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Wodociągów i  Kanalizacji Sp.  z  o.o. 
w  Gdyni (PEWIK) oferuje nieodpłatne 
wsparcie organizacyjne, techniczne 
i  finansowe w  postaci kompleksowej 
usługi zastępstwa inwestycyjnego. 
Osoby zainteresowane usługą zapra-
szamy do zapoznania się z pełną treścią 
komunikatu https://www.pewik.gdynia.

pl/strefa-klienta/zalatwianie-spraw/pro-

jektowanie-i-budowa-przylaczy-kanali-

zacyjnych.

Wszelkie sprawy związane z  przyłą-
czeniem należy załatwiać w  Biurze 
Obsługi Klienta PEWIK ul. Witomińska 
29,  81- 311 Gdynia, tel. 58 66 87 311. 
Informacja dotycząca procedury przy-
łączenia do sieci kanalizacyjnej jest do-
stępna na stronie PEWIK: www.pewik.

gdynia.pl w  zakładce: strefa klienta/
załatwianie spraw.

Kontrole Straży Miejskiej 

Na terenie Wejherowa prowadzone są 
przez Straż Miejską kontrole nierucho-
mości, wyposażonych w zbiornik bezod-
pływowy, pod względem częstotliwości 
opróżniania zbiornika oraz okazania 
przez właściciela nieruchomości umowy 
i dowodów uiszczania opłat za opróżnia-
nie zbiornika.
Brak przyłączenia nieruchomości do sie-
ci kanalizacji sanitarnej podlega karze 
grzywny według przepisów kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia. 
Dbajmy o środowisko!
Pamiętajmy, że prowadzenie właściwej 
gospodarki ściekowej zmierza do osią-
gnięcia / utrzymania dobrego stanu wód. 
I powinno wynikać nie tylko z przepisów 
ale głównie z  naszego poczucia dbania 
o środowisko i nas samych. 

Przypominamy, że zgodnie z  ustawą 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach, obo-
wiązkiem właścicieli nieruchomości jest 
przyłączenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacji sanitarnej. Należy 
podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna 
istnieje, to posiadanie zbiornika bezod-
pływowego, nawet spełniającego wszel-
kie wymagania, nie zwalnia z obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej. Koszty przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel 
nieruchomości. 

Wsparcie PEWIK

Aby ułatwić właścicielom nieruchomo-
ści zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi, przyłączenie ich do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo 

-

-

–

W  ramach inwestycji przebudowana zo-
stanie droga wewnętrzna – łącznik po-
między ulicą Strzelecką (na wysokości 
dyskontu), a  ulicą Kalwaryjską (na wy-
sokości starego cmentarza). Wykonane 
zostaną chodniki, oświetlenie miejskie, 
przebudowane zostaną sieci podziem-
ne, w  tym kanalizacja deszczowa, elek-
troenergetyczna oraz teletechniczna. 
Przewidziano tam także miejsca posto-
jowe, miejsce do gromadzenia śniegu, 
plac z  ławkami przy jednym z budynków 
mieszkalnych oraz montaż urządzeń ma-
łej architektury. Na tym terenie zaplano-
wano nowe nasadzenia drzew i krzewów. 
– 

-

-

wymi – mówi , zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta. – 

-

dzone w podziemnym, szczelnym zbiorniku 

-

ne do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 

w ulicy Strzeleckiej. 

Kontynuacja rewitalizacji 

– -

 – podkreśla   prezy-
dent Wejherowa . 
–  -

-

-

nowe oblicze. 

W  wejherowskim Ratuszu prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt pod-
pisał umowę z  wykonawcą robót firmą 
SPEC-BRUK z Robakowa. Koszt tej inwe-
stycji to ok. 1,3 mln zł. Zakończenie prac 
zaplanowano na listopad 2022 roku. 

-

-

Estetycznie i ekologicznie

– -

-

dojdzie do jego realizacji – mówi radny 
Tomasz Groth. – Będzie to kolejne ład-
nie zagospodarowane i  zielone miejsce 
w Wejherowie, powstaną także pierwsze 
w mieście ogrody deszczowe, ale przede 
wszystkim poprawi się jakość życia oko-
licznych mieszkańców. 
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Ogólnopolski Konkurs Budowlany „Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI w.” ma 
na celu docenienie najciekawszych do-
konań polskich budowlańców i  promo-
cję modernizacji, remontów i  renowacji 
obiektów w całej Polsce. Statuetka i ty-
tuł „Modernizacja Roku” jest obiektem 
pożądania wielu inwestorów, wykonaw-
ców, jak i  projektantów modernizacji. 
W  tym roku o  najwyższy laur powalczy 
wejherowska EkoFabryka. 

Wzorcowa ekologia 

Nowoczesna EkoFabryka powstała na 
terenie dawnych zakładów drzewnych 
w  Wejherowie, w  dzielnicy Przemysło-
wej, w  rejonie ul. Fabrycznej i  Ekologicz-
nej. Na powierzchni ok. 2 ha znajduje się 
m.in. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), strefa recyklingu 
gruzu, myjnia do pojemników i  pojazdów, 
a w budynku zaadaptowanym w hali daw-
nej fabryki drzewnej – biblioteka z odzysku, 
skład rzeczy używanych, strefa recyklingu 
i upcyklingu, warsztaty do naprawy przed-
miotów i  sprzętów, Centrum Edukacyjne 
oraz Biuro Obsługi Klienta. Inwestorem był 
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., któ-
rego właścicielem jest miasto Wejherowo. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Grzegorz Gaszta witając jubilatów za-
uważył, że  uroczystość odbywa się 
w  drugim dniu wiosny okraszonym sło-
neczna pogodą, która uświetniła nastrój 
tego spotkania. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt pogratulował 
małżonkom-jubilatom, którzy ze swoimi 
rodzinami tworzą życie miejskie.
– 

-

 – mówił prezy-
dent  podkreśla-
jąc, że  harmonia długoletnich związków 
przekłada się na  szczęśliwy ogół społe-
czeństwa.
Przyznane przez Prezydenta RP medale 
otrzymali: -

-

-

-

. Prezydent wręczył długoletnim 
małżeństwom również kwiaty oraz upo-
minki rzeczowe. Wykonano także wspól-
ne pamiątkowe zdjęcie.
Uroczystość uświetnił znakomitym wy-
stępem Timur Gawryś, a  uroczystość 
zakończyła tradycyjna kawa i słodki po-
częstunek.



www.wejherowo.pl4

SPOŁECZEŃSTWO 

Dr  Agnieszka Drabata z  Zakładu Peda-
gogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdań-
skiego podkreśla, że nie możemy patrzyć 
na  osoby z  autyzmem jak na  „oni”, lecz 
jak „my”. Osoby autystyczne, szczególnie 
z  Zespołem Aspergera, posiadają wy-
jątkową zdolność do  zgłębiania wiedzy, 
nawet ściśle wyspecjalizowanej w  okre-

Obchody rozpoczęły się „niebieskim” 
przemarszem z  Placu Reginy Osowickiej 
na  Plac Jakuba Wejhera. Marsz   „Razem 
dla autyzmu” poprowadzili motocykli-
ści z  klubu  
a wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele 
władz Wejherowa, powiatu i  gminy, dele-

gacje wejherowskich przedszkoli i  szkół 
podstawowych. Uczniowie i  nauczyciele 
z  m.in. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego nr 1 i Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących 
i Słabosłyszących, w których uczą się dzie-
ci z  autyzmem. Krótkie pokazy sportowe 
zaprezentowali zawodnicy Karate Klub 
Wejherowo oraz Wejherowskiego Klu-
bu Kulturystycznego i  Sportów Siłowych 
„Apollo”. 
– 

 – mówi , 
prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Autyzmem. – 
nam na tym, aby osoby te i ich rodziny od-

-

. 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa podkreśliła, jak cenne i  spo-
łecznie ważne jest to przedsięwzięcie, któ-

re jest dowodem wsparcia i  solidarności 
z osobami dotkniętymi autyzmem. 
– Takie akcje, jak ta dzisiejsza, zorganizowane 

przez Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz 

-

– mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

ślonym kierunku, a  przecież należałoby 
by tę wiedzę z pożytkiem dla wszystkich 
wykorzystać. O  trudnych relacjach spo-
łecznych, powodujących nieporozumie-
nia w  sytuacjach codziennych opowia-
dały matki dorosłych już synów z  ASD: 
Izabela Minga – matka Maksymiliana 
oraz Iwona Rathenow – matka Doriana. 

Zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz wyraził uznanie dla działaczek 
z  Fundacji „Autyzm – Brand new Brian” 
za  aktywność i  wszystkie realizowa-
ne projekty na  rzecz osób z  autyzmem. 
Przypomniał m.in.  organizowane przez 
fundację praktyki osób z  autyzmem 
w  Urzędzie Miejskim i  innych instytu-
cjach publicznych, które okazały się dla 
wszystkich cennym doświadczeniem. 
W  spotkaniu uczestniczyli m.in.  prze-
wodniczący Rady Miasta Jacek Gafka, 
wiceprzewodniczący RM Leszek Szczy-
pior, prezes Krystyna Laskowska z grupą 
seniorów SWUTW oraz w imieniu dyrek-
tor MBP - Krzysztof Powałka.

Warsztaty prowadzą mamy podopiecz-
nych należących do Wejherowskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z  Autyzmem 
i  opowiadają dzieciom i  młodzieży, z  jaki-
mi zachowaniami i  reakcjami kolegów ze 
spektrum autyzmu mogą się spotkać. Pró-
bują też kształtować postawy tolerancji, 
otwartości i szacunku wobec odmienności 
i różnorodności związanej z autyzmem. 
Dzięki warsztatom, uczniowie uświa-
damiają sobie również, w  jaki sposób 

można pomóc osobie z  autyzmem. Jak 
podkreślają prowadzący zajęcia rodzice, 
takie warsztaty spotykają się z  bardzo 
dobrym odzewem, uczniowie uczestni-
czą w  nich z  wielkim zaangażowaniem 
i zaciekawieniem. 
– -

-

z autyzmem – mówi -

, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds.  ekonomicznych i  społecznych. 
– 

-

-

-

  

-

-

-
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Dotacje przeznaczone są na realizację zadań 
z zakresu sportu, ochrony zdrowia, profilak-
tyki uzależnienia od narkotyków, przeciw-
działania alkoholizmowi i innym patologiom 
społecznym, kultury, sztuki i turystyki. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podziękował przedstawicielom 
organizacji pozarządowych za ich co-
dzienną działalność i zaangażowanie na 
rzecz wejherowian. W podpisaniu umów 
wziął także udział Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Dotacje na remont frontowej elewacji 
otrzymały dwie zabytkowe kamienice: 
przy ul. Wniebowstąpienia 19 – kwotę 
85 tys. zł i 3 Maja 22 – 35 tys. zł. Pra-
ce są niezbędne dla poprawy wizerun-

ku i utrzymania budynków w należytym 
stanie technicznym. Przyczynią się do 
podkreślenia walorów historycznej za-
budowy przy ul. 3 Maja. 
Z  miejskich dotacji remontowane i  re-
staurowane są nie tylko zabytkowe 
obiekty sakralne, ale także kamienice 
mieszkalne i  budynki użyteczności pu-
blicznej.
– 

-

 – podkre-
śla . – 

-

 
Właściciele muszą uzyskać decyzje kon-
serwatora zabytków pozwalające na  re-
alizacje robót, zadbać o  wkład własny 
finansowy oraz wybrać wykonawcę, któ-
ry zapewni wysoki standard wykonania 
prac budowlanych pod  nadzorem kon-
serwatorskim.

Wejherowianie bardzo aktywnie włą-
czyli się w  pomoc Ukrainie po  napaści 
Rosji. Zbierane są dary rzeczowe, trwają 
zbiórki pieniężne, odbywają się koncerty 
charytatywne. W Wejherowie informacji 
w  zakresie pomocy uchodźcom udziela 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, któ-
ry wspólnie z  prężnie działającą Pomor-
ską Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą 
GRYF organizuje zbiórkę: w punkcie przy 
ul. Sikorskiego 42 w Wejherowie (czynny 
codziennie, także w weekend od 8 do 16) 
oraz  na plebanii przy kościele pw.  Chry-
stusa Króla i  bł. Alicji Kotowskiej – wej-
ście od ul. Narutowicza (czynny od ponie-
działku do czwartku w godz. 14-15). 

Na  apel MOPS odpowiedziały wejhe-
rowskie radne - Dorota Chodubska i Ju-
styna Ostrowska. Pomagają przy obsłu-
dze magazynu MOPS, który znajduje się 
na plebanii przy kościele Chrystusa Kró-
la i bł. Alicji Kotowskiej.
– -

-

je jako magazyn – mówi radna 
. – 

-

-

liczy. 

– 
 – dodaje 

radna . – Pomaganie 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Rondo u  zbiegu ulic Necla, Gryfa Po-
morskiego, Asnyka i  Chmielewskiego 
w  2019 roku otrzymało imię ks.  Hila-
rego Jastaka z  inicjatywy mieszkańców 
Śmiechowa. 
Kwiaty w  imieniu Prezydenta Mia-
sta Wejherowa złożyli – zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 
i  sekretarz miasta Bogusław Suwara, 
a w imieniu Wejherowskiej Wspólnoty 
Pokoleń –  radny Henryk Jarosz i  Ed-
mund Formela. Wśród składających 
kwiaty obecne były delegacje: Fundacji 
Pomorskiej Inicjatywy Historycznej, 
której członkami są Małgorzta Zwier-
can i  Jarosław Kadłucki, „Solidarność” 
Wejherowo –   Koło Emerytów i  Ren-
cistów, Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie O. Wejherowo oraz  młodzież 
Szkoły Podstawowej nr  5. Honorowy 
posterunek wartowniczy wystawił 
18. Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Wejherowie. 

Osoby powyżej 65. roku życia w cza-
sie pandemii mogą potrzebować 
pomocy np. w  zrobieniu zakupów 
czy zakupie leków. To właśnie z  my-
ślą o  nich powstał Korpus Wsparcia 
Seniorów w  związku z  utrzymują-
cym się stanem pandemii COVID-19 
w  naszym kraju. Program potrwa do 
31 grudnia br. 

Wejherowscy seniorzy

W  Wejherowie mieszka aktualnie 
prawie 10 tys. osób powyżej 65 r. ży-
cia (wg stanu na 31 grudnia 2021  r. 
Wejherowo liczyło 48,7 tys. miesz-
kańców). W 2021 r. z pomocy w for-
mie usług opiekuńczych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wej-
herowie skorzystało ok. 140 senio-
rów. Wiele z  tych osób mieszka sa-
motnie, a ich stan zdrowia uzasadniał 
stałe monitorowanie, aby w  razie 
potrzeby jak najszybciej zareagować 
czyli powiadomić właściwe służby 
i udzielić jak najszybciej pomocy. 

– 
-

wianiu wizyt lekarskich w miejscu za-

mieszkania seniora, pomocy w zorga-

nizowaniu transportu na szczepienia, 

-

senior – mówi -

, zastępca prezydenta Wejhero-
wa ds. Ekonomicznych i społecznych. 

Dla kogo przeznaczony jest Korpus 

Wsparcia Seniorów?

Program skierowany jest do senio-
rów w  wieku 65 lat i  więcej, ma-
jących problemy z  samodzielnym 
funkcjonowaniem ze względu na 
stan zdrowia, prowadzących samo-
dzielne gospodarstwa domowe lub 
mieszkających z  osobami bliskimi, 
które nie są w  stanie zapewnić im 
wystarczającego wsparcia.

-

-

-

-

-

Przed  ogłoszeniem werdyktu jury 
przed  publicznością wystąpił laureat 
poprzedniego XXIV Festiwalu – Chór 
Mieszany „Cantores Veiherovienses” 
pod  dyr. Tomasza Chyły i  akompania-
mencie Anny Rocławskiej-Musiałczyk, 
a  także zespół dziecięcy ze  Szkoły Pod-
stawowej nr 9 pod dyr. Aleksandry Janus. 
Jury pod  przewodnictwem prof.  dr hab. 
Elżbiety Wtorkowskiej, w  skład któ-
rego wchodzili: prof.  dr hab. Anna Do-
mańska, prof dr  hab. Anna Olszewska, 
prof.  dr  hab. Krzysztof Kusiel-Moroz 
i  dr hab. Witosława Frankowska, przy-
znało złote, srebrne i  brązowe dyplomy 
w  trzech kategoriach oraz  sześć wyróż-
nień.  Jury podkreśliło perfekcyjne przy-
gotowanie i  realizację Festiwalu oraz   
wzorową współpracę pomiędzy instytu-
cjami kultury miasta Wejherowa tj.  Fil-
harmonią Kaszubską – Wejherowskim 
Centrum Kultury, Państwową Szkołą 
Muzyczną I  st. im.  F. Chopina oraz  Mu-
zeum Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej.

Wyniki: www.wejherowo.pl

-

-

-
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Wykonawcą prac jest konsorcjum Kru-
szywo Sp. z  o.o. i  GRUPA KRUSZYWO 
Sp. z o.o. W wejherowskim Ratuszu prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z  Jackiem Wickim, pre-
zesem zarządu Kruszywa sp. z o.o.  Koszt 
inwestycji to ponad 26,3 mln zł. Dofinan-
sowanie wynosi 24,1  mln zł, czyli ponad 
90% planowanych kosztów zadania. Za-
kończenie realizacji inwestycji planowane 
jest na 2025 r. 

Domknięcie Północno-Zachodniego 

Połączenia Drogowego 

–  

-

skimi – wyjaśnia , 
prezydent Wejherowa. –

w Wejherowie.  Dlatego, aby uchro-

-

kowitym zakorkowaniem ulic, musi-

-

-

-

wstaje etapami od kilku lat. To po-

-

-

-

Ruch samochodów będzie 

bardziej sprawny, płynny i bez-

pieczny 

– 

-

-

-

-

-

– mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.
– 
budowa tej inwestycji, tak oczekiwanej 

 
– podkreśla radna Wejherowa 

. – Razem z radnymi – Paw-

-

-

-

-

-

-

ZAKRES INWESTYCJI

 budowa nowego odcinka ulicy Kar-
nowskiego łączącego ul. Przemy-
słową z  drogą krajową nr 6 o  dł. ok. 
530 m, z chodnikami po obu stronach 
jezdni i ścieżką rowerową

 przebudowa ul. Budowlanych - prze-
budowa jezdni o  dł. ok. 400 m, bu-
dowa chodników, ścieżki rowerowe, 
65.  miejsc postojowych, w  tym 3 dla 
osób niepełnosprawnych

 budowa łącznika ul. Budowlanych 
z ul. Karnowskiego o dł. ok. 300m

 budowa małego ronda na skrzyżowa-
niu ulic Karnowskiego i Budowlanych

 budowa infrastruktury towarzy-
szącej: oświetlenia ulicznego, sieci 
kanalizacji deszczowej, przejść dla 
pieszych, itp. 

 przebudowa przebiegu koryta Potoku 
Pętkowickiego na długości ok. 300 m
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ROWEROWY MAJ

-

-

-

-

-

-

-

-

Organizatorem akcji Rowerowy Maj we 
wszystkich wejherowskich Szkołach Pod-
stawowych  jest Urząd Miejski w Wejhe-
rowie, we współpracy z Miastem Gdańsk. 
Rowerowy Maj to największa kampania 
w  Polsce promująca zdrowy tryb życia 
wśród uczniów szkół podstawowych oraz 
grona nauczycielskiego.
Zachęcamy dzieci, młodzież i  dorosłych 
do włączenia się w akcję i aktywnego za-
prezentowania swojej szkoły na arenie 
rowerowych zmagań. Zwycięzcą będzie 
każdy uczestnik. 
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ROWEROWY MAJ

Bezpieczeństwo ponad wszystko 
Aby dzieci mogły bezpiecznie 
i w pełni skorzystać z wszystkich 
atutów Rowerowego Maja ko-
nieczne jest ich właściwe przy-
gotowanie. Rola rodziców jest 
kluczowa w  powodzeniu kam-
panii. To na nich spoczywa decy-
zja o  uczestnictwie, ale również 
właściwe przygotowanie dzieci 
i sprzętu. Wystarczy zadbać o kil-
ka podstawowych spraw:

Jeśli nie będziecie towarzyszyć 
dziecku w  drodze do szkoły, war-
to przynajmniej zaplanować trasę 
i  wspólnie ją wypróbować. Zorga-
nizujcie wspólnie z dzieckiem prze-
jazd próbny. Pomoże Wam to oce-
nić, czy dziecko dobrze radzi sobie 
na drodze oraz ile czasu potrzebuje 
na dojazd.

Jeśli rower Twojego dziecka nie był jeszcze serwisowany tej wiosny, oddaj go 
do przeglądu lub sam sprawdź jego stan techniczny. Ważne, aby miał dobrze 
działające hamulce, dokręcone śruby, napięty łańcuch, sprawnie działające 
przerzutki oraz prawidłowo napompowane koła. 
Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w  dzwonek i  czerwony od-
blask z tyłu; a biały z przodu. Do jazdy po zmroku niezbędne będzie oświetle-
nie z przodu i z tyłu. 
Siodełko należy ustawić w taki sposób, aby w momencie kiedy pedał jest naj-
bliżej ziemi, noga dziecka była lekko ugięta w kolanie. Warto pomyśleć rów-
nież o dobrym zabezpieczeniu roweru podczas postoju. Optymalnym rozwią-
zaniem jest zapięcie typu U-lock.

Ważny jest również odpowiedni 
ubiór oraz dodatkowe elementy 
odblaskowe, zwiększające wi-
doczność dziecka. Strój powinien 
być wygodny i  dostosowany do 
warunków atmosferycznych. 
Kask nie jest elementem obo-
wiązkowym, ale jeżeli jest uży-
wany, powinien być dopasowany 
i  dobrze zapięty. Książki i  inne 
przedmioty powinny być prze-
wożone w  odpowiedni sposób 
(w  plecaku, sakwie rowerowej, 
koszu lub na bagażniku).

Większość dzieci doskonale radzi sobie na rowerze. Warto wzmacniać te 
umiejętności i jak najczęściej jeździć razem, nie tylko w celach rekreacyjnych. 
Przed udziałem dziecka w kampanii oceń jego podstawowe umiejętności i po-
móż nadrobić ewentualne braki. 
Jeżeli Twoje dziecko ma więcej niż 10 lat, powinno posiadać kartę rowerową. 
Sprawdź czy jadąc rowerem dziecko uważnie obserwuje otoczenie i  potrafi 
przewidywać zachowanie innych uczestników ruchu, niezależnie czy porusza 
się po chodniku, infrastrukturze rowerowej, czy po ulicach. Tor jazdy powinien 
być prosty, a zamiar skrętu wyraźnie sygnalizowany. Warto też zwrócić uwagę 
na pojazdy wyjeżdżające z bram i bocznych uliczek. 
Zgodnie z polskim prawem nie wolno przejeżdżać przez przejście dla pieszych, 
o  ile nie ma wyznaczonego przejazdu rowerowego. Wyjątek stanowią dzieci 
do lat 10, które jadąc rowerem wraz z opiekunem uznawane są za pieszych. 
Mogą więc jeździć rowerami po chodnikach i przejściach dla pieszych.

Dzieci przyjeżdżające do szkoły na „dwóch kółkach” są 
bardziej dotlenione i gotowe do wysiłku intelektualnego, 
co pozwala im na osiąganie lepszych wyników w nauce.

Aktywna droga do szkoły to gwarancja lepszej koncentracji

-
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KULTURA

W  Wydawnictwie BiT ukazał się inte-
resujący i  barwnie ilustrowany zbiór 
wierszy Leszka Glazy zatytułowany 
„Dwa Światy”.  Leszek Glaza jest przed-
siębiorcą, a przez kadencje pełnił funk-
cję Przewodniczącego Rady Miasta. 
Uzdolnienia artystyczne ujawnili wcze-
śniej  jego synowie: Maciej - jest znanym 
tancerzem specjalizującym się w stepo-
waniu, a Bartosz - dał się poznać swego 
czasu jako obiecujący grafik i  rysownik 
komiksów. 
W  załączonej do tomiku recenzji po-
etka Jolanta Miśkiewicz napisała, że 
poezja nierymowana Leszka Glazy jest 
debiutem z  fajerwerkami. „Dwustron-
ność spojrzenia, przenikanie światów 
poetyckiego i  realnego, umiejętne wy-
korzystanie efektu motyla, celowość 
i  precyzja powtórzeń, szeroka gama 
dostępnych środków poetyckiego wyra-
zu świadczy o  dużym kunszcie autora”. 
Jak podkreśla „piękno miłości i łez” oraz 
„słone meteoryty” tworzą obraz cieka-
wie zapisanych uczuć, w  którym autor 
spaja w  swojej poezji cząstkę kosmosu 
i cząstkę siebie. 

Nie obudził mnie dzwonek Twoich dłoni
Odeszłaś cichutko jak Anioł Zwiastujący 

Pannie Marii
Bezszelestnie bezwiednie nieodwołalnie

Oczy Twoje wpółprzytomne
Wpatrywały się we mnie przeciągle 

wytrwale
Jakby chciały przepraszać że już
Twoja piękna ciągle ciepła głowa

Spoczywała w moich nieprzytomnych 
dłoniach

A szalejące  łzy spowiły Twoje
Niedomknięte nigdy nieskarżące się usta

Cisza przestworzy-otchłani jak całun
Objęła Twoje doskonałe ciało

Wieczność się upomniała się o piękno
A ja pieściłem ciągle Twoje kręte jak 

spirale galaktyk włosy
Całując rzęsiście zapadające w pamięć 

duże jak gwiazdy oczy
Prosząc Cię o jedno słowo

Którym obdarowałaś tych co pozostali
Słowo-tchnienie co nie umiera nigdy

Jak Ty
INKi

Muzycy nagrywali teledysk w  Pałacu 
w  Kłaninie, a  premiera klipu planowana 
jest na maj. Reżyserem  klipu jest 

, a  za realizację odpowiadało studio 
Movie Time.

Kordian Sikorski, z  zespołu Spirit in the 
Forest. – -

-

-

Paweł Małaszyński kibicuje wejherow-
skim muzykom, którzy – jak powiedział 
aktor – mają wrażliwość, pasję i miłość 
do muzyki. 

, 
który nie wykluczył także wspólnych 
koncertów z wejherowskim zespołem.
Grupa Spirit in the Forest powstała 
w  2020 r. Jej skład tworzą: wokali-
sta i  klawiszowiec Kamil Podbielski 
(m.in.  Pantoma, White Room, Slove-
nian Girl), gitarzysta Damian Podbiel-

   

Przenikasz dwa światy. 
Każdy nowa kartka,

to poznanie.
Nowa strona to czerń i biel.

Fraza - to doznania.
Akapit - to odkrywanie siebie.

Każde nowe słowo,
to ból pustego dnia.

Litera - to pragnienie
bycia w drugim świecie.

Kropka - zrozumienie siebie.
Każdy nowy myślnik

to atramentowa
tęsknota.

Każdy nowy wykrzyknik
to KiT.

ski (m.in.  Pantoma, White Room, Slo-
venian Girl), basista Artur Baranowski 
(PPA, Złoty Kilof) i perkusista Kordian 
Sikorski (Bruno Światłocień, Pantoma). 
Kwartet postanowił zająć się nagrywa-
niem swoich wersji piosenek zespołu 
Depeche Mode. Do tej pory ukazały się 
single zespołu: pierwszy „Strangelove”, 
z  udziałem popularnej aktorki Kata-
rzyny Figury oraz „Stripped”, w którym 
wystąpiła aktorka Sylwia Gliwa. Oba 
zostały zauważone i  wysoko ocenio-
ne nie tylko w  lokalnych rozgłośniach 
i  portalach, ale  także w  wielu ogólno-
polskich stacjach radiowych. W  ser-
wisie YouTube mają ponad 70 tysięcy 
wyświetleń.

-
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EDUKACJA

W  ramach pierwszego z  nich„
, który w  tłumaczeniu 

na  język polski brzmi „Znajdź w  sobie 
moje  echo”, nauczycielki Marta Det-
tlaff i  Anna Korzonek wybrały się wraz 
z  uczniami Janem Kiedrowiczem, Da-
widem Gapińskim i  Krzysztofem Ko-
łodziejem na  spotkanie projektowe 
do Macedonii Północnej. Znacząca część 
warsztatów odbywających się w  mace-

dońskiej szkole poświęcona była temato-
wi realizowanego projektu, czyli empatii, 
rozwijaniu umiejętności wczucia się 
w emocje osób, które są w innej sytuacji 
od naszej. 
Tematem drugiego z realizowanych pro-
jektów są „Środowiskowe wojny z grami 
cyfrowymi”. Projekt obejmuje dwulet-
nią inicjatywę współpracy czterech 
szkół z  Turcji, Portugalii, Włoch, Polski 

-

-

-

oraz  jednego stowarzyszenia pozarzą-
dowego z  Turcji, która koncentruje się 
na  zagadnieniach środowiskowych i  di-
gitalizacji oraz  na wymianie dobrych 
praktyk. 
Kolejnym punktem w  realizacji pro-
jektu „Environmental Wars with Digi-
tal Games” będzie wizyta nauczycieli 
i uczniów z krajów partnerskich w Wej-
herowie. 

Drużyna ze  Szkoły Podstawowej Sióstr 
Zmartwychwstanek zwyciężyli w I kate-
gorii wiekowej, natomiast z LO im. króla 
Jana III Sobieskiego - w III kategorii wie-
kowej.
– -

– powiedział 
przekazując młodym mistrzom upominki 
i gratulacje w imieniu Prezydenta Miasta 
Wejherowa. 
Drużynę Szkoły Podstawowej Sióstr 
Zmartwychwstanek reprezentowali: 
Michał Łuniewski, Piotr Stalmirski, Ka-
rol Królak, Maciej Szymoniak, Patryk 
Wojewski, Tymoteusz Wrosz, Ryszard 

-

Kamiński oraz  trenerzy – Iwona Brze-
zińska, Anna Jeżewska-Litwin i  Marcin 
Mutka. 
W  drużynie Liceum Ogólnokształcące-
go wystąpiły: Zuzanna Brzezińska, Maja 
Sikorska, Julia Łuniewska, Oliwia Ja-
snowska, Zuzanna Wojtowicz i  Małgo-
rzata Różańska. Trenerzy: Iwona Brze-
zińska i Aleksandra Kania.
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INWESTYCJE

Gdy wykupujemy mieszkanie komu-
nalne, stajemy się właścicielami lo-
kalu. Zgodnie z  uchwałą Rady Mia-
sta Wejherowa z 17 grudnia 2019 r. 

Budowa ul. Zamkowej zostanie przepro-
wadzona w  ramach rewitalizacji Śród-
mieścia. Zakończenie prac planowane 
jest na koniec 2023 roku. Wartość tej in-
westycji to ponad 9 mln zł. Wykonawcą 
robót jest firma Kruszywo Sp. z o.o. Swój 
udział w  inwestycji będzie miała także 
spółka PEWIK Gdynia, która na własny 
koszt wykona niezbędne prace sieci ka-
nalizacyjno-wodociągowej. 
– 

-

gospodarowaniem terenu przy Muzeum Pi-

-

 
– mówi prezydent Wejherowa 

. – J -

-

pozostawienia samochodu osobowego, ale 

-

-

Współpraca miasta z powiatem 

– 

-

kowej – mówi , starosta 

powiatu wejherowskiego. – Parking jest 

-

-

-

-

-

Umowę na dofinansowanie podpisał 
także Jacek Thiel, wicestarosta powiatu 
wejherowskiego. 

Dwuetapowa inwestycja 

Inwestycja składa się z  dwóch etapów. 
W  pierwszym przebudowana zosta-
nie w  całości ul.  Zamkowa, od  skrzyżo-
wania z  ul. Klasztorną i  Parkową aż do 
skrzyżowania z  ul. Wniebowstąpienia. 
Przebudowany zostanie także most 
drogowy nad  rzeką Cedron i  złago-
dzony łuk drogi. Spowoduję to  zmianę 
lokalizacji skrzyżowania i  poprawi bez-
pieczeństwo na  tym odcinku drogi. Po-
wstaną chodniki po obu stronach drogi  
i  wybudowane zostanie oświetlenie. 
W  ramach budowy ulicy przebudowane 
zostaną istniejące sieci: kanalizacja desz-
czowa, wodociągowa i sanitarna.

Drugi etap inwestycji to kompleksowe 
zagospodarowanie terenu przy ul.  Zam-
kowej, w  pobliżu Książnicy, na  którym 
powstanie parking z  płyt ażurowych 
z 70. miejscami postojowymi dla samocho-
dów osobowych oraz 8. miejscami dla au-
tobusów.   Zamontowane zostaną także 
stoły z  ławkami, wiaty drewniane oraz 
automatyczna toaleta. Wykonane zostaną 
nowe nasadzenia, a  brzegi rzeki Cedron 
zostaną umocnione i  zabezpieczone. Wy-
remontowana zostanie także konstrukcja 
koła wodnego i zastawki oraz pomost zlo-
kalizowany przy dawnym młynie. Odtwo-
rzona zostanie także kładka nad rzeką.

Prace badawcze 

Na terenie inwestycji, przed pracami bu-
dowlanymi, po zdjęciu wierzchniej warstwy 
humusu, wyłoniły się pozostałości dawnej 
zabudowy - zabudowania folwarczne. Są 
to najprawdopodobniej relikty fundamen-
tów kamiennych z okresu ok. XVIII w. oraz 
fundamentów ceglanych z  lat później-
szych.  Obecnie trwają prace badawcze 
i inwentaryzacja znalezionych pozostałości 
budowli. Nie znaleziono żadnych zabyt-
ków ruchomych tj. ceramiki, narzędzi. Zna-
lezione pozostałości budowli są zgodne 
z  tym, czego można było się spodziewać 
na podstawie starych historycznych map 
i  podkładów mapowych. Wykonywane 
prace zostały zgłoszone Pomorskiemu Wo-
jewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 
i  będą podlegały odbiorowi przez PWKZ. 
Zgodnie z dokumentacją projektową, prze-
widziano w  miejscach przebiegu starych 
fundamentów, uwidocznienie ich w  no-
wych nawierzchniach poprzez zaznaczenie 
kostką kamienną.

(

dhtml) w  sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych stano-
wiących własność miasta, najemca lo-

kalu może złożyć wniosek o  wykup 
mieszkania. 
Od ceny lokalu udzielane są korzystne 
bonifikaty. W poprzednich latach moż-
na było uzyskać nawet 80-procentową 
zniżkę. Do końca 2022 r. obowiązuje 
bonifikata w wysokości 50 proc. Może 
być ona mniejsza w  przypadku, kie-
dy Miasto Wejherowo od  1 stycznia 
2014 r.  poniosło nakłady na lokal. 
Zachęcamy wejherowian – najemców 
lokali objętych możliwością wykupu 
do skorzystania z tych bardzo korzyst-
nych uwarunkowań. 

Dodatkowe informacje na temat 

wykupu lokalu mieszkalnego na rzecz 

 

Rozpoczęła się budowa ul. Zamkowej w Wejherowie wraz z budową 

parkingu w pobliżu Książnicy im. Gerarda Labudy. W wejherowskim 

ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał 

umowę na dofinansowanie budowy parkingu w wysokości 2,3 mln 

zł z Gabrielą Lisius, starostą powiatu. 

Tylko do końca tego roku najemcy mogą wykupić 

mieszkanie komunalne w Wejherowie z 50-procentową 

bonifikatą. Dzięki temu można zostać właścicielem 

zajmowanego lokalu za stosunkowo niewielkie pieniądze. 

Przypomnijmy, że według dzisiejszego stanu prawnego, 

bonifikata nie będzie obowiązywała po 31 grudnia 2022 r. 
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WEJHEROWSKA KARTA MIESZKAŃCA

Serdecznie zachęcamy wszystkich Pań-
stwa do odwiedzenia restauracji Kre-
dens Cafe w  Wejherowie. Stawiamy 
sobie za cel, aby wszyscy Goście odwie-
dzający nasz lokal znaleźli odpowied-
nie dla siebie potrawy, dlatego z  uwagą 
układaliśmy nasze różnorodne i  bogate 
menu. Zawiera ono dania mięsne, wege-
tariańskie, porcje dla dzieci.
Jeśli interesują Cię restauracje, w  któ-
rych można dobrze zjeść, to z pewnością 
powinieneś nas odwiedzić. 
Nasza restauracja oferuje również spe-
cjały kuchni Kaszubskiej oraz wędzone 
ryby i  wędliny serwowane prosto z  pie-
ca wędzarniczego opalanego mieszanką 
drzew liściastych tj. olchy, buku, wiśni.
Z  przyjemnością organizujemy wszel-
kiego rodzaju imprezy okolicznościowe, 
takie jak urodziny, chrzciny, przyjęcia 
komunijne, obiady po ślubie, a także spo-
tkania biznesowe, imprezy firmowe.

,  

e-mail: kredenscafe@onet.eu,  

Perfumeria OSTROVSKI to prowadzo-
na od dwóch pokoleń rodzinna firma 
z  tradycjami kupieckimi, której filarem 
jest doświadczenie właścicieli oraz mło-
dy, profesjonalny zespół pracowników. 
W  naszej ofercie odnajdą Państwo ory-
ginalne perfumy i kosmetyki najlepszych 
światowych marek. Staramy się na bie-
żąco powiększać nasz asortyment, aby 
dostosować się do Państwa potrzeb. 
Efektem naszej pracy jest szerokość ofe-
rowanych przez nas produktów od peł-
nych linii zapachowych po wybrane pro-
dukty z  grupy makijażu oraz pielęgnacji 
ciała i  włosów. Produkty, które oferu-
jemy są oryginalne, pełnowartościowe 
i  świeże. U  nas mają Państwo zawsze 
gwarancję najwyższej jakości towaru.
Tworząc firmę mieliśmy tak napraw-
dę dwa priorytety: politykę niskich cen 
oraz wielkość asortymentu. Bez wahania 
możemy powiedzieć, że jesteśmy kapita-
łowo całkowicie polską siecią perfume-
rii z  największym portfolio produktów 
w  województwie pomorskim. Dodatko-
wym atutem jest dostępność towarów 
i wysokie stany magazynowe. 

 

e-mail: info@ostrovski.one,  

Bar Żarłoczek to niewielki lokal o  kli-
matycznym wystroju, w  którym panuję 
miła i rodzinna atmosfera. Bar Żarłoczek 
oferuje swoim gościom szeroki wybór 
dań typu fast food, które można skonsu-
mować na miejscu lub wziąć na wynos. 
Mamy również miłą obsługę gdzie to 
bardzo umili państwu pobyt w  naszym 
lokaliku:) Jeśli szukasz miejsca o  klima-
tycznym i  pysznym jedzeniu wstąp do 
Nas. Zapraszamy.

Na łamach Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie NOWINY przedstawiamy 

sylwetki Partnerów Wejherowskiej Karty Mieszkańca – przedsiębiorców, którzy poprzez dołączenie 

do Wejherowskiej Karty Mieszkańca tworzą sieć zniżek i atrakcyjnych ofert dedykowanych specjalnie 

dla mieszkańców naszego miasta. 

Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji ta specjalna oferta dotrze do jeszcze większej ilości osób i realnie wesprze 

nasz lokalny biznes. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Wejherowa oraz lokalnych przedsiębiorców do 

przystąpienia do programu Wejherowskiej Karty Mieszkańca i dalszego rozwijania tej inicjatywy. 
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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 

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

 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 

Główne założenia i wyzwania

W  obliczu drastycznych zmian kli-
matycznych, które są niewątpliwe po 
części efektem działań człowieka, na 
każdym z  nas spoczywa obowiązek za-
dbania o naszą wspólną planetę. Przed-
siębiorstwa ciepłownicze mają obowią-
zek, który jest także określony prawem, 
do zmniejszenia emisji gazów cieplar-
nianych. 
– -

-

– mówi 
, Prezes Zarządu OPEC. – Do-

-

-

ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialno-

-

Powołana Rada ma zadanie przygoto-
wać merytoryczne opracowanie strate-
gii OPEC na lata 2023-2040. 
– -

-

-

prezydenta Wejherowa. – Proces zmian 

-

-

-

cieplarnianych.

Członkowie Rady

Pracom Rady przewodniczy Prezes 
OPEC Wojciech Folejewski, natomiast 
jej członkami zostali: Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta 
Wejherowa, Ryszard Szur, pełnomocnik 
burmistrza Rumi ds. energetyki, Bartosz 
Frankowski, pełnomocnik prezydenta 
miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do 
zmian klimatu, dr inż. Andrzej Rogala 
z  Politechniki Gdańskiej, prof. Adam 
Cenian z Politechniki Gdańskiej, dr Mie-
czysław Dzierzgowski z  Politechniki 
Warszawskiej, Lucjan Śledź, dyrektor ds. 
finansów w Gdańskiej Fundacji Kształce-
nia Menedżerów, Łukasz Wielec z  Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, Michał Sznycer, radca prawny z MGS 
LAW Kancelaria Radców Prawnych 
Mądry, Sznycer, Sambożuk i  Partnerzy, 
Piotr Surma, dyrektor rozwoju OPEC Sp. 
z o.o. oraz goście Rady: r. pr. Emil Rojek, 
przewodniczący Rady Nadzorczej OPEC 
i  Konrad Klepacki, ekspert  w  zarządza-
niu projektami z  Gdańskiej Fundacji 
kształcenia Menedżerów.
Przyjęta strategia w  obszarze wszyst-
kich trzech etapów szacowana jest na 
okres kolejnych 18 lat. 

-

-

STRATEGICZNIE O BIEZPIECZEŃSTWIE CIEPŁA MIESZKAŃCÓW



www.wejherowo.pl 15

SPOŁECZEŃSTWO

Spotkanie przygotowali członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny, 
które prowadzi Dom Społeczny przy 
ul.  Dworcowej, lokalni przedsiębiorcy 
i wolontariusze. Wśród gości znaleźli się 
także prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i  jego zastępca Arkadiusz 
Kraszkiewicz, którzy życzyli wszystkim 
zdrowych, wesołych i  spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy. 
– 

– mówi 
pani , której córeczka 
wzięła udział w spotkaniu świątecznym. 
Zofia Kusterska, prezes Stowarzyszenia 

W  festynie wzięły udział m.in. dzieci 
uchodźców wojennych przebywających 
w  Wejherowie, okolicznych miejsco-
wościach i  na terenie Muzeum Tech-
niki Wojskowej GRYF. Pomysłodawcą 
festynu był Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Wejherowie, Urząd Cel-
no-Skarbowy w  Gdyni oraz Muzeum 
Techniki Wojskowej GRYF, którzy speł-
nili marzenia dzieci w  ramach konkur-
su „Moja wymarzona zabawka”. Wiele 
atrakcji najmłodszym zapewniła m.in. 

Przyjaciół Rodziny i  założycielka Domu 
Społecznego podkreśliła, że bez pomocy 
ludzi wrażliwych na  drugiego człowieka 
– przede wszystkim władz samorządo-
wych, sponsorów, darczyńców i  wolon-
tariuszy, sama nie byłaby w  stanie tak 
wiele zrobić.
– 

-

 – mówi -

, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. – -

nia i prowadzona jest przez wolontariuszy 

-

-

trudnym dla nich czasie.

Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Wejherowa 
oraz Pomorska Grupa Poszukiwawczo 
– Ratownicza GRYF w Wejherowie.
– -

-

 – mówi 
, zastępca dyrektora Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wej-
herowie. – 

-

.
Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, szcze-
gólnie tym najmłodszym potrzeba teraz 
spokoju i  dziecięcej beztroskiej zabawy, 
dzięki której mogliby zapomnieć chociaż 
na chwilę o  dramacie rozgrywającym się 
w ich kraju. 
Wśród uczestników festynu był m.in. Ma-
rian Kotecki, właściciel Muzeum Techniki 
Wojskowej GRYF, który gości uchodźców 
wojennych z  Ukrainy, włodarze okolicz-
nych miejscowości, Anna Kosmalska dy-
rektor MOPS w  Wejherowie oraz wej-
herowskie radne – Dorota Chodubska 
i  Justyna Ostrowska, które są wolonta-
riuszkami w punkcie prowadzonym przez 
MOPS przy kościele pw. Chrystusa Króla 
i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. 
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Organizatorem koncertu była Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryde-
ryka Chopina w  Wejherowie oraz  Wej-

herowskie Centrum Kultury. Koncert 
połączony był ze  zbiórką pieniędzy 
prowadzoną przez Pomorską Grupę 
Poszukiwawczo-Ratowniczą Gryf 
na rzecz wsparcia i pomocy dzieciom 
z Ukrainy. 
  – -

lokrotnie studentki z Uniwersytetu 

 – mówi 
, zastępca prezydenta 

Wejherowa. –
-

Niezwykły, wzruszający i pełen 

emocji - taki był koncert 

charytatywny „Wolność – kocham 

i rozumiem”, który odbył się 

w Filharmonii Kaszubskiej. Na scenie 

wystąpili uczniowie i ich rodzice, 

absolwenci i nauczyciele Państwowej 

Szkoły Muzycznej  I stopnia 

w Wejherowie. Artyści swoim 

występem wyrazili wsparcie dla 

uchodźców z Ukrainy. 

sprzeciw przeciwko wojnie w Ukrainie, 

-

-

-

Ukrainy. 

Przekazanie sprzętu sportowego od-
było się w  EkoFabryce Wejherowie. 
Było wiele radości, śmiechu i  dźwięków 
dzwonków rowerowych. Dorośli, dzieci 
i młodzież z Ukrainy, którzy przebywają 

obecnie w Domu Pielgrzyma w Wejhero-
wie, wyjechali na swoich rowerach, które 
otrzymali od klubu Lions Club Gdańsk 
Amber. – -

-

 – mówi wejherowian-
ka , członkini Lions 
Club Gdańsk Amber organizującego wie-
le akcji charytatywnych. – -

-

.
– 

-

-

wania – mówi , 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Nie 

-

-

. 


