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SPOŁECZEŃSTWO

-

-

mówi Beata Rutkie-

wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta. 

-

-

-

-

-

-

-

W  ramach inwestycji, której zakończe-
nie zaplanowane jest na koniec 2022  r. 
powstanie droga o  dł. prawie 900 m, 
sieć    kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 
wodociągowej, teletechnicznej, elektro-
energetycznej, oświetleniowej. Wybu-
dowane zostaną przejścia dla zwierząt, 
zbiornik retencyjny i  ekran akustyczny 
oraz dwie zatoki autobusowe i zjazdy na 
tereny leśne, które połączone zostaną 
z  istniejącymi drogami leśnymi. Roz-
budowany został już odcinek ul. Strze-
leckiej wraz z  budową ronda, chodnika 
i ścieżki rowerowej. 

Jedna z wielu w tej kadencji

Realizowana inwestycja jest jedną 

z  wielu w  tej kadencji. Dotychczas 
miasto wybudowało m.in. Węzeł 
Wejherowo (Kwiatowa) z dużym par-
kingiem przy dworcu PKP i  tunelem 
pod torami kolejowymi, halę spor-
tową przy Szkole Podstawowej nr  5, 
parking przy wejherowskim szpita-
lu (obok lądowiska), Park Cedron, 
ul.  Karnowskiego wraz z  rondem, 
ulice z  płyt drogowych. Wykonano 
termomodernizację kilku budynków 
komunalnych.
Trwa realizacja ważnych inwestycji 
m.in. budowy ul. Necla i  ul. Gryfa Po-
morskiego, przebudowa ul. Kopernika 
wraz z  kwartałem podwórek, rewita-
lizacja Parku Kaszubskiego, budowa 
Wodnych Ogrodów. Prowadzone są 
remonty budynków i zagospodarowa-
nie podwórek razem ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi i Wejherowską Spół-
dzielnią Mieszkaniową. 

Zbliżające się Święta Wielkanocne
to oczekiwany czas odrodzenia, otuchy i nadziei.

Wszystkim mieszkańcom Wejherowa,
życzymy zdrowia, siły i nieustającej wiary w tak trudnym dla nas czasie.

Niech tegoroczny okres cudu Zmartwychwstania Pańskiego 
będzie szczególnie rodzinny, pełen nadziei, miłości i wzajemnej życzliwości

życzy Krzysztof Hildebrandt 
prezydent Wejherowa 
ze współpracownikami
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W Wejherowie każdego roku organi-
zowane są wydarzenia sportowe i kul-
turalne, które integrują i aktywizują 
mieszkańców, a także zadania z zakresu 
ochrony zdrowia – m.in. przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Na takie dzia-
łania miasto przeznacza część środków  
z budżetu. Są one przyznawane w ra-
mach otwartego konkursu ofert. Mogą 
brać w nim udział organizacje pozarzą-
dowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego, które chcą działać na rzecz 
lokalnej społeczności.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podziękował przedstawicielom 
stowarzyszeń i klubów za ich codzienną 

działalność i  zaangażowanie na  rzecz 
wejherowian. W podpisaniu umów wziął 
także udział Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa.

-

-

. – 
-

-

-

-

 

Wsparcie stowarzyszeń 

– 
-

-

-

-

-

-

Jak powiedziała Krystyna Laskowska, 
prezes Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, dzięki wsparciu w po-
staci dotacji, będą zrealizowane dwie 
wycieczki integrujące „starszą” młodzież. 

– 

 – mówi -

.  
Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z  Autyzmem realizować będzie 
projekty dla osób autystycznych pod 
kątem uspołeczniania i indywidualne 
terapie. Jak mówi , 
prezes stowarzyszenia, temat autyzmu 
jest coraz częściej obecny w przestrzeni 
publicznej, a po pomoc zgłasza się coraz 
więcej osób. 
O tym, jak ważne jest wspieranie różne-
go rodzaju aktywności fizycznych, szcze-
gólnie w obecnych czasach wśród dzieci 
i  młodzieży podkeślają m.in. 

 – prezes UKS „Szóstka”, 
 – prezes Klubu Sportowe-

go Maximus,  – prezes Wej-
herowskiego Stowarzyszenia Sportowe-
go,  z UKS „Team Dragon”, 

, prezes WAPN „Błękit-
ni”, Stowarzyszenia SHOTOKAN, 

 z Wejherowskiego Towarzy-
stwa Tenisowgo czy  z UKS 
„Parkour”. 

 z Klubu Sportowego „Ty-
tani” podkreślił, że wejherowscy zawod-
nicy reprezentują miasto w rozgrywkach 
ogólnopolskich, a najmłodsi mieszkańcy 
mogą rozpocząć swoją przygodę z tą 
dyscypliną w UKS „Jedenastce”, która 
jest młodszą wersją Tytanów i szkoli naj-
młodszych „szczypiorniaków”. O szkole-
niu i wychowaniu młodych ludzi poprzez 
sport mówił także , 
prezes WKS „Gryf”. W ramach nowego 
projektu klubu  powstało „żółto-czarne 
przedszkole” szkolące najmłodszych za-
wodników. 

-

-

-
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Jednym z  głównych źródeł dochodów 
miasta są podatki płacone przez miesz-
kańców z  tytułu podatku dochodowego 
od  osób fizycznych (PIT). Udział w  po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
(PIT) to ważne źródło pieniędzy w  bu-
dżecie Wejherowa. Zachęcamy, by płacić 
podatki w  miejscu zamieszkania (a  nie 
zameldowania), bo płacąc podatki tam, 
gdzie się mieszka, można realnie wpły-
nąć na  poprawę swojego codziennego 
życia i najbliższego otoczenia. Do budże-
tu miasta trafia ok. 38 proc. całkowitej 
kwoty podatku dochodowego płacone-
go przez jej mieszkańców – osoby fizycz-

ne. Zatem jest istotne, gdzie rozliczamy 
swój podatek dochodowy. Wystarczy 
wpisać wejherowski adres zamieszkania 
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

-

-

-

rowian – mówi , 
prezydent Wejherowa.
Osoba niezameldowana na pobyt stały, 
ale  mieszkająca w  Wejherowie, może 

rozliczyć się w  Urzędzie Skarbowym 
w  Wejherowie. O  faktycznym miejscu 
zamieszkania informuje się Urząd Skar-
bowy, wpisując właściwy adres w rocz-
nym zeznaniu podatkowym PIT. Dzięki 
temu dochody z podatku dochodowego 
(PIT) zasilą budżet Wejherowa, a  nie 
inną miejscowość, w  której się już nie 
mieszka.
Mieszkańcy, którzy płacą PIT w  Wej-
herowie mogą z  kolei korzystać z  ulg 
i  zniżek, które daje Wejherowska Karta 
Mieszkańca: 

Bilety miesięczne metropolitalne są za-
wsze biletami imiennymi, dlatego bilet 
miesięczny zakupiony przez telefon musi 
być przypisany do konkretnej osoby (po-
dobnie jak bilet wgrany na imienną kartę 
miejską). 

Bilet należy opłacić za pomocą jednej 
z  metod udostępnionych przez do-
stawcę aplikacji – np. przedpłacona 
portmonetka, podpięta karta płatni-
cza lub karta w  elektronicznym port-
felu kart MasterPass. Kontrola bile-

tów odbywać się będzie przez odczyt 
kodu QR.
Przypominamy, że bilet miesięczny ko-
munalny jest biletem upoważniającym 
do podróży wszystkimi liniami komu-
nikacji miejskiej (w  tym pospiesznymi 
i  nocnymi), na całych długościach, orga-
nizowanymi przez:

Zarząd Transportu Miejskiego 
w Gdańsku (autobusy i tramwaje),
Zarząd Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni (autobusy i trolejbusy),
Miejski Zakład Komunikacji Wejhe-
rowo (autobusy).

Jednocześnie MZKZG informuje, że 
trwają prace nad umożliwieniem sprze-
daży przez aplikacje biletów łączonych 
kolejowo-komunalnych. 

-

-

-

Jak powiedział Czesław Kordel, prezes 
MZK sp. z  o.o. w  Wejherowie, rekon-
strukcja – odbudowa pięciostanowisko-
wej hali warsztatowej zostanie zakoń-
czona najprawdopodobniej w  kwietniu 
2022 r., a jej koszt to ok. 2,4 mln zł.

-

– 

 – mówi prezes MZK . 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. ekonomicznych 

i  społecznych podkreślił, że wejherow-
ski Miejski Zakład Komunikacyjny, który 
jest firmą nowoczesną, będzie posiadał 
nowoczesnych obiekt techniczny. 
– 

 – mówi -

. 
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CrisTap

Chcesz urządzić swoje salon? Skorzystaj 
z naszej propozycji wygodnych narożni-
ków, sof, foteli oraz puf. Dążymy do tego 
aby nasz produkt spełniał walory este-

tyczne, jakościowe oraz dawał naszym 
klientom oczekiwany komfort użytko-
wania. 
Poprzez zdobyte doświadczenie, sta-
wianie na wykwalifikowaną kadrę oraz 
korzystanie z  najlepszych komponen-
tów zdobyliśmy uznanie wielu klientów 
w Polsce i zagranicą.
Zapraszamy do naszego salonu firmowe-
go ul. Budowlanych 7 od poniedziałku do 
piątku w  godzinach 8-17, nasi pracow-
nicy pomogą w  dobraniu mebla zgodnie 
z  Państwa oczekiwaniami, termin reali-
zacji zamówienia jest krótki, świadczymy 
również usługę transportu mebla wraz 
z wniesieniem i montażem. 
Stwórz swoją strefę komfortowego od-
poczynku.

Więcej: -

Karta uprawnia do rabatów i bonusów 
u  ponad 40. przedsiębiorców, m.in. 
w Filharmonii Kaszubskiej, na basenie, 
czy lodowisku, a także w lokalnych re-
stauracjach, barach, sklepach i  siłow-
niach. Karty można użyć podróżując 
komunikacją miejską oraz biorąc udział 
w  wydarzeniach kulturalnych, rozryw-
kowych  i sportowych.
Wejherowska Karta Mieszkańca przy-
gotowana jest dla wszystkich miesz-
kańców, którzy płacą tutaj podatki, 
wejherowian z urodzenia i z wyboru. 
Dokument można wyrobić w  wejhe-
rowskim magistracie przy ul. 12 Mar-
ca 195 lub  bez wychodzenia z  domu 
–  on-line: . 
Oprócz plastikowej karty dostępna jest 
także aplikacja mobilna. Szczegółowy 
regulamin: 

Przedsiębiorcy – Partnerzy Wejhe-

rowskiej Karty Mieszkańcy 

Do Wejherowskiej Karty Mieszkańca 
wciąż mogą przystąpić przedsiębiorcy 
z  Wejherowa. Poprzez przyłączenie 
się do  Karty Mieszkańca przedsię-
biorca będzie mógł wprowadzać róż-
nego rodzaju udogodnienia dla swo-
ich klientów takie jak: rabaty, zniżki, 
promocje, a  także reklamować swoją 
działalność. 
Podmioty gospodarcze zainteresowa-
ne przystąpieniem do  Karty Miesz-
kańca serdecznie zachęcamy do  wy-
pełnienia formularza (w  załączniku) 
i  przesłanie go na  adres 

pl  lub dostarczyć do 
kancelarii Urzędu Miejskiego w  Wej-
herowie, przy ul. 12 Marca 195. 

-

-

-

-

-

-

-

Baba Jaga Bar & Lounge

Baba Jaga to kuchnia z wieloletnim do-
świadczeniem. Menu jest różnorodne 
i  oparte na autorskich przepisach kuchni 
świata, każdy znajdzie swoje ulubione sma-
ki. Od kuchni włoskiej – pizza oparta na 
oryginalnych włoskich produktach, kuchni 

polskiej – dania domowe, kuchni amerykań-
skiej - przepyszne burgery z polską wołowi-
ną najwyższej jakości oraz dziczyzną z bo-
rów tucholskich, kończąc na kuchni tajskiej. 
Kierując się ideologią Hygge zależy nam, 
abyście zjedli pysznie w miłej atmosferze, 
posłuchali przyjemnej muzyki w zaadap-
towanym akustycznie pomieszczeniu i po-
czuli się jak u siebie. Dania tworzone są ze 
starannie wyselekcjonowanych produktów 
kupowanych przez nas osobiście. Współ-
pracujemy z lokalnymi firmami i dostawca-
mi tak, aby wspierać się nawzajem. Stara-
my się ciągle doskonalić poprzez cykliczne 
szkolenia sommelierskie, baristyczne oraz 
kulinarne. W piątki i soboty zapraszamy na 
koncerty na żywo oraz sety dj-skie. Mamy 
nadzieję, że Baba Jaga na stałe wpisze się 
w miejsce często przez Was odwiedzane 
w Wejherowie. Serdecznie zapraszamy! 
Czynne: poniedziałek-czwartek, piątek-so-
bota 12-24, niedziela 12-22.30. 
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Prezes Krystyna Laskowska podkreśliła, 
że był to trudny okres ze względu na pan-
demię, a  działalność uniwersytetu była 
prowadzona zdalnie. mimo obostrzeń 
udało się zrealizowac szereg zadań i pro-
jektów m.in. nagranie „Co ludzie nie-
-wypowiedzą”, zajęcia z  poezji oraz  spo-
tkania literackie, wykłady muzyczne 
w  parku, dwie wycieczki – do  Frombor-
ka i  Pelplina oraz   Zlot Turystów  Senio-
rów  w  Choczewie. Organizowano spo-
tkania ze  specjalistami np.  notariuszem, 

W  spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt 
osób żywo zainteresowanych sprawami 
miasta. Jak podkreślał zastępca prezy-
denta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz ds. ekonomicznych i  społecznych, 
wejherowski uniwersytet jest partne-
rem społecznym w  zakresie polityki se-
nioralnej i  rzecznikiem osób starszych 
w naszym mieście.

-

mówi -

kiewicz -

prawnikiem, ambasadorem itp. Grupa 
teatralna Srebrna Nitka wystawiała 
spektakle, a ukoronowaniem działalno-
ści były obchody 15-lecia WUTW zorga-
nizowane w filharmonii Kaszubskiej.
W skład stowarzyszenia wchodzą obec-
nie 194 osoby jako członkowie oraz wy-
kładowcy-wolontariusze. Nikt z  człon-
ków  i  wykładowców  nie pobiera opłat 
za  wykonywane świadczenia – wszyscy 
pracują społecznie. 
Podziękowania dla ustępujących władz 
Stowarzyszenia wręczyli: prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt i zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. 
– 

– podkreślił 
prezydent Wejherowa -

 – 

W  ciągu czterech ostatnich lat stowa-
rzyszenie otrzymało od miasta prawie 
25 tys. zł w  ramach dotacji, na różnego 
rodzaju realizowane przez siebie pro-
jekty m.in. zajęcia plastyczno-malarskie, 
komputerowe, literackie, teatralne. Se-
niorzy organizują wycieczki, spotkania, 
wykłady i  konkursy. Aktywnie angażu-
ją się w  wiele inicjatyw realizowanych 
w Wejherowie. 

-

-

. 
W  wyniku przeprowadzonych wybo-
rów w  skład Zarządu SWUTW weszli: 
Krystyna Laskowska, Ewa Kozakiewicz, 
Teresa Malinowska, Beata Myszka, Gra-
żyna Szczepanowska i  Bogdan Kraw-
czyk. Ponadto Teresie Malinowskiej po-
wierzono funkcję rzecznika prasowego. 
Do  Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 
Janusz Jedynak, Krystyna Bolc, Jolanta 
Czeczótka, Zdzisława Obrębska i  Alicja 
Orszulak. Powołany został również Sąd 
Koleżeński, który tworzą: Teresa Kowal-
ska, Zenona Kołodziejska, Ewa Papke, 
Henryk Mikołajczyk i Kazimierz Wójcik.

-

-

-

-

Jak powiedziała , 
prezes stowarzyszenia UTW, uniwer-
sytet daje możliwość funkcjonowania 
seniorom w  taki sposób, by mieli satys-
fakcję z  tego, co robią. Emeryci działają 
w  różnych sferach przez co stają się in-
spiracją dla wielu osób, w tym także spo-
ro młodszych od siebie.
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Do tej pory Cukiernia Rodzinna Wenta 
zebrała i przekazała najbardziej potrze-
bującym 29 650 zł. W Tłusty Czwartek 
wystarczyło kupić jednego pączka 
w cukierni przy Pl. Jakuba Wejhera, aby 
pomóc spełnić marzenia potrzebują-
cym dzieciom. 5 proc. ze sprzedaży każ-
dego pączka trafiło w tym roku do Fun-
dacji Wspierania „Razem Po  Sukces” 

na  dofinansowanie dziecięcego klubu 
integracyjnego TAO. 

-

 – mówi , 
właścicielka Cukierni Rodzinnej Wenta 
w Wejherowie. 
Iwona Mostowska, członek rady Fun-
dacji Wspierania „Razem po  Sukces”, 
kierownik Dziecięcego Klubu Integra-
cyjnego TAO, w  imieniu dzieci – pod-
opiecznych Dziecięcego Klubu Integra-

cyjnego TAO podziękowała wszystkim 
darczyńcom. W spotkaniu uczestniczył 
także Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa ds. społecz-
nych i  ekonomicznych, który od  lat 
wspiera akcję.
– 

-

ka – powiedział -

wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– -

Rozmowę laudacyjną z  artystą prze-
prowadził prof.  Józef Borzyszkowski 
podkreślając, że  Franciszek Sychowski, 
podobnie jak zmarły niedawno Andrzej 
Arendt, należą do grona najzdolniejszych 
uczniów i  wychowanków szkoły rzeź-
biarskiej Otylii Szczukowskiej. Profesor 
przypomniał, że  jego rzeźby znajdują 
się w wielu miejscach sakralnych na Ka-
szubach, a  także w  muzeach krajowych 

i zagranicznych. Powodem do dumy jest 
także udział w  budowie ołtarza papie-
skiego, który stanął na  sopockim hipo-
dromie podczas wizyty Jana Pawła II 
w 1999 roku. 
Gratulacje z okazji jubileuszowej wysta-
wy złożył artyście w  imieniu Prezyden-
ta Miasta Wejherowa - Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultury Promocji, 
Sportu, Spraw Społecznych i Turystyki. 

Na  benefis złożył się monodram „Ama-
torskie przygody ze  sceną starszego 
pana” wg  scenariusza i  reżyserii Wan-
dy Kanteckiej oraz  gwiazdy benefisu. 
Po półtoragodzinnym występie, na który 

składały się m.in.  fragmenty ról z  wielu 
spektakli w wykonaniu Kazimierza Wój-
cika z  ostatnich 7 lat, w  tym także jego 
wierszy satyrycznych, bohater spotkania 
otrzymał mnóstwo oklasków i gratulacji.
Zastępca prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz składając gratulacje z oka-
zji 80. urodzin Kazimierzowi Wójcikowi 

wyraził uznanie za to, że potrafi – mimo 
wielu pasji i zainteresowań, znaleźć czas 
na  wszystko m.in.  twórczość poetycką, 
występy sceniczne, sport, morsowanie, 
aktywny udział w  zajęciach Stowarzy-
szenia WUTW, a  także pomoc znajo-
mym w  rozwiązywaniu problemów 
technicznych.

-

-

-

(Franciszek Sychowski, pierwszy z prawej)
Fot. Z.Pałasz 

-

-

-
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W Wejherowie przebywa już ok. 500 osób, 
w tym niemal 250 dzieci (dane na 28 mar-
ca). Część z nich mieszka w Domu Piel-
grzyma znajdującym się przy ul. Re-
formatów, a  pozostali – w prywatnych 
mieszkaniach, które zaoferowali wejhe-
rowianie. 

– mówi -

wicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa ds. społecznych i  ekonomicznych. 

-

-

-

-

-

-

Bezpłatna komunikacja

W Wejherowie obywatele z Ukrainy 
mogą bezpłatnie korzystać z komunika-
cji miejskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
będą mogli w łatwy sposób dotrzeć do 
punktów informacyjnych i innych miejsc 
pomocy. Do przejazdu uprawniać będzie 
ukraiński paszport ze stemplem wjaz-
du nie wcześniejszym niż z 24. lutego, 
karta pobytu uchodźcy lub tymczasowe 
zaświadczenie tożsamości. Nie jest po-
trzebny żaden inny dokument ani bilet. 

Zbiórka rzeczy

W Wejherowie informacji w zakresie po-
mocy uchodźcom udziela Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, który wspólnie 
z Pomorską Grupą Poszukiwawczo – Ra-
towniczą GRYF w Wejherowie, organi-
zuje zbiórkę:

 w  punkcie przy ul. Sikorskiego 42 
w  Wejherowie (czynny codziennie, 
także w weekend od 8 do 16) 

 na plebanii przy kościele pw. Chry-
stusa Króla i  bł. Alicji Kotowskiej 
– wejście od ul. Narutowicza (czyn-
ny od poniedziałku do czwartku 
w godz. 14-15) 

-

-

-

-

-

W  Domu Społecznym przy ul.  Dworco-
wej, z Ukrainkami przebywającymi w mie-
ście spotkał się Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.

W  pomoc uchodźcom wojennym 
z  Ukrainy angażują się osoby prywat-
ne i  firmy. 40 plecaków wyposażo-
nych w  artykuły szkolne przekazała 
holenderska firma Nea Internationale 
za  pośrednictwem Przedsiębiorstwa 
Odzieżowego Jantar Sp. z o.o. w Wej-
herowie. Na zdjęciu Emilia Marzejon, 
zastępca dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wejherowie. 

-

-

-

-

Wpisując się w  akcję pomocową na 
rzecz Ukrainy z szeroką inicjatywą ruszy-
ły wejherowskie szkoły samorządowe 
podejmując zbiórkę potrzebnych rzeczy. 

Wsparcie językowe i psychologiczne

W wejherowskim MOPS jest zapewniona 
pomoc w zakresie wsparcia językowego 
dla mieszkańców Ukrainy oraz wsparcie 
psychologa – nr telefonu: 58 677 79 60. 
MOPS uruchomił także specjalny  
nr telefonu: 798 552 795 dla osób, które 
chcą pomóc uchodźcom oraz dla miesz-
kających w Wejherowie Ukraińców, któ-
rzy chcą sprowadzić tu swoją rodzinę. 

Oferta kulturalna

Wejherowskie instytucje kultury włączy-
ły się w  pomoc uchodźcom z  ogarniętej 
wojną Ukrainy. Filharmonia Kaszubska 
przygotowała dla nich specjalną ofertę 
kulturalną. Odbywają się warsztaty te-
atralne i  z  animacji filmowej dla dzieci 
oraz zajęcia z języka polskiego dla dzieci 
i dorosłych. 
Miejska Biblioteka Publiczna w  Wejhe-
rowie przygotowuje specjalną ofertą dla 
uchodźców wojennych z Ukrainy, a która 
obejmie m.in. spotkania, warsztaty i  za-
bawy dla dzieci.

Spotkania i nauka języka polskiego 

Bezpłatne lekcje języka polskiego odby-
wają się także w Domu Społecznym przy 
ul. Dworcowej 12 prowadzonym przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny. Kon-
wersacje w języku polskim odbywają się 
od poniedziałku do czwartki (piątki do 
uzgodnienia) - dla kobiet w godz. 10-12, 
a  dla dzieci i  młodzieży w  godz. 15.30-
17.30. Prowadzić je będą wolontariusze 
w  Domu Społecznym przy ul. Dworco-
wej 12 w Wejherowie. 
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-

-

-

-

-

-

mówi koordyna-

Przypomnijmy,  że porozumienie 
o współpracy zostało zawarte 31 maja 
2008 roku pomiędzy Postawskim Re-
jonowym Komitetem Wykonawczym 
z  Republiki Białorusi a  Miastem Wej-
herowo oraz Regionalną Izbą Przemy-
słowo-Handlową w Wejherowie. 
24 lutego 2022 roku doszło do rosyj-
skiej inwazji na Ukrainę, w  tym także 
przy wykorzystaniu terenu i wsparciu 
ze strony Republiki Białoruś. Dzię-

tor akcji pomocowej 
z PGPR „Gryf”.
Jak informuje Michał Parzych, zespół ten 
udał się do  Przemyśla, gdzie na  dworcu 
PKP udzielają pomocy osobom przyjeż-
dżającym do  Polski z  Ukrainy. W  najbliż-
szym czasie odbędzie się narada, której 
celem będzie zorganizowanie kolejne-
go wyjazdu z  zespołem wolontariuszy 
do obsługi ludzi przyjeżdżających z Ukra-
iny, zarówno tych na  dworcu – podczas 
wysiadania z  pociągu, jak i  na punkcie 
granicznym. Większość są to  osoby 
bardzo wycieńczone przebiegiem woj-
ny oraz  długotrwałą podróżą, bywa 
że  w  starszym wieku, bądź niesprawne 
fizycznie, a  także dzieci. Wraz z  tą ekipą 
zostanie wysłany kolejny transport zebra-
nych środków niesionej pomocy.
Cały czas trwa zbiórka darów, które gro-
madzone są zarówno w bazie przy ul. Si-
korskiego, jak i w innych miejscach. Dary 
trafiają nie tylko na  dworzec do  Prze-
myśla i  na granicę, ale  również do  osób 
z  Ukrainy przebywających na  terenie 
Wejherowa, których jest już ponad sto.

-

-

dodaje 

Dary dla Ukrainy dystrybuowane przez 
PGPR Gryf przyjmowane są w  następu-
jących punktach: w  Wejherowie – In-
stlalert, ul. Sikorskiego 42, ul. Sobieskie-
go 328d/5 oraz  w  Rumi: PWE Studio 
ul.  Abrahama 12 i  Ekologiczna Szkoła 
Społeczna.
Zainteresowanym niesieniem pomoco-
wy dla poszkodowanych wojną z  Rosją 
mieszkańców Ukrainy polecamy stroną 
internetową, gdzie znajduje się lista po-
trzeb oraz konto finansowe „Zrzutka”:

kując za współpracę Miastu Postawy 
stoimy na stanowisku, iż wobec bez-
podstawnej i  barbarzyńskiej agresji 
na niepodległą Ukrainę, obecnie nie 
jest możliwa współpraca z  jakąkol-
wiek władzą z  kraju zaangażowanego 
w  wojnę napastniczą, z  władzą która 
wspiera agresora.
Razem z  całym wolnym i  demokra-
tycznym światem wyrażamy nadzieję, 
iż mimo bardzo trudnej sytuacji na-
ród ukraiński zdoła odeprzeć ten atak 
i  będzie dalej mógł budować swoje 
państwo w oparciu o zasady suweren-
ności i demokracji.

-

-

-
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Wyposażanie placów zabaw jest ate-
stowane i przystosowane do tego typu 
obiektów, ale nie jest odporne na celo-
we ich demolowanie przez chuliganów. 
Obiekty sportowe i rekreacyjne są re-
gularnie kontrolowane i nadzorowane 
przez Administratora pod kątem po-
rządku i bezpieczeństwa. Niestety żadna 
kontrola ani nadzór, nie zastąpi osobistej 
odpowiedzialności i czujności osób, któ-
re z nich korzystają. To my – mieszkańcy 
musimy  reagować i zwracać uwagę. 

-

-

 pod-
kreśla Beata Rutkiewicz zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta

-

-

-

-

Zniszczone huśtawki i piaskownice 

Na nowo wybudowanym boisku do piłki 
nożnej przy os. Dzięcielskiego wyłamana 
została tablica regulaminowa, a na placu 
zabaw przy boisku celowo uszkodzona 
huśtawka. Ponadto na placu zabaw przy 
ul. Iwaszkiewicza zniszczone zostały 
urządzenia zabawowe - złamana zosta-
ła huśtawka typu „ważka” oraz umyślnie 
uszkodzone zostało siedzisko huśtawki 
łańcuchowej. Następne akty wandali-
zmu stwierdzono również na placu im. 
Ryszarda Jakubka przy ul. Mostnika, 
gdzie uszkodzone zostało urządzenie 

W turnieju wzięło udział  800. zawod-
ników z ośmiu krajów: Anglia, Szwecja, 
Norwegia, Turcja, Portugalia, Niemcy, 
Ukraina (młodzi zawodnicy już mieszka-
jący w Polsce).  
Maja Wenta zajęła dwa piąte miejsca 
– kata dziewcząt i kumite drużynowe. 
Malwina Wenta – piąte miejsce kumite 
drużynowe, Agata Sobolewska – pią-

te miejsce kumite drużynowe, Marta 
Pranga – piąte miejsce kata młodzi-
czek, Barbara Brylowska – piąte miej-
sca – kata młodziczek i kumite młodzi-
czek, a Emilia Mehring – piąte miejsce 
kumite  młodziczek. 
Udział zawodników w turnieju umoż-
liwiła dotacja z Urzędu Miasta Wejhe-
rowo. Gratulujemy zawodnikom! 

zabawowe – baszta. Na boisku do ko-
szykówki przy ul. Sikorskiego kolejny raz 
doszło do celowego rozerwania piłko-
chwytu. Również na placu zabaw przy 
ulicy Judyckiego doszło do przypadków 
dewastacji – zdemolowane zostały ele-
menty siedziska piaskownicy oraz wy-
rwany odbojnik huśtawki typu „ważka”.

Uszkodzona wiata piknikowa

Podczas ostatnich przeglądów obiektów 
stwierdzono, że na wielu z nich doszło 
do uszkodzeń, które są aktem wandali-
zmu. Uszkodzona została wiata pikni-
kowa na ulicy Konopnickiej, wandale 
zdemolowali, wybili jedną z jej ścian, na-
ruszając konstrukcję wiaty. 

-

-

-

-

-
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W  zwycięskiej drużynie „Wybitnych”, 
której opiekunem była Lucyna Kozielec-
ka, wystąpili: Weronika Rost (kapitan), 
Patryk Grochowski i Jakub Kosecki. Dru-
gie miejsce zdobyła drużyna „Łebień-
skie Rufinki” ze  Zespołu Szkół im.  Jana 
Pawła II w Łebieniu, trzecie miejsce wy-
walczyła drużyna „Rufinowie” ze  Szkoły 
Podstawowej im.  Sportowców  Polskich, 
zaś wyróżnienia otrzymały: „Drużyna 
Mandarynek” ze  Zespołu Szkół im.  Mę-
czenników Marszu Śmierci KL Stut-
thof w  Garczegorzu i  drużyna ToPaKa 
ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Teodo-
ra Bolduana w Wejherowie. 
Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody 
przewidziane regulaminem konkursu, 

które wręczali: przewodnicząca jury 
Barbara Ziemann, prof.  Irena Kadulska, 
zastępca prezydenta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz i  dyrektor SP nr  9 
Olga Tomaszewska. 
– 

-

 – po-
wiedziała  podkre-
ślając, że Józef Wybicki jako wybitna po-
stać polskiego Oświecenia, jest wzorem 
do  naśladowania i  przykładem tego, jak 
jeden człowiek swoją patriotyczną po-
stawą i aktywnością działania, może za-
inspirować naród do wielkich czynów na 
rzecz swojej ojczyzny.

Dodajmy, że  w  ramach II etapu tego 
przedsięwzięcia odbył się konkurs z wie-
dzy o autorze Hymnu Narodowego, sym-
pozjum młodych znawców  Józefa Wy-
bickiego, w  trakcie którego uczniowie 
prezentowali odczyty na jego temat.

Więcej:  

Po raz pierwszy w  stopce redakcyjnej 
wymienieni są korespondenci pisma 
z Wejherowa, Gdyni i Piły. 
W  numerze znajdziemy m.in. pełny wy-
kaz patronów ulic Wejherowa oraz aktu-
alny wykaz nazw rond w mieście. W cza-
sopiśmie można zapoznać się z głównymi 
elementami edukacji regionalnej w  pra-
cy szkoły, przejawami kultury kaszub-
skiej (znaki i symbole kaszubskiej tożsa-
mości, jakie możemy spotkać na terenie 
miasta). W  czasopiśmie zamieszczono 
wiersze sześciorga autorów poświęcone 
naszemu miastu. 
O  Mieczysławie Wojeckim napisał 
Krzysztof T. Kowsz w  publikacji: „Jeden 
z czterech do historycznego brydża czyli 
zapiski o  lubskim regionaliście obecnie 
mieszkańcu Wejherowa”. Opisuje w  niej 
dokonania twórcze dr. Wojeckiego m.in. 
pracę na uczelniach lubuskich, pracę 
społeczną na rzecz turystyki (ostatnio 
także w Wejherowie – red.) oraz wielką 
miłość do Grecji. Publikacja jest dostęp-
na w czytelni Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie. 

Pławią Cię w zimnym jak kryształ 
Cedronie,

W kaplicy czerwonej jak pruska duma,
Bo folklor chciał na pasyjnych strunach

Strzec płótna: Chrystus do Cedronu 
wrzucony.

Międlą Cię jak w żarnach cedronowych 
młynów,

Nad nimi dziki świat fioletowych drzew.
Dramat ewangeliczny dotyka czynów

W sromocie i pokusie codziennych plew.

Pełzną w ogniach jak węże języki pogoni,
Pons Cedron tonie w blasku cudów
Bezsilnego nurtu czarów topionych

Na włóczniach oślepłego ludu.

Nie zgłębi żołdak w sieci leżącego Boga
Wśród mgieł brzasku objętych oczyma.

Od bram miasta lament w oddali i trwoga,
Jak w maskach grzechu Boscha Hieronima.

-

-

-

 

-

-

-



www.wejherowo.pl12

EKOLOGIA 

Godziny otwarcia PSZOK: poniedziałek-
-piątek od 8:00 do 18:00, a w soboty od 
8:00 do 13:00.
Przypominamy, że Biuro Obsługi Miesz-
kańców znajduje się w EKOFABRYCE 
przy ul. Fabrycznej 10.

Godziny otwarcia: poniedziałek od 7:00 
do 18:00, wtorek-piątek od 7:00 do 
15:00.
Kontakt: tel. 58 676 95 50, 608 624 891, 
e-mail: 

EkoFabryka w Wejherowie  

– ambitny i wzorcowy projekt

EkoFabryka, która powstała w Wejhe-
rowie pod koniec 2021 r., to nowocze-
sne miejsce gospodarowania odpadami, 
pełniące także Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej. Na powierzchni ok.2 ha znajdu-
je się m.in. Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), stre-
fa recyklingu gruzu, myjnia do pojemni-
ków i pojazdów, a w budynku zaadapto-
wanym w hali dawnej fabryki drzewnej 
– biblioteka z odzysku, skład rzeczy 
używanych, strefa recyklingu i upcy-
klingu, warsztaty do naprawy przed-
miotów i sprzętów, Centrum Edukacyj-
ne oraz Biuro Obsługi Klienta. Centrum 
otwarte jest dla każdego, kto interesuje 
się ekologią, recyklingiem, odnawia-
niem przedmiotów, naprawą sprzętów 
i  stylem życia zero waste, czyli zero 
marnowania. 

W  ramach tzw. uchwały antysmogowej, 
którą w 2020 r. roku przyjął Sejmik Woje-
wództwa Pomorskiego, w  całym regionie 
trwa proces wymiany pieców na paliwa 
stałe na bardziej ekologiczne źródła ogrze-
wania. Na wymianę przestarzałych kotłów 
bezklasowych pozostały już tylko dwa lata. 

Program „Czyste Powietrze”

Mieszkańcy Wejherowa, którzy są wła-
ścicielami domów jednorodzinnych, 
mogą składać wnioski do  programu 
dofinansowania „Czyste Powietrze”, 
które przyznaje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w  Gdańsku. Na  mocy zawartego 
porozumienia między miastem a  WFO-
ŚIGW, właściciele budynków jednoro-
dzinnych w  Wejherowie mogą uzyskać 
pomoc bezpośrednio w  Urzędzie Miej-
skim w  Wejherowie, bez konieczno-
ści wyjeżdżania do  Gdańska. Kontakt: 
tel. 58 677 71 06 lub mailowo: -

Ponad 150 wniosków w 2 lata 

W  Wejherowie postępuje likwidacja 
tzw. kopciuchów w  miejskich budyn-
kach, również prywatni właściciele li-
kwidują stare piece, zwłaszcza że mogą 
korzystać z  dofinansowania, które po-
zwoli im dostosować się do nowych 
wymogów.
W  2021 roku wejherowianie złożyli 
102  wnioski o  dofinansowanie z  pro-
gramu „Czyste Powietrze”, w  tym 52 
bezpośrednio w  wejherowskim urzę-
dzie. Pozostałe złożone były w  WFO-
ŚiGW w  Gdańsku. W  2020 r. łącznie 
złożono 50. wniosków, z  czego 28 
– w Wejherowie. 
Z kotłów CO oraz pieców na paliwa sta-
łe można korzystać najpóźniej do lipca 
2035 roku (klasa 5 – najwyższa). Piece 
i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wy-
mienić do września 2026 roku. Te, któ-
re nie mają określonej klasy albo są 1 
lub 2 kategorii, należy wymienić

Właściciel każdego budynku, w którym 
znajdują się źródła ciepła i spalania pa-
liw ma obowiązek złożenia deklaracji 
do  Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, którą prowadzi Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego. Kto tego 
nie zrobi do  30 czerwca 2022 roku, 
zapłaci grzywnę. Baza ma na  celu ze-
branie wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada zainsta-
lowane źródło ciepła lub spalania paliw 
o mocy do 1MW należy zgłosić wypeł-
niając odpowiednią deklarację. Dekla-
rację najprościej i  najwygodniej złożyć 
w  formie elektronicznej przez stronę: 

 za  pomocą 
Profilu zaufanego/bankowości elektro-
nicznej/e-dowodu. W przypadku braku 
możliwości złożenia wniosku w formie 
elektronicznej można złożyć deklaracje 
w formie papierowej w Urzędzie Miej-
skim (druki udostępnione są na kance-
larii Urzędu).

Od 1 marca br. Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) będzie otwarty w nowej 

lokalizacji – przy ul. Ekologicznej 

7 w Wejherowie. Zostanie 

przeniesiony z dotychczasowej 

siedziby przy ul. Obrońców Helu 1. 

Dojazd do ul. Ekologicznej możliwy 

jest od ul. Szkutników lub od ul. 

Budowlanych.

Całe Pomorze, w tym Wejherowo walczy ze starymi piecami węglowymi. 

Wymiana przestarzałych, szkodliwych dla środowiska kotłów na bardziej 

ekologiczne to w obecnych czasach priorytetowe zadanie, aby podnieść 

jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.  

Tylko w samym 2021 r. ponad 100. właścicieli prywatnych budynków 

zdecydowało się skorzystać z dofinansowania „Czyste Powietrze”. 

Właściciele nieruchomości 

i zarządcy budynków zobowiązani 

są do złożenia deklaracji, 

w jaki sposób ogrzewają swoje 

nieruchomości. 
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Podwyżki cen biletów przewoźnicy ar-
gumentują przede wszystkimi bardzo 
wysokim wzrostem cen paliwa, energii 
oraz wzrostem płac, które bezpośrednio 
przekładają się na wyższe koszty trans-
portu publicznego. Brak zmiany cen bi-
letów skutkowałby obniżeniem jakości 
komunikacji miejskiej, a  także ograni-
czaniem lub nawet brakiem inwestycji 
w nowy tabor.

-

-

Zgodnie z  uchwałą Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdań-
skiej ceny jednorazowych biletów pa-
pierowych wszędzie w  metropolii mają 
wzrosnąć tak samo – normalny z 3,80 zł 
na 4,80 zł, ulgowy z  1,90 zł na 2,40zł. 
Pomimo wzrostu cen dalej będzie można 
kupić w  Wejherowie tańsze bilety elek-
troniczne, które są łatwo dostępne dla 
wszystkich mieszkańców w  prostej for-
mie poprzez kartę MZK, Wejherowską 
Kartę Mieszkańca i  aplikacje interneto-
we oraz telefoniczne. Decyzją prezyden-
ta Wejherowa Krzysztofa Hildebrand-
ta, nie wprowadzono w  systemie MZK 
Wejherowo wzrostu ceny imiennych 
biletów miesięcznych. Pozostają one  na 
dotychczasowym poziomie tj. bilet nor-
malny będzie kosztował 98 zł, zaś ulgo-
wy – 49 zł i można z nich korzystać nie-
ograniczoną liczbę razy przez wszystkie 
dni miesiąca. 

– 

-

-

-

– podkreśla 
prezydent Wejherowa  

 – -

-

.
Pomimo trudnej sytuacji finanso-
wej Miasta Wejherowa, podjęto 
decyzję o  utrzymaniu bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską 
dla dzieci oraz uczniów wejherow-
skich podstawówek. Przypomnij-

Decyzją Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 

Gdańskiej od 1 czerwca br. mają wzrosnąć ceny biletów 

komunikacji miejskiej na terenie wszystkich 14 miast i gmin 

wchodzących w skład Związku, w tym Wejherowa. Jednocześnie 

prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zdecydował 

o zachowaniu na tym samym, niezmienionym poziomie 

ceny imiennych biletów miesięcznych ważnych codziennie 

w Wejherowie. W metropolii nad Zatoką Gdańską Wejherowo 

i gminy obsługiwane przez wejherowski MZK są jedynymi, gdzie 

nie wzrosną ceny biletów miesięcznych. Ulgowe i bezpłatne 

uprawnienia zastają zachowane dla dotychczas uprawnionych. 

Na sesji w dniu 29 marca b.r. Rada Miasta Wejherowa podjęła 

uchwałę w sprawie cen biletów MZK.

my, że z  inicjatywy Prezydenta Miasta, 
ulga została wprowadzona w  Wejhero-
wie w 2018 r.  Pozostałe ulgi i zniżki rów-
nież nie zostaną zmienione.
Warto podkreślić, że mimo wyższych cen 
biletów trójmiejska, szczególnie wejhe-
rowska komunikacja miejska, nadal jest 
korzystna cenowo dla tle innych miast.

Nowe ceny biletów na podstawie uchwały Rady Miasta Wejherowa przedstawia tabela.

Gdańsk 114,00 zł

Gdynia 108,00 zł

Wejherowo 98,00 zł

MZKZG 132,00 zł

Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia (GZM)

159,00 zł

Warszawa 180,00 zł (z Kartą Warszawiaka 98,00 zł)

Kraków 179,00 zł (z Kartą Krakowiaka 116,00 zł)

Łódź 140,00 zł (z Kartą Łodzianina 116,00 zł)

Wrocław 110,00 zł ("Nasz Wrocław" 90,00 zł)

Poznań 304,00 zł (z ulgą metropolitalną 149,00 zł)

Szczecin 140,00 zł

Bydgoszcz 120,00 zł (od stycznia 2022r. – 148 zł)

Lublin 172,00 z (z Lubelską Kartą Mieszkańca 88,00 zł)



www.wejherowo.pl14

– 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

( ) 
 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 

Co można przekazać: resztki farb, lakie-
rów, klejów, środki do konserwacji i ochro-
ny drewna, rozpuszczalniki, środki czysz-
czące, substancje do wywabiania plam, 
pełne aerozole, pozostałości po domo-
wych środkach do dezynfekcji i dezynsek-
cji, środki ochrony roślin i  owadobójcze, 
odpady zawierające rtęć, np. świetlówki 
(UWAGA! tradycyjne żarówki nie są od-
padem niebezpiecznym), termometry, 
przełączniki, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyte kartridże i tonery, przepracowane 
oleje, smary, środki do konserwacji meta-
li, przeterminowane lub tylko częściowo 
wykorzystane leki (bez opakowań handlo-
wych i ulotek). Odpady pochodzące wy-
łącznie z gospodarstw domowych.  

9:00 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdań-

ska 30; 9:40 Szkoła Podstawowa nr 11, 
Os. Kaszubskie 27; 10:20 Społeczna 
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Obrońców 
Wybrzeża 1; 11:00 Szkoła Podstawowa 
nr 8, ul. Nanicka 22; 12:00 – 12:40 Powia-
towy Zespół Szkół nr 3, ul. Budowlanych 2

9:00 Powiatowy Zespół Kształcenia Spe-
cjalnego, ul. Sobieskiego 279 (przy bud. 
G); 9:40 Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. 
Sobieskiego 344 (postój na ul. Inwalidów 
Wojennych); 10:20 Szkoła Podstawowa 
nr 9, Os. 1000-Lecia PP 15; 11:00 LO 
nr 1, ul. Bukowa 2 C; 11:40 Powiatowy 
Zespół Szkół nr 2, ul. Strzelecka 9; 12:20 
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych, 
ul. Dworcowa 5; 13:00 – 13:20 Szkoła 
Podstawowa nr 6, ul. Śmiechowska 36 
(parking z tyłu szkoły)

Radio Gdańsk organizuje etap re-
gionalny Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kultury Ludowej „Jawor – u  źródeł 
kultury” 2022. Udział w  konkursie 
mogą wziąć pomorscy twórcy z trzech 
kategorii: solista: śpiewak lub instru-
mentalista, kapela lub zespół ludo-
wy (w  tym kapele i  zespoły dziecięce 
i młodzieżowe) oraz rękodzieło i sztuka 
ludowa. Zgłoszenia kandydatów nale-
ży przesłać do 15 kwietnia 2022 roku 
na formularzu na adres -

 Do formularza musi być do-

łączone oświadczenie, nagrania dźwię-
kowe, video i  zdjęcia dokumentujące 
twórczość kandydatów, a  także opis 
działalności. Wszystkie niezbędne do-
kumenty, a  także regulamin dostępne 
są na stronie  
Laureaci będą reprezentować nasze 
województwo w  ogólnopolskim fina-
le organizowanym przez Radio Kiel-
ce, który odbędzie się 25-26 czerwca 
w  Muzeum Wsi Kieleckiej w  Tokarni.  
Wyjazd, transport i pobyt sfinansowa-
ne będą przez Radio Gdańsk. 

-

-
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SPOŁECZEŃSTWO

Podczas rozważań przy poszcze-
gólnych kapliczkach - stacjach Dro-
gi Krzyżowej, bp  Z. Zieliński mówił 
o  skazanym niesłusznie na  śmierć 
i cierpiącym Chrystusie. Kilkakrotnie też 
nawiązał do  trwającej wojny na  Ukrainie 
i cierpiącym narodzie ukraińskim. Pielgrzymi 

modlili się o  zdrowie i  życie mieszkań-
ców tego kraju oraz zakończenie nie-

sprawiedliwej i  nieludzko prowa-
dzonej przez Rosję wojny. 

Przypominamy, że  w  każdy 
piątek Postu do  15 kwietnia 
br.  włącznie, po  zakończeniu 
uroczystości Drogi Krzyżowej 

na  Kalwarii Wejherowskiej 
z  inicjatywy Prezydenta Mia-

sta Wejherowa są podstawiane 
około godz.  17.30 specjalne auto-

busy MZK z oznaczeniami linii 2 i 16 
umożliwiające powrót do domu.

 

na Kalwarii 
Wejherowskiej
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SPOŁECZEŃSTWO

Tradycyjnie przed  obeliskiem poświę-
conemu pamięci Papieża Polaka de-
legacje organizacji rzemieślniczych 
i  kupieckich wraz z  władzami miasta 
Wejherowa i  powiatu wejherowskiego 

Dziewięcioletnia Marcelinka urodziła się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową. Wy-
maga nieustannej rehabilitacji i specjali-
stycznej opieki. Dla dziewczynki, w  nie-
dzielne południe zorganizowano bw 
wejherowskim parku bieg charytatywny, 
w  którym uczestniczył m.in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. Wszystkie środki z  opłat star-
towych zostały przekazane na leczenie 
dziewczynki. 

Charytatywną imprezę rozpoczął o godz. 
11 marsz Nordic Walking na dystansie 
5 km, o godz. 12 wystartował bieg dzie-
ci na dystansie 200-800 m, a o godz. 13 
bieg dla dorosłych na dystansie 5 km.
Jak mówi Monika Formella, współorga-
nizatorka wydarzenia, w  biegu i  marszu 

Nordic Walking wzięło udział 250 osób. 
Ten dzień był szczególny dla Marcelinki, 
bo wspólnie świętowano jej urodziny. 
Marcelinka jest wielką fanką Myszki 
Miki, stąd też wśród biegaczy wiele osób 
– dzieci i  dorosłych – było przebranych 
za tę postać. 

złożyły kwiaty. Po  ich złożeniu uczest-
nicy uroczystości wzięli udział w  Mszy 
św.  odprawionej w  kolegiacie przez 
miejscowych księży w intencji środowi-
ska rzemieślniczego.
W  uroczystości wzięli udział m.in.   ho-
norowy prezes cechu Brunon Gajew-
ski, a  także delegacje rzemieślnicze 
z  okolicznych miejscowości i  młodzież 
Niepublicznej Szkoły Rzemiosł w  Wej-
herowie.
Podczas spotkania w  sali „Atlantic” 
rozmawiano o  rozwoju szkolnictwa za-
wodowego w  Wejherowie i  sukcesie 
wejherowskich rzemieślników, jakim 
jest nowy budynek dydaktyczny Niepu-
blicznej Szkoły Rzemiosł wybudowany 
za około 9 mln zł. Szkoła kształci obec-
nie 730 uczniów w 20 zawodach.


