest zameldowany w mieście Wejhe-
rowo i  posiada aktualną legitymację 
szkolną bądź studencką – dotyczy 
pełnoletniego ucznia oraz studenta.

-

-
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Co musi zawierać wniosek o złożenie 
Karty 

 aktualną fotografię każdej z  osób, 
której dotyczy wniosek

 w przypadku osoby rozliczającej po-
datek PIT w  Urzędzie Skarbowym 
w  Wejherowie – kopia pierwszej 
strony PIT 

 w  przypadku osoby korzystającej 
ze świadczeń rodzinnych – kopia 
pierwszej strony decyzji wydanej 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wejherowie.

 w  przypadku osoby bezrobotnej 
lub poszukującej pracy – kopia do-
kumentu określającego aktualny 
status na rynku pracy 

 w przypadku emeryta bądź renci-
sty kopia legitymacji wydanej przez 
ZUS. z której wynika, że miejscem 
zamieszkania jest miasto Wejherowo

 w  przypadku pełnoletniego ucznia 
oraz studenta kopia aktualnej legi-
tymacji szkolnej bądź studenckiej.

Konto Rodzinne
 Każda osoba uprawniona do otrzy-

mania Karty, może założyć Konto 
Rodzinne.

 Osoby posiadające Konto Rodzinne 
muszą posiadać taki sam adres za-
mieszkania.

 Osoba Uprawniona do otrzymania 
Karty może wnioskować o  wydanie 
Karty w  imieniu dzieci, które ukoń-
czyły 7. rok życia do ukończenia 
18 roku życia. 

 Dzieci do 6 roku życia korzystają 
z  ulg i  zniżek przypisanych do konta 
rodzica. 

Jak odebrać Kartę? 
Karta niepersonalizowana:

 zaloguj się na swoim urządzeniu mo-
bilnym / pobierz aplikację mobilną

lub
 odbierz kartę osobiście w  punkcie 

obsługi Urzędu Miejskiego 

Karta personalizowana:
 odbierz kartę osobiście w  punkcie 

obsługi MZK
lub

 odbierz przesyłkę pocztową na adres 
podany we wniosku 

Poprzez przyłączenie się do  Kar-
ty Mieszkańca dany przedsiębiorca 
będzie mógł wprowadzać różnego 
rodzaje udogodnienia dla swoich 
klientów takie jak: rabaty, zniżki, 
promocje, a  także reklamować swoją 
działalność. 

Dlaczego warto zostać Partnerem?
 zwiększone zainteresowanie ofer-

tę wśród lokalnych klientów 

 promocja przedsiębiorcy poprzez 
miejskie kanały informacyjne

 wprowadzanie różnego rodzaju 
udogodnień dla swoich klientów

 możliwość prowadzenia statystyk 
sprzedażowych oraz statystyk 
grup odbiorców

-

-

  

partnerzy@wejherowskakarta.pl  -

Przedsiębiorco! 

Przyłącz się do Karty Mieszkańca! 

Karta Mieszkańca 
to korzyści dla 
wejherowian

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

-

-

-

-

-

-
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– -

-

– pod-

kreśla , prezes Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.
Po  złożeniu kwiaty przez delegacje, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt przypomniał zasługi burmistrza 

– 

-

Teodora Bolduana dla rozwoju przedwo-
jennego Wejherowa. 
– -

-

-

 – mówi prezydent 
. – -

-

-

-

W  uroczystości wzięli udział m.in.  pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Leszek Szczypior, władze powia-
tu wejherowskiego, gminy Wejherowo, 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr  11 
im.  Teodora Bolduana w  Wejherowie, 
przedstawiciele Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego oraz  działacze Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. 

-

 
– powiedział prezydent -

 dodając, że Bractwo chciałoby 
odbudować tę strzelnicę, aby to miejsce 
ponownie odżyło.

Teodora Bolduana

-

-

-

-
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Odpowiedzialnymi za  realizację zada-
nia przy wsparciu środków unijnych 
oraz  miasta byli Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew Gdańska i  ZHP 
Hufiec Wejherowo. Główne działania 
przewidziane w projekcie to: prowadze-
nie placówki wsparcia dziennego w  for-
mie pracy podwórkowej, prowadzenie 
zajęć rozwijających kompetencje dzieci 
i młodzież, organizację wypoczynku let-
niego, zimowego, wyjazdy turystyczne 

18 listopada 1920 roku – to  symbolicz-
na data powstania harcerstwa polskiego 
na terenie Wejherowa oraz Powiatu Wej-
herowskiego. Z  tej okazji przed  ratuszem 
miasta zorganizowano uroczystości upa-
miętniające tą wyjątkową datę. Prezydent 
Krzysztof Hildebrandt wspólnie z e swoim 
zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem 
złożył życzenia wszystkim harcerzom.

-

-

-

- powiedział prezydent miasta, 
.

Podczas uroczystości wręczono także 
specjalne podziękowania dla władz mia-
sta oraz  innych instytucji. Dodatkowo 
komendant hufca wyróżnił harcerzy 
oraz harcerki. Następnie wszystkie zastę-
py udały się do harcerskiej bazy Cedron. 

oraz  wsparcie i  rozwój postaw aktyw-
nych społecznie i przedsiębiorczych.

-

-

 – powiedział Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Na  uroczystym otwarciu obecni byli 
również zastępcy prezydenta miasta Be-
ata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz 
oraz przedstawiciele Starostwa Powiatu 
Wejherowskiego i  Urzędu Marszałkow-
skiego.

-

-
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Zdaniem -

 dyrektor wejherowskiej biblioteki, 
sposobem na przyciągnięcie młodych lu-
dzi do biblioteki i pokazanie odpowiedzi 
na ich potrzeby i zainteresowania, a tak-
że nadążanie za  zmieniającą się rzeczy-
wistością z podążaniem za nowymi tech-
nologiami, miało być wprowadzenie gier 
mobilnych, co zaczęto systematycznie 
wdrażać od  zeszłego roku z  aktywnym 
udziałem młodzieży. 
– 

-

-

-

 – mówi koordyna-
tor projektu .

– 

-

-

-

– mówi dyrektor biblioteki 
. 

W Zakątku Wyobraźni odbywał się ma-
raton pisania listów do  autorów i  auto-
rek. Dla młodzieży szkolnej został przy-
gotowany w  sali konferencyjnej Escape 
Room na  motywach „Alicji w  krainie 
czarów”. W Wypożyczalni dla Dorosłych 
była wystawiona biblioteczna półka-
-apteczka z  książkami na  różne okazje 
m.in.  na wzmocnienie, na  rozgrzanie, 
na nostalgię, na smutek i na radość. Były 

też wypisywane specjalne recepty dla 
czytelników z okazji Nocy Bibliotek. Zaś 
w  Czytelni Naukowej na  wzmocnienie 
wyobraźni zostały opracowane do  roz-
wiązania zagadki i gra on-line. Wyemito-
wany został film pt. „Człowiek w czerni” 
oraz  projekcja jednej z  serii „Biuro De-
tektywistyczne Nr 2”. 
Miał też miejsce ciekawy, choć nietypo-
wy wernisaż, podczas którego artyści 
Stowarzyszenia Artystów Plastyków 
„Pasja” – w  ramach realizowanego pro-
jektu, wręczyli namalowane przez sie-
bie portrety wybranym osobom z  życia 
publicznego, wśród których znaleźli się: 
Krystyna Laskowska ze  Stowarzyszenia 
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Rafał Szlas – z  Wejherowskie-
go Klubu Sportowego „Gryf”, Kazimierz 
Gołąbek – z  Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego, Remigiusz Sałata z  Klubu 
Sportowego „Tytani”, Wojciech Ryba-
kowski – ze Stowarzyszenia „Misternicy 
Kaszubscy” oraz  Krzysztof Zdunkowski 
– ze Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego.
– 

-

-

-

– mówi zastępca prezydenta 
 dodając, że  organizatorzy 

włożyli wiele sił i  różnych inicjatyw, aby 
w ramach wejherowskiej Nocy Bibliotek, 
każdy kto przyjdzie do  biblioteki mógł 
znaleźć coś ciekawego dla siebie.

-

-

-

-
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Jak podkreślił rektor KPSW prof. dr hab. 
Marcin Pliński, Kaszubsko-Pomorska 
Szkoła Wyższa w  Wejherowie posiada 
bardzo bogatą ofertę kształcenia na stu-
diach licencjackich (I stopnia), magister-
skich (II stopnia) oraz studiach podyplo-
mowych.

-

-

-

-

-

 
– powiedział 
zastępca prezydenta miasta.

-

-

-

– Jak mówi kanclerz 
uczelni , Kaszubsko 
– Pomorska Szkoła Wyższa w  Wejhe-
rowie.

Rozpoczęcie nauki w  szkole jest zarów-
no ważnym momentem w życiu dziecka, 
jak i  jego rodziców. Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 

ds. społecznych i ekonomicznych, złożył 
życzenia pierwszoklasistom, jednocze-
śnie podkreślając rolę rodziców w przy-
gotowaniu dzieci do życia szkolnego.

-

– 

-

– powiedział  zastępca prezydenta -

.
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W  programie spotkania były różne kon-
kurencje ziemniaczane m.in. rzut ziemnia-
kiem do  celu, najwyższa obierka, slalom 
z  ziemniakiem na  łyżce, konkurs wiedzy 
o  ziemniaku, a  także konkurs z  wiedzy 
o  Unii Europejskiej, bo przecież rewitali-
zacja Śródmieścia w Wejherowie odbywa 
się ze środków Unii Europejskiej pozyska-
nych przez władze miasta..
Animator społeczny Izabela Wyborska 
z  Klubu Integracji Społecznej „Śródmie-
ście” zapewnia, że na organizowane przez 
Klub imprezy przychodzą zarówno stali 
uczestnicy spotkań, jak i  zaprzyjaźnione 

szkoły i przedszkola, które wiedzą że z KIS-
-em zawsze można się dobrze zabawić i po-
jeść np. waty cukrowej lub popcornu.
- 

-

-

– mówi -

.

Nie zawodzą też wierni przyjaciele 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejhe-
rowie, którzy swoją obecnością uświet-
niają każdy festyn.
– -

 – do-
daje informując, że  kolejne spotkanie 
w  formie balu dla dzieci zaplanowane 
jest na grudzień bieżącego roku.

Przyznane przez Prezydenta RP medale 
otrzymali: Elżbieta i  Marian Cieklińscy, 
Urszula i  Henryk Groth, Maria i  Jerzy 
Lekner, Gabriela i  Piotr Smagowscy, Le-
okadia i Jerzy Potrykus, Helena i Krzysz-
tof Ruchalscy oraz  Maria i  Tadeusz 

Sipurzyńscy. Prezydent wręczył rów-
nież długoletnim małżeństwom kwiaty 
oraz upominki rzeczowe. 
Składając gratulacje Jubilatom za 50. lat 
wspólnego pożycia małżeńskiego prezy-
dent  powiedział: 

– 
-

-

-

-

-

-

Imprezę poprowadził kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Grzegorz Gaszta. Uro-
czystość umilił swoim występem wokali-
sta Krzysztof Kreft.

-

-

-
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W  procedurze zmiany planu czynnie 
uczestniczyli mieszkańcy dzielnicy, 
składając swoje wnioski, a  także kon-
taktując się w sprawie bieżących prac 
nad projektem planu i  uczestnicząc 
w publicznych konsultacjach.
Nowy miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego (Uchwała 
Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/
XXV/341/2021) ustala zasady, dzięki 
którym możliwy będzie harmonijny 
rozwój nowej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z  poszanowa-
niem prawa własności, środowiska 
przyrodniczego i  w  nawiązaniu do 
zabudowy istniejącej. Zasady wpro-
wadzone w  nowym planie utrzymują 
dotychczasowy charakter dzielnicy 
jako terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i  pozwalają na rozwój 
tej funkcji zgodnie z  zasadami racjo-
nalnego gospodarowania istniejącą 
tam przestrzenią.
W  planie zachowano   tereny zielone 
w pasie pomiędzy ulicą Łąkową i lasem 
– wzdłuż Cedronu oraz w sąsiedztwie 
Parku Majkowskiego. Nastąpiła rów-
nież weryfikacja zakresu i  lokalizacji 
ujęć wód zgodnie z wnioskami PEWiK.
Obowiązujące ustalenia uzyskały 
pozytywne uzgodnienia i  opinie od-
powiednich organów, między innymi 
Pomorskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków i  Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Przypomnijmy, że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
to akt prawa miejscowego, który usta-
la przeznaczenie terenów oraz określa 
docelowy sposób ich zagospodarowa-
nia i zabudowy.

Podczas uroczystości jubileuszu 15.le-
cia WUTW prezydent Wejherowa przy-
znał najaktywniejszym działaczom sto-
warzyszenia nagrody, które otrzymali: 
Krystyna Laskowska, Teresa Malinow-
ska, Bożena Krywald, Bogna Zubrzyc-
ka, Beata Myszka, Edyta Dawidowska 
i  Bogdan Krawczyk. Nagrody wręczali 
prezydent Krzysztof Hildebrandt, za-
stępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz i  przewodniczący Rady Miasta 
Jacek Gafka.
– Wejherowski Uniwersytet Trzecie-

 – podkreślił prezydent 
. – 

-

-

-

-

.
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku został utworzony z inicjatywy seniorów 
6 listopada 2006 roku jako sekcja YMCA 
w Gdyni z działalnością w Wejherowie.
Jak podkreśliła rangę WUTW podnio-
sło podpisanie umowy patronackiej 
z  Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą, 
a także pozyskanie od Urzędu Miejskie-

go w  Wejherowie stałej siedziby przy 
ul. Kopernika 14.
Były też liczne wyrazy uznania dla wy-
kładowców i  wolontariuszy wejhe-
rowskiego Uniwersytetu. Szczególne 
podziękowania otrzymali czterej naj-
wierniejsi wykładowcy-wolontariusze, 
którzy prowadzą zajęcia społecznie 
od samego początku – Bogna Zubrzycka, 
Wiktoria Rocławska, Wanda Kantecka 
i  Edyta Dawidowska. Prezydent został 
natomiast uhonorowany przez stowa-
rzyszenie Medalem „Zawsze Wdzięczni”.
W  części artystycznej wystąpili członko-
wie Grupy Teatralnej „Srebrna Nitka” i gru-
pa wokalna SWUTW w programie pt. „Po-
chwała Wieku Dojrzałego” w  reżyserii 
Eweliny Magdziarczyk-Plebanek i aranża-
cji muzycznej Aleksandry Janus. Uroczy-
stość prowadziła Teresa Malinowska.

-

-

-

-

-

-

-



www.wejherowo.pl10

SPOŁECZEŃSTWO

Dołącz do zbiórki na rzecz Hospicjum 
pw. Św. Judy Tadeusza w  Wejherowie 
oraz Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. 
Wawrzyńca w  Gdyni. Zbiórka odbywac 
się będzie od 2 do 30 listopada w punk-
cie PSZOK ul. Obrońców Helu 1 (wejście 

od ul. Chopina).  
-

) : 
 rękawiczki jednorazowe, 

Jak przypomniał dyrektor Piotr Li-
twin, Szkoła Podstawowa nr  6 rozpo-
częła swoja działalność dydaktyczno-
-wychowawczą 1 września 1951 roku 
po  patronatem Oddziału Powiato-
wego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
W  1953  roku do  siedziby szkoły do-
łączono 1  Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana III Sobieskiego, które funkcjo-
nowało tu do 1965 roku. W 1969 roku 
szkoła otrzymała imię Tadeusza Ko-
ściuszki, a  rok później Komitet Rodzi-
cielski ufundował szkole sztandar. Rok 
2001 zaowocował otwarciem nowej 
hali sportowej, a  w  2002  roku utwo-
rzono tu Uczniowski Klub Sportowy 
„Szóstka”.
O  ciekawostkach związanych z  działal-
nością „Szóstki” opowiedziała polonist-

ka Mirosława Mormol, autorka książki 
pt. „Dzieje jednego budynku”. 
– -

-

-

– mó-
wił prezydent , 
który w  uznaniu zasług za  szczególne 
dokonania na  stanowisku dyrektora 
SP nr 6 wyróżnił Piotra Litwina Meda-
lem Róży.
Gratulacje z  okazji jubileuszu 70. lecia 
szkoły złożyło wielu gości. –

-

 pampersy dla dorosłych 
 podkłady jednorazowe 
 chusteczki nawilżane, opatrunki 
 strzykawki ( 2 ml, 5 ml lub 10 ml) 
 środki do pielęgnacji skóry pacjenta 

(octenisept, środki które służą głów-
nie do pielęgnacji pacjenta leżącego, 
czyli przykładowo balsamy/emulsje, 
olejki,  kremy czy pianki myjące z se-
rii SENI care, bądź MoliCare Skin, 
Menalind professional)

-

 worki na odpady 160l. mocne;
 worki na odpady 30, 60 i 120 l.;
 papier składany do podajników;
 strzykawki 2,05, 10 i 20ml;
 igły do strzykawek;
 gazy 0,5m; 1m;
 mokre chusteczki;
 pieluchy XS, S (np. Seni);
 deserki w słoiczkach i tubkach.

-

-

– mówi zastępca 
prezydenta , ab-
solwent SP 6.
W części artystycznej wystąpili uczniowie 
w oparciu o program, który przygotowa-
ły: Jolanta Arendt i Aleksandra Ucińska-
-Makowska – scenariusz, Joanna Rompca 
– muzyka, Aleksandra Lis – scenografia 
oraz Agnieszka Ziembakowska i Elżbieta 
Szost-Majerowska – choreografia.
W uroczystości uczestniczyli m.in. za-
stępca prezydenta – Beata Rutkiewicz, 
sekretarz miasta Bogusław Suwara, 
Przewodniczący Rady Miasta Wejhero-
wa Jacek Gafka. 

nr 6

-

-

-
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Przewodnicząca jury prof.  Adela Kuik-
-Kalinowska poinformowała, że  na kon-
kurs wpłynęło łącznie 13 prac w  języku 
kaszubskim. - 

-

-

-

-

 - podkreśliła  -

. 
Decyzją jury, w  skład którego wchodzili 
także - Jerzy Stachurski i Andrzej Busler, 
przyznano w  kategorii Poezja:  I  nagro-
dę – Hannie Makurat-Smuzik, II nagro-
dę – Mateuszowi Klebba, III nagrodę 
– Joannie Ginter, wyróżnienie otrzymał 

Stanisław Frymark. W  kategorii Proza 
zwyciężył Grzegorz Schramke, II nagro-
da przypadła  Sławomirowi Formelli, 
a III nagrodę - Anna Świstun. Wyróżnie-
nie otrzymała Krystyna Lewna. W kate-
gorii Utwór sceniczny I  nagrodę otrzy-
mała Hanna Makurat-Smuzik, II nagrodę 
–  Adam Hebel, a  III nagrodę – Karolina 
Serkowska-Sieciechowska. Natomiast 
wyróżnienia za  tłumaczenie wierszy 
Cypriana Kamila Norwida na  język ka-
szubski otrzymali – Ida Czaja i  Mateusz 
Klebba.
– 

-

-

 
– powiedział .

W październiku gościł na  Międzynaro-
dowym Festiwalu Komiksu w Łodzi, gdzie 
wpisywał dedykacje do książek w Strefie 
Autografów i  na stoisku Wydawnictwa 
Kurc, które wydało „Wampiursy Wars”, 
a następnie miał okazję spotkać się z czy-
telnikami podczas wieczoru autorskiego.
Jak powiedział, były to dla niego ważne 

Breilem palców szuka pluszu 
dźwięków

Którymś zmysłem  duszy dotyka 
witraży polifonii

Przemyka jak cień Chopina w sali 
Pleyela

Siedmiopiętrową górę uniesień
Na pięciolinii z perłowymi  

kuleczkami nut
Madonna piękna modli się na różańcu 

kontrapunktu
Przetapiając bemole płaczu w skargę 

zdradzonego

Kucające wierzby z płaskiej pustki
Wyciągniętych ramion  

pomarszczonych włosów
W bolejącej ciszy nad  stepem 

niebieskim pól
Pochylonych jesiennie nad mdłym 

ruczajem
W ściernisku kolorów rosochatych 

chmur
Mdlejącej ciszy rdzawy poranek

Cichnącego nieba wierzbowym gajem
Śpieszącym w nocy omszałej 

krużganek

wydarzenia osobiste, ogromne prze-
życia z  bogactwem wrażeń i  doświad-
czeń. Podczas tych spotkań promował 
nie tylko swoją książkę i  Wydawnictwo 
Kurc, ale także Gdański Klub Fantastyki 
i  miasto Wejherowo, w  którym panuje 
świetna atmosfera dla rozwoju komiksu 
i gdzie tworzy kilku znanych komiksiarzy.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie ogłoszono wyniki XXII Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona. 

Jan Plata-Przechlewski „Wampiur” gościł na Międzynarodowym Festiwa-
lu Komiksu w Łodzi. Wziął także udział w wernisażu wystawy „Planety 
Grozy” jaka miała miejsce w Muzeum Komiksu w Krakowie, na której 
prezentowane były plansze z III tomiku jego komiksów. Podczas wieczoru 
autorskiego wpisywał dedykacje do swojej najnowszej książki.

Jan Plata-Przechlewski „Wampiur” gościł na Międzynarodowym Festiwa-
lu Komiksu w Łodzi. Wziął także udział w wernisażu wystawy „Planety 
Grozy” jaka miała miejsce w Muzeum Komiksu w Krakowie, na której 
prezentowane były plansze z III tomiku jego komiksów. Podczas wieczoru 
autorskiego wpisywał dedykacje do swojej najnowszej książki.
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W  kategorii Igrzysk Dzieci wśród 
dziewcząt najlepsza okazała się druży-
na ze  Szkoły Podstawowej nr  8, drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 6, 
trzecie – drużna Szkoły Podstawowej 
nr  11, a  na czwartym miejscu uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa nr 9. W tej 
samej kategorii wśród chłopców zwycię-
żyła sztafeta Szkoły Podstawowej nr 11 
przed Szkołą Podstawową nr 8.
W  kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
wśród dziewcząt wygrała Szkoła Podsta-

Parkrun to bieg, trucht lub marsz na dy-
stansie 5 km z  pomiarem czasu na  te-
renie Parku Miejskiego, który odbywa 
się w  każdą sobotę. Inicjatywa zyskuje 
coraz większą popularność, ponieważ 
forma biegu jest pozbawiona rywalizacji 
i przeznaczona praktycznie dla każdego. 
Warto dodać, że  Parkrun jest zupełnie 

bezpłatny, wymagana jest jedynie reje-
stracja – .
W Parku Miejskim spotkało się aż 37 biega-
czy, z czego aż 12 nowicjuszy. Jak przekonu-
je organizatorka Monika Formella - 

-

wowa nr  6, drugie miejsce zajęła Szko-
ła Podstawowa nr  8, trzecie – drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 9, a na czwartym 
miejscu uplasowała się Szkoła Podsta-
wowa nr 11. W tej samej kategorii wśród 
chłopców wygrała Szkoła Podstawowa 
nr  8 przed  Szkołą Podstawową nr  11 
i Szkołą Podstawową nr 9.

Pamiątkowe medale wręczał Michał 
Jeliński – Kierownik WKSSPiT Urzędu 
Miejskiego w  Wejherowie i  Arkadiusz 
Szlas, koordynator SZS w  Wejherowie. 
Organizatorem zawodów był Urząd 
Miejski w Wejherowie, Szkolny Związek 
Sportowy w  Wejherowie oraz  Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Wejherowie.

-

Biegaczy na  starcie przywitał zastępca 
prezydenta miasta, Arkadiusz Kraszkie-
wicz, który życzył wszystkim uczestni-
kom powodzenia oraz  osiągnięcia jak 
najlepszego czasu.

W Parku Miejskim w Wejherowie 
zostały rozegrane Miejskie Igrzy-
ska Dzieci oraz Miejskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w sztafe-
towych biegach przełajowych 
dziewcząt i chłopców. 

W Parku Miejskim odbyła się kolejna odsłona 
inicjatywy pod nazwą - „Parkrun”. Jest to cy-
kliczne wydarzenie przeznaczone dla wszystkich 
miłośników biegania.
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Podziękowanie w  formie odznaczeń 
za  wspieranie działalności patriotycznej 
otrzymali: Medal 100 lat Związku Inwali-
dów Wojennych RP - płk w st. spocz. Ro-

Honorowy Patronat nad wydarzeniem 
sprawowali starosta wejherowski 
Gabriela Lisius oraz  prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt. W  ich 
imieniu na starcie obecni byli: zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 
i wicestarosta Jacek Thiel. Organizato-
rzy przygotowali uczestnikom 7 atrak-
cyjnych tras pieszych i  rowerowych 
o  zróżnicowanym poziomie trudności. 
Najdłuższe były rowerowe o  dystan-
sach 40 i  100 km. Piesze zaś liczyły 
od 10 do 30 km.

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych przebiegu i wyników Rajdu nale-

ży szukać na stronie internetowej:  
.

man Szrajer, Złotą Odznakę Honorową 
ZIW RP – sekretarz miasta dr Bogusław 
Suwara, Odznakę za  Zasługi dla Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej” – Paulo Coelho
– -

-

– mówi 
prezydent Wejherowa -

 – 

-

-

-

Henryk Kanczkowski był radnym od 
1994 r., a  w  Radzie Miasta Wejhero-
wa sprawował wiele odpowiedzialnych 
funkcji w  komisjach, m.in. przez ostanie 
23 lata kierował komisją Rady Miasta 
zajmującą się inwestycjami, sprawami 
komunalnymi i ochroną środowiska. Za-
wsze popierał wszelkie inicjatywy, które 
mogły poprawić jakość życia mieszkań-
ców i  wizerunek naszego miasta. Dzia-
łał na rzecz poprawy losu bezdomnych 
zwierząt żyjących w mieście. 
Absolwent Politechniki Gdańskiej, spe-
cjalista radiokomunikacji. W  1991 r. 

zorganizował w  Wejherowie system 
pierwszej Telewizji Kablowej. Kolejnym 
krokiem było uruchomienie pierwszego 
w naszym mieście telewizyjnego progra-
mu lokalnego.
Henryk Kanczkowski. Jako przewodni-
czący branżowej Komisji Egzaminacyjnej 
w  Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdań-
sku, dbał o  dobre przygotowanie mło-
dych ludzi do zawodu. Za tę działalność 
został wyróżniony m.in. złotą i  srebrną 
odznaką rzemiosła.
Rodowity wejherowianin. Znany z zaan-
gażowania w sprawy Kaszub i Pomorza. 
W  latach 1993 – 1998 piastował sta-
nowisko wiceprezesa wejherowskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, a w latach 2010-2016 – prezesa. 
Jego działalność na rzecz kultury, Ka-
szub i Pomorza została wielokrotnie do-
ceniona i nagrodzona. Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt na-
grodził go Medalem Miasta Wejherowa, 
Medalem Róży i Repliką Statuetki Jaku-
ba Wejhera.
Jego Postać z  pewnością pozostanie 
w naszej wdzięcznej pamięci.

W ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia” w Bazie Harcerskiej 
„Cedron” odbyło się spotkanie członków wejherowskiego Oddziału 
Związku Inwalidów Wojennych i  Związku Sybiraków z harcerzami 
Hufca ZHP Wejherowo. Spotkanie było okazją do rozmów 
o historii harcerstwa i wręczenia odznaczeń dla osób wspierających 
działalność upamiętniającą bolesną przeszłość naszego kraju.

Politycznych - Rafał Szlas, radny miejski, 
przewodniczący Komisji Sportu, Zdro-
wia i  Rekreacji. Odznaczenia wręczali: 
Stanisław Harasiuk – prezes ZIW RP 
o.  Wejherowo, Henryk Kwiatkowski 
– prezes ZK RP i BWP oraz Rafał Miszke 
– wiceprezes ZIW RP o. Wejherowo.

Kilkaset osób wzięło udział 
w 20. jubileuszowej edycji Rajdu 
na Orientację „Z Kompasem”, 
która została przeprowadzona 
w Wejherowie. Bazą rajdu była 
siedziba Szkoły Podstawowej Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
starty zaś odbywały się sprzed 
Pałacu Wejherowskiego, siedziby 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej.

Z głębokim smutkiem i żalem 
informujemy, że 16 października zmarł 
Henryk Kanczkowski – wieloletni 
radny Miasta Wejherowa, działacz 
społeczny, aktywnie angażujący się 
w sprawy miasta i jego mieszkańców, 
którego hasłem było: „Najważniejsi są 
mieszkańcy”. 
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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: nowiny@wejherowo.pl; 

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

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

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

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

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

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

 58 677 70 20
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

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

Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
Kancelaria Ogólna

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

 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

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

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

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 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

Wójt gminy Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski w  swoim wystąpieniu przy-
pomniał zbrodnię hitlerowską popełnio-
ną w tym miejscu 82. lata temu i podkre-
ślił, że wymaga ona szczególnej pamięci 
i  troski o  to miejsce, ale  i  starań, by  ni-
gdy w  przyszłości na  naszych ziemiach 
nie doszło do  podobnego ludobójstwa. 
W  podobnym tonie wypowiedział się 
Metropolita Gdański, który odwiedził 
Groby nr 1 i nr 2 znajdujące się bliżej dro-

gi wojewódzkiej Wejherowo-Krokowa, 
które przebudowali Prezydent Miasta 
Wejherowa i  Starosta Powiatu Wejhe-
rowskiego. 
– -

-

– mówił .

W Sanktuarium Piaśnickim odbyła się coroczna 
Msza św. upamiętniająca ofiary niemieckiej zbrodni 
popełnionej w lasach piaśnickich w 1939 roku podczas 
II Wojny Światowej. Uroczyste nabożeństwo celebrował 
Metropolita Gdański ks. abp Tadeusz Wojda.
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Podczas uroczystości, która w tym roku 
odbyła się w Szkole Podstawowej nr 11 
w  Wejherowie, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, złożył podzię-
kowania nauczycielom wejherowskich 
szkół i  przedszkoli, a  także pracowni-
kom administracji i  obsługi. Młodzież 
„jedenastki” w  podziękowaniu swoim 
nauczycielom, przygotowała program 
artystyczny. 

– -

-

-

– mówił prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. Życzenia przekazał także 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta ds. ekonomicznych i społecznych.
– 

-

– powiedział 
. – -

-

W  uroczystości uczestniczył także m.in. 
Przewodniczący Rady Miasta Wejhero-
wa Jacek Gafka.

Nagrodzeni nauczyciele 
Stopnie awansu zawodowego otrzy-
mało jedenaścioro wejherowskich na-
uczycieli: Agata Jasińska-Krajnowska, 
Martyna Piotrowska  i  Paweł  Sobczyń-
ski – SP  nr  5; Agata Palach – SP  nr  6, 
Beata Klawikowska SP nr 9, Oriana 
Miotk – Zespołu Szkolno-Przedszkolny 
nr 2, Grzegorz Behrendt, Dorota Cyplik, 
Anna Konieczna, Angelika Weichbrodt 
– SP nr 11, Katarzyna Toruńczak-Piensz-
ke – Przedszkole Samorządowe nr 2. 
Nagrody otrzymali: Wioleta Podolska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11, 
Anna Tarnowska, zastępca dyrektora 
SP  nr 11, Aneta Dziechciowska, Wanda  
Kubiaczyk, Beata Grynholewska oraz 
Anita Krystkiewicz – nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 11; Monika Borowczak, 
zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 5, Sylwia Szydłowska, Halina Ogro-
dowska – nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej nr 5, Bożena Doering-Stęchły, Barba-
ra Prądzyńska, Izabela Nikielska – Towgin 
– nauczyciele  Szkoły Podstawowej nr 6; 
Mirosława Skrzypkowska, Beata Biniek, 
Agata Walczewska, Hanna Podsiedzik, 

Ramona Sosnowska, Klaudia Koss – na-
uczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 2; Wojciech Kurowski, zastępca 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9, Ha-
lina Groth, Tomasz Pawlikowski,  Jolanta 
Sępioł – nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 9; Beata Żur – nauczyciel Przedszkola 
Samorządowego nr 2. 
 

Hołd nauczycielom poległym  
podczas wojny 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz i  sekretarz miasta 
bogusław Suwara z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej wspólnie z  nauczycielami 
złożyli kwiaty przed pomnikiem Pamię-
ci nauczycieli powiatu wejherowskiego 
poległych w  czasie działań wojennych 
i  w  miejscach kaźni hitlerowskiej w  la-
tach 1939-1945. Tablica z  kilkudziesię-
cioma nazwiskami poległych nauczycieli 
znajduje się przy budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 9, przy ul. Sobieskiego (przy 
rondzie Św. Leona Wielkiego). 
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Rafał Szlas, członek Zarządu WKS Gryf, 
radny miejski i  jeden z  organizatorów 
imprezy, wyjaśnia, że magnesem przycią-
gającym najmłodszych były m.in.  zamki 
dmuchane, malowanie twarzy, foto-bud-
ka z datą i herbem Gryfa, ale także wido-
wiskowe rozgrywki w piłkę nożną. W ra-
mach festynu został rozegrany mecz piłki 
nożnej A klasy, w którym Gryf II Wejhero-
wo pokonał MKS Władysławowo 4:0. Dla 
młodzieży i dorosłych zorganizowano też 
konkurs rzutów karnych z nagrodami.

– 

– mówi 
. – -

-

-
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Podczas spotkania prezydenci Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt i Arkadiusz 
Kraszkiewicz wręczyli zawodnikom upo-
minki przygotowane z  okazji 100.lecia 
WKS Gryf. Upominki otrzymali wielolet-
ni trener Gryfa Wojciech Bork oraz  go-
spodarz klubu Zbigniew Hallmann. 
W spotkaniu uczestniczyli też radni miej-
scy: Jacek Gafka, Leszek Szczypior, Woj-
ciech Kozłowski oraz Mariusz Łupina. 

Na Wzgórzu Wolności odbywał się festyn z okazji 100-lecia Wejherowskiego 
Klubu Sportowego Gryf. Przez stadion Gryfa przewinęły się rzesze 
wejherowian. A warto było tu być, choćby ze względu na liczne atrakcje, 
a przede wszystkim dla atmosfery klubowego święta. 


