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SPOŁECZEŃSTWO

Jak podkreślił podczas otwarcia gali 
przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej 
prof.   z  Uniwersytetu Ślą-
skiego, Ogólnopolski Konkurs i Program 
Certyfikacji Samorządowy Lider Eduka-

cji służą promowaniu wyróżniających 
się jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie realizacji polityki oświatowej. 
Komisja oceniając zgłoszenia konkur-
sowe doceniła tych liderów w  samorzą-
dach, którzy mają wyobraźnię, stawiają 
na  kreatywność, cechują się odwagą 
poznawczą i ciekawością świata oraz nie 
boją się wyzwań i innowacji. 
W trakcie gali zostały wręczone Certyfi-
katy Samorządowy Lider Edukacji (zwy-
kłe, srebrne, złote), wyróżnienia: Primus, 
Mecenas Wiedzy, Lider Bezpieczeństwa 
w  Oświacie, Lider Jakości Kształcenia, 
Lider Edukacji Praktycznej, Lider wśród 
Liderów, Menedżer Sukcesu w oświacie, 
Medale Samorządowiec Społecznie Za-
angażowany oraz  Certyfikaty Edukacyj-
nej Doskonałości. 
Wśród wyróżnionych byli również samo-
rządowcy z Wejherowa. Prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt odebrał 

przyznany Gminie Miasta Wejherowa 
srebrny Certyfikat Samorządowy Lider 
Edukacji, został też uhonorowany me-
dalem Samorządowiec Społecznie Za-
angażowany. Natomiast Certyfikat Edu-
kacyjnej Doskonałości otrzymała Szkoła 
Podstawowa nr  5 w  Wejherowie, który 
odebrała dyrektor szkoły Beata Dampc. 

Wejherowo
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INWESTYCJE

Ulica Kopernika to jedna z najstarszych 
ulic w centrum Wejherowa, która objęta 
jest opieką konserwatora zabytków. Jej 
wyjątkowość stanowią oryginalne, stare 
kamienice. Koncepcja przebudowy tej 
ulicy, przy jednoczesnym zachowaniu 
niepowtarzalnego charakteru okolicy, 
była konsultowana z mieszkańcami Wej-
herowa.  Inwestycja kosztowała 3,1 mln 
zł. Miasto pozyskało dofinansowanie  
w ramach projektu „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa” na poziomie 70 pro-
cent. Swój udział w tej inwestycji miała 
spółka PEWiK, które przebudowała na 
własny koszt swoją sieć – 200 tys. zł oraz 
Polska Spółka Gazownicza, która wyko-
nała przebudowę za 175 tys. zł. 

W ramach rewitalizacji, oprócz nowej na-
wierzchni ulicy, przebudowana została 
cała sieć podziemna -  kanalizacja desz-
czowa, sanitarna, wodociągowa, gazowa, 
elektroenergetyczna i oświetleniowa. 
Zabezpieczono sieć teletechniczną i cie-
płowniczą. Powstał także kanał technolo-
giczny oraz rozebrano budynek nr 1A. Po 
obu stronach ulicy wybudowano chodni-
ki, zjazdy na posesję, a po jednej stronie 
ulicy powstały zatoki parkingowe. Wybu-
dowano także drogę obsługującą.

Najważniejszym aspektem tej inwesty-
cji - ze względu na historyczny charakter 
tej ulicy – było odtworzenie i zagospo-
darowanie przydomowych ogródków 
oraz odrestaurowanie zabytkowych 
ogrodzeń, schodów do budynków, furtek, 
pochwytów i opasek wzdłuż budynków. 
Inwestycja objęła także wykonanie małej 
architektury, oświetlenia ulicy i nowe na-

-

-

Odmieniona ulica 

sadzenia zieleni –drzew i krzewów.
- -

-

-

 

-

-

-

-

-

W odbiorze uczestniczyli także wejhe-
rowscy radni: Justyna Ostrowska i Leszek 
Szczypior – wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa. 

Wykonawcą inwestycji była  firma Pro-
dukcja i Eksploatacja Kruszywa „For-
mella” z Niepoczołowic. Na budowie 
nie obyło się bez problemów. Jedne  
z poważniejszych trudności dla miesz-
kańców i Miasta to opóźnienia w reali-
zacji inwestycji przez Wykonawcę, jego 
niezadowalająca organizacja budowy  
i tempo pracy oraz budząca wiele wąt-
pliwości współpraca z podwykonaw-
cami. Finalnie inwestycja została ode-
brana, jednakże do poprawy na całej 
długości ulicy jest zieleń, natomiast 
inne elementy takie jak np. remont 
schodów będzie podlegał obserwacji 
zwłaszcza w czasie zimy.  Na te proble-
my miała duży wpływ również bardzo 
trudna sytuacja gospodarcza w kraju 
związana z drastycznymi wzrostami 
cen materiałów budowlanych, energii, 
paliwa, itd. Dochodzą do tego trudno-
ści ze znalezieniem pracowników na 
budowy, w tym odpływ budowlańców 
z Ukrainy. Firmy budowlane zawierały 
umowy w zupełnie innych realiach, niż 
są obecnie i mają problemy z zakończe-
niem zadań lub często w ogóle schodzą 
z placów budowy. Wobec takiej sytuacji 
w kraju należy się spodziewać trudno-
ści również na innych inwestycjach.
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nazwana imieniem architekta 
wejherowskiego modernizmu 

Decyzję nadania alejce imienia Stani-
sława Świątkiewicza podjęli wejherow-
scy radni podczas ubiegłorocznej sesji 
Rady Miasta, na wniosek mieszkańców, 
reprezentowanych przez radną Justynę 
Ostrowską. 

Justyna Ostrowska

Jak powiedział Jakub Świątkiewicz, pra-
wnuk architekta, dla niego i jego rodziny, 
ta decyzja była wielkim wydarzeniem.  

Arkadiusz Kraszkiewicz

Mecenas Wojciech Dereziński po-
dziękował w  imieniu mieszkańców za 
wskrzeszenie pamięci o  wybitnym wej-
herowianinie i  podzielił się wspomnie-
niami o swoim sąsiedzie, którego pamięta 
z  dzieciństwa. W  uroczystości wzięła 
udział Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa oraz wejherowscy 
radni: , Dorota Cho-

dubska i Leszek Szczypior. 

PRZED PO

W  ramach inwestycji wykonana została 
izolacja pionowa i  pozioma ścian funda-
mentowych, remont dachu, docieplenie 
i remont elewacji budynku, remont klat-
ki schodowej oraz zagospodarowanie 
podwórka tej nieruchomości. 
– 

 

– mówi , zastępca pre-
zydenta Wejherowa. – 

.  
Administratorem kamienicy przy 
ul.  Hallera 19 jest Wejherowskie To-
warzystwo Budownictwa Społecz-

nego. – 

– mówi Maciej Bacia, prezes Wejherow-
skiego Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego. 

Wykonawcą była fi rma SEBALX Jerzy Pranga z Luzina. Zadanie jest współfi nansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa” oraz ze środków Miasta Wejherowa.

Unijne oraz miejskie 

kamienicy 



www.wejherowo.pl 5

SPOŁECZEŃSTWO

W tekście Dni Jakuba, który ukazał się w czerwcowym wydaniu Nowin, wymieniliśmy osoby, które  otrzymały Na-
grodę Prezydenta Miasta Wejherowa podczas święta miasta. Wśród laureatów był także Leszek Lenda, działacz sportowy 
i wieloletni koordynator działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na terenie Wejherowa. Przepraszamy za 
niedopatrzenie i jeszcze raz gratulujemy! 

– 

 – powiedziała Beata Rut-

, zastępca prezydenta miasta.
Droga, która pełni funkcję dojazdu 
do  posesji oraz  garaży mieszkańców 
został utwardzona płytami drogowymi. 
Podczas budowy zastosowano także 
rozwiązanie ekologiczne, które ma spo-

wodować równomierne odprowadzenie 
wód opadowych. Ułożono okładziny 
z  kamieni, które mają za  zadanie fi ltro-
wanie wody opadowej. Remont ulicy 
był dość kłopotliwy dla wykonawcy, 
ponieważ na  ulicy znajdują się liczne 
wjazdy do  posesji oraz  garaży, które są 
na  różnych poziomach. Jednakże wy-
konawca – Zakład Usług Komunalnych 
w  Wejherowie sp. z  o.o. sprostał temu 
zadaniu. Łączny koszt inwestycji to  po-
nad 140 tys. zł.
Inwestycja powstała z inicjatywy miesz-
kańców oraz  przewodniczącego Rady 
Miasta, Jacka Gafki. – 

– mówił 
ka, przewodniczący Rady Miasta. 

W  posiedzeniu uczestniczyli prezes Za-
rządu Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go  – zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, Krzysztof 

Hildebrandt – prezydent Wejherowa 
oraz  , przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa. Redę reprezentowa-
li:  – burmistrz, Ka-

 – Przewodniczący Rady 
Miejskiej, – Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej oraz rad-
ni -  i  Mariusz Kreft. 
Rumię reprezentowali: zastępca pre-
zesa MTK  – radny Rumi 
oraz  radne Rumi Teresa Hebel i  Lucyna 

Miotk.
Podczas posiedzenia podsumowano mi-
nione kilka miesięcy działalności stowa-
rzyszenia, rozmawiano także o  najbliż-
szych planach, o  organizacji wydarzeń 
kulturalno-rekreacyjnych.

Bardzo istotnym elementem tej  inwe-
stycji jest rów przyjmujący wodę opado-
wą, który znajduje się na końcu tej drogi. 
Jego poprawne funkcjonowanie jest za-
leżne od  jego drożności. O  czym mówił 
prezes ZUK , który 
uczulał mieszkańców, by  nie wyrzucali 
w  jego pobliżu skoszonej trawy oraz  in-
nych odpadów. Ponieważ zaburzy to po-
prawne funkcjonowanie całego systemu 
odprowadzania wody z ulicy.
W odbiorze drogi brał udział także prezy-
dent miasta, Krzysztof Hildebrandt, któ-
ry pogratulował wykonawcy udanej, a co 
najważniejsze ekologiczne inwestycji.

Wracamy do tematu
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W  ramach inwestycji przebudowana 
zostanie droga wewnętrzna – łącznik 
pomiędzy ulicą Strzelecką (na wysoko-
ści dyskontu), a  ulicą Kalwaryjską (na 
wysokości starego cmentarza). Wy-
konane zostaną chodniki, oświetlenie 
miejskie, przebudowane zostaną sieci 
podziemne w  tym kanalizacja deszczo-
wa, elektroenergetyczna oraz teletech-
niczna. Przewidziano tam także miejsca 
postojowe, miejsce do gromadzenia 
śniegu, plac rekreacyjny przy jednym 
z  budynków mieszkalnych oraz montaż 
urządzeń małej architektury. Na tym 
terenie zaplanowano nowe nasadzenia 
drzew i krzewów. 

Beata Rutkiewicz

Planowane zakończenie prac to ko-
niec 2022 roku. Koszt tej inwestycji to 
ok. 1,3 mln zł. 

W zorganizowanej po raz 11. Gali Pomor-
skiego Okręgowego Związku Koszyków-
ki, która odbyła się w  Ustce, wręczone 
zostały Nagrody Pomorskiego Okręgo-
wego Związku Koszykówki dla fi rm, osób 
i  instytucji wspierających rozwój koszy-
kówki w  naszym regionie. Nagroda dla 
Samorządu Przyjaznego Koszykówce 
trafi ła do Wejherowa.

Arkadiusz Krasz-

kiewicz

Wejherowo 
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Podczas Pikniku promowano ekologicz-
ne zachowania, które każdy z nas może 
wprowadzić w  swoim codziennym ży-
ciu. Poznaliśmy ciekawostki związa-
ne z  ptakami, nietoperzami i  innymi 
stworzeniami leśnymi. Było czytanie 
bajek ekologicznych, warsztaty pla-
styczne w  leśnej odsłonie, ekologiczne 
Koło Fortuny, gra zręcznościowa „traf 
do  kosza”,  eko-lekcje z  zakresu segre-
gacji odpadów i  wiele ciekawych za-
baw i  gier. Była woda deszczowa, któ-
ra może służyć do  mycia i  podlewania 
roślin oraz ekologiczne meble z tektury 
i  drewnianych palet. Mogliśmy posłu-
chać opowieści przyrodnika i  lekarza 
weterynarii, a  także samodzielnie wy-
konać bombę nasienna. Kulka ulepiona 
z  gliny, nasion i  torfu czy ziemi, czyli 
bomba nasienna to  w  rzeczywistości 
sposób na bezpieczne przechowywanie 
nasion. Bomba rzucona na  nieużytki, 
opuszczone i  zaniedbane działki miej-
skie lub podwórka, powinna poradzić 
sobie sama.

Ekologiczne inicjatywy 

- 

 – powiedział prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt. – Wejherowo 
podejmuje różne inicjatywy, które mają 
na  celu ochronę środowiska i  klimatu. 
Musimy sobie uświadomić, wszelkie 
zmiany należy zacząć od  siebie, swojej 
rodziny. Każde, nawet najdrobniejsze 
nasze działanie przynosi korzyści nie 
tylko dla środowiska, ale też poprawiają 
jakość życia mieszkańców. 
W Wejherowie, w ubiegłym roku rozpo-
częliśmy akcję „KLIMATycznie w  Wej-
herowie”. W  tym roku jest kontynu-
owana, ale  trzeba podkreślić, że  różne 
działania prowadzone są przez cały rok. 
Niezmiennie zachęcamy do  zmiany na-
wyków na  bardziej ekologiczne oraz  do 
aktywnego udziału w  wydarzeniach or-
ganizowanych przez miasto!

KLIMATycznie w Wejherowie

– 

– mówi 
, zastępca prezydenta 

Wejherowa. – 

no drzewo. 
Jak powiedział  Paweł Formela, kie-
rownik  Działu Edukacji Przyrodniczej 
WZNK, było to  spotkanie dla wszyst-
kich, którzy mieli ochotę spędzić trochę 
czasu na  łonie natury i  zaznajomić się 
z  zagadnieniami botaniczno-zoologicz-
nymi.  Bajkę ekologiczną czytali: prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
jego zastępcy –  i  Ar-

 oraz  wejherow-
ski radny .  W  spotkaniu 
uczestniczyli radni: , 
Dorota Chodubska, Henryk Jarosz, To-

,  i  . 
Mieszkańcy mieli możliwość założenia 
Wejherowskiej Karty Mieszkańca, zło-
żenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (których termin 
złożenia mija 30 czerwca) oraz  wypeł-
nienia ankiety dotyczącej Strategii Roz-
woju Miasta.
Wydarzenie zorganizował Dział Edukacji 
Przyrodniczej Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych wspólnie 
z  Nadleśnictwem Wejherowo,  Zakła-
dem Usług Komunalnych – EKOFABRY-
KĄ i Urzędem Miejskim w Wejherowie.
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Jak wyjaśnia dyrektor MBP Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek zajęcia warsz-
tatowe dla dzieci były podzielone na 
trzy bloki: kreatywne zabawy rozwija-
jące geniusz dziecka, programowanie 
z robotami, warsztaty śpiewu baetbox 
i kreatywne warsztaty cyrkowe. Bi-
blioteka gościła Teatr „Maska”, który 
zaprezentował spektakl otwarty „Kto 
w bibliotece gości i kradnie mądrości”. 
Natomiast w ramach Letniej Biblioteki, 
która rozpoczęła działalność na tarasie 
pałacu 6 lipca br., a w każdy czwartek na 
trawniku przed tarasem w parku o godz. 
12.00 prezentowany będzie Teatrzyk 
Kamishibai.
– -

-

-

-

-

– mówi 
dyrektor biblioteki.
W okresie wakacyjno-urlopowym za-
planowane są dwa spotkania z ziela-
rzem Michałem Konkolem – spacer po 
parku odbył się 21 lipca br. , a 11 sierp-
nia w  bibliotece odbędzie się wykład 
na temat „Letnia eksplozja ziół” (waż-
na dla zdrowia i urody).
Biblioteka, oprócz książek i czasopism, 
proponuje również wypożyczanie 
gier planszowych. W każdy czwartek 
na stronie MBP będą proponowane 
różne gry planszowe z opisem, aby 
ułatwić czytelnikom wybór przed ich 
wypożyczeniem.

-

-

-

Wakacje z

Zajęcia trwają godzinę i są przeznaczone 
dla każdego, również osób początkują-
cych w jodze. 
Zajęcia prowadzą instruktorzy Szkoły 
jogi 12 asan: Magda Kamińska, Paula 
Krzemińska, Marcin Lubowicz i Alicja 
Mazgajczyk. 
Uczestnicy powinni zabrać swoją matę 
lub koc i ubrać się wygodnie. W razie 
deszczu ćwiczenia odbywają się pod 
małą wiatą. 

 

-

 

Joga  

parku 

W każdą sobotę lipca i sieprnia, w wejhe-
rowskim Parku Miejskim o godz. 10 od-
bywają się kolejne zajęcia fitness. Dzię-
ki powtarzanym ćwiczeniom, nie tylko 
pozbędziemy się zbędnych kilogramów, 
wyrzeźbimy swoją sylwetkę i wzmocni-
my głównie dolne partie ciała, ale też po-
prawimy swoją koncentrację. Uczestnicy 
powinni zabrać ze sobą matę do ćwiczeń 
i wodę do picia. Zajęcia prowadzi m.in. 
Ewelina Talaśka. 
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– 

 – mówi Seba-

 z WCK.
Dzięki współpracy z  Nadleśnictwem 
Wejherowo część zajęć warsztatowych 

odbywa się w ogrodzie dendrologiczno-
-botanicznym. Jak dodaje oprócz zajęć 
warsztatowych Filharmonia Kaszubska 
zaprasza też do  kina na  atrakcyjne pro-
jekcje fi lmów dla dzieci i dla dorosłych. 

Warsztaty teatralne

W  jednej z  pracowni Wejherowskiego 
Centrum Kultury warsztaty teatralne dla 
dzieci prowadzi instruktor Alicja Arasz-
kiewicz. – 

 – mówi 
wyjaśniając, że  uczy najmłodszych kre-
ować scenki teatralne, podczas których 
one same dokonują zmian, wprowadzają 
m.in. nowe postaci i zmieniają fabułę.
Jak zapewnia, już po  kilkudniowym blo-
ku zajęć dzieci wiedzą jak aktor musi za-
chować się na scenie i jak ważne są ruch, 
rekwizyty oraz współpraca. –

tania – mówi  wy-
jaśniając, że  zadania dla dzieci starszej 
grupy są trudniejsze, bo one mają więk-
szą wiedzę, więcej doświadczeń i  dużo 
więcej pomysłów.
W  teatrzyku kukiełkowym ćwiczone są 
scenki z pacynkami jeżyka, papugi, kota, 
a  także zebry i  lwa. Dwie dziewczyn-
ki przyniosły pacynki z  domu zrobione 
ze  skarpetek, co dowodzi, że  teatrzy-
kiem kukiełkowym bawiły się w  domu 
wykorzystując doświadczenia wyniesio-
ne z zajęć warsztatowych.

Artystyczna joga

W  ogrodzie dendrologiczno-botanicz-
nym Nadleśnictwa Wejherowo grupa 
dzieci ćwiczyła jogę pod  kierunkiem in-
struktorki Sangmo Borysiewicz. –

 
– zapewnia instruktor 

. – 

. 

W WCK latem odbywają się warsz-
taty: ceramiczne, wokalne, foto-
grafi czne, plastyczne, tworzenia 
prostych instrumentów ludowych, 
artystyczno-przyrodnicze, cyrko-
we oraz origami.

Wakacyjne 

artystyczne 
z WCK 
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Dyrektor biblioteki Ewelina -

 poinformowała, że po 
raz drugi  kapituła konkursu, w  której 
skład wchodzą dotychczasowi laure-
aci konkursu oraz dyrektor biblioteki  
i  kierownik Wydziału Kultury UM, 
przyznała Nagrodę Gryfa Literackiego 
w  dwóch kategoriach.  Spowodował 
to wzrost zainteresowania konkursem 
i  trudności w  obiektywnym ocenianiu 
publikacji ze względu na różnorodność 
form literackich. 

Nominowanych 60 publikacji 

W  tym roku do konkursu zostało no-
minowanych 60 publikacji, w  tym 
38  tytułów w  kategorii literatury pięk-
nej i  22  tytuły w  kategorii literatury 
popularnonaukowej, które ukazały się 
w 2021 roku i pod koniec roku 2020. 

Nagrody Gryfa Literackiego wręczył 
laureatom zastępca prezydenta Arka-

, któremu towarzy-
szyli przewodniczący Rady Miasta Jacek 

 i wiceprzewodniczący RM Leszek 

Szczypior. 
Składając gratulacje laureatom w imieniu 
Prezydenta Miasta Wejherowa Arkadiusz 

 wyraził uznanie autorom 
a  jednocześnie zadowolenie, że obie na-
grodzone książki tematycznie związane 
są z Wejherowem. –

-

-

-

 – dodał zastępca prezydenta.

Iwona Bogusz: sentymentalna podróż 

do Wejherowa

Po odbiorze nagrody wy-
znała, że Nagroda Gryfa Literackiego 
jest dla niej ogromnym zaskoczeniem. 
Samo pisanie książki traktowała bowiem 
jako receptę na wewnętrzną harmonię 
i  sentymentalną podróż w  myślach do 
swojego ukochanego miasta Wejhero-
wa, w którym przecież już nie mieszka. 

Złotem mi się w oczach mienisz,
Złote niebo wokół ciebie
Złote oczy, złote włosy,

I powietrze, niebios  tchnienie,
Złotym deszczem ziemię rosi.

Zewsząd cisza równo płynie,
Pełznie świat do bram wieczoru,

Godzinami twoje imię
Szepczą dębom buki w boru.

Melancholia, zapatrzenie,
Obły kształt twojego cienia,

Wszystko tak jak przedtem minie,
Kiedy ciebie tutaj nie ma.

Podczas laudacji książki „Aptekarz” Jo-

lanta Eisner zwróciła uwagę, że zawarte 
w  niej elementy fabuły, choć są  fikcją 
literacką, odzwierciedlają osobowość 
autorki. 

Michał Jeliński: mało znane fakty 

o kortach 

Po odbiorze Nagrody Gryfa Literac-
kiego swoimi wrażeniami podzielił się 
również , autor „Historii 
wejherowskiego tenisa”, który praco-
wał nad powstaniem tej książki 4 lata, 
a  skorzystał z  42 źródeł rozproszonych 
po całym kraju. Poszukując informacji 
o  wejherowskim tenisie znalazł 4 loka-
lizacje dawnych kortów, a  także wiele 
mało znanych faktów i  ciekawostek do-
tyczących tenisa, choćby to, że w okresie 
międzywojnia na kortach wejherowskich 
organizowano m.in. pokazy jazdy figuro-
wej na lodzie i mecze hokejowe. Laudację 
na temat „Historii wejherowskiego teni-
sa” i  jej autora książki wygłosił Henryk 

.

-

-

Gryfy Literackie dla 
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Podopieczni , prezesa 
Wejherowskiego Stowarzyszenia Spor-
towego oraz trenera Kadry Narodowej 
juniorów zdobyli kilkanaście medali: 

 – light contact do 42 kg 
kadet młodszy – Mistrzyni Polski; Alek-

 – pointfi ghting dzie-
ci do 36 kg – Wicemistrzyni Polski; Kon-

– light contact do 52 
kg kadet młodszy – Wicemistrz Polski; 

 – pointfi gjting +47 
kg kadet młodszy – Wicemistrz Polski; 
Zuzanna Tempska – pointfi ghting do 27 
kg dzieci – brązowy medal;  
– pointfi ghting do 42 kg kadet młodszy 
– brązowy medal;  
– pointfi ghting do 46 kg kadet starszy 
– brązowy medal;   
– light contact do 46 kg kadet starszy 
– brązowy medal; – po-
intfi ghting do 55 kg kadet starszy – brą-
zowy medal; 
– pointfi ghting do 60 kg kadet starszy 
– brązowy medal;  – point-
fi ghting +65 kg kadet starszy – brązowy 
medal;  – light contact +65 
kg ladet starszy – brązowy medal.

Od lipca ruszy NOWY NABÓR na tre-
ningi kickboxingu do Wejherowa i  Luzi-
na, natomiast zajęcia w  nowym sezonie 
będzie można rozpocząć od września br. 
Ilość miejsc jest ograniczona. 

Pan Tomasz jest mieszkańcem Wej-
herowa i  od około 30 lat uprawia 
kręglarstwo. – 

Parkour polega na pokonywaniu w pro-
sty i szybki sposób przeszkód stojących 
na drodze. To widowiskowa forma ak-
tywności fizycznej. Zawodnicy wyko-
nują salta i ewolucje m.in. na drążkach. 
Uczniowski Klub Sportowy „Parko-
ur Wejherowo”, którego prezesem jest 
Łukasz Milka, chociaż działa dopiero 

od kilku lat, liczy już ok. 120 zawodni-
ków. Miasto wspiera finansowo dzia-
łalność stowarzyszenia. Na  osiedlu 
Przyjaźni w  Wejherowie wybudowany 
został Plac  Parkour zrealizowany w ra-
mach  Wejherowskiego  Budżetu  Oby-
watelskiego autorstwa , 
na którym trenują młodzi sportowcy.  

– mówi Tomasz Uschler, 
któremu podczas wizyty w wejherow-
skim ratuszu towarzyszył 

.
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Rektor uczelni prof.  dr hab. Marcin 
Pliński podkreślił, że  dyplomato-
rium to  bardzo ważny dzień w  życiu 
uczelni i  w  życiu każdego absolwen-
ta, przed  którym otwierają się nowe 
drogi awansu zawodowego, a  także 
możliwości dalszej edukacji. Profe-
sor zaznaczył, że  obecni dyplomanci 
musieli zderzyć się z  nowymi realiami 
studiowania w  warunkach online, któ-
re wymusiła pandemia. – 

-

 – 
zauważył profesor, który podziękował 
wykładowcom i  byłym już studentom 
za  wspólny trud edukacyjny w  tych 
warunkach zakończony zdobyciem 
dyplomów licencjackich przez ponad 
trzydziestu absolwentów. Podziękował 
również za  współpracę władzom mia-
sta Wejherowa i dwóch powiatów.

Gratulacje absolwentom w  imieniu 
Prezydenta Miasta Wejherowa złożył 
Michał Jeliński – kierownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki.
– -

-

– wyznała .

Podczas uroczystego apelu z  udziałem 
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej dowódca batalionu 

 podkreślił, że batalion 
jako jednostka wsparcia dowodzenia 
i  łączności realizuje zadania związane 
z  rozwijaniem systemów dowodzenia, 
łączności oraz  informatyki na  potrzeby 
Centrum Operacji Morskich Dowódz-
twa Komponentu Morskiego i  jest waż-
nym elementem w systemie dowodzenia 
i kierowania morskim rodzajem sił zbroj-
nych. 
Przypomnijmy, że pierwszy baon morski, 
zakwaterowany został w  Wejherowie 
w  1931 roku. Od  tej pory, kolejne jed-
nostki wojskowe, stacjonujące w  Wej-
herowie tworzyły wspólną z  miastem 
historię. 

-

-

-

-

-

-
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WEJHEROWSKA KARTA MIESZKAŃCA 

Wspieraj 

Gabinet podologii i biomechaniki

ul. 3 Maja 27, 84-200 Wejherowo

726 145 726

www.dobryzabieg.com.pl 

Na łamach Biuletynu Informacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

NOWINY przedstawiamy kolejne 

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. 

W  ofercie znajdują się zajęcia taneczne, wzmacniające 
oraz mentalne. Każdy znajdzie coś dla siebie, niezależ-
nie od wieku i  poziomu zaawansowania. Na naszych za-
jęciach jest niepowtarzalna atmosfera, dużo uśmiechu 
i luz, który bardzo cenią moi podopieczni. Tutaj zmęczysz 
się fizycznie, ale też odpocznie Twoja „głowa”. Zajęcia są 
przeznaczone dla każdego, niezależnie od poziomu za-
awansowania.  

Podologia jest to dziedziną 
paramedyczną zajmująca się 
diagnozowaniem i  leczeniem 
chorób stopy i stawu skokowe-
go. Zabiegi podologiczne mają 
różnoraki charakter i wymaga-
ją od osoby praktykującej ten 
zawód wiedzy z  zakresu nauk 
medycznych, takich jak: diabe-
tologia, dermatologia, technik 
zaopatrzenia ortopedycznego 
(ortezy, wkładki ortopedycz-
ne). Z  zabiegów podologicz-
nych przede wszystkim po-
winni korzystać pacjenci 

ograniczeni ruchowo, dotknięci chorobami skóry, kości 
i stawów, chorobami przemiany materii (cukrzyca), pacjen-
ci z  wadliwym ustawieniem stóp i  deformacjami palców 
(haluksy, palce krogulcze), z  dolegliwościami na stopach, 
tj.: odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastające, 
czy grzybicze paznokcie, pocące się stopy, rozpadliny na 
piętach. Wszystko to oferuję w swoim gabinecie, do które-
go serdecznie zapraszam, Milena Marcińska. 

Posiadamy szeroką ofertę książek, puzzli, gier planszowych, 
art. szkolnych, Lego, zabawek i wielu innych artykułów. Pro-
wadzimy sprzedaż zarówno stacjonarną w naszej Księgarni 
w Centrum Handlowym Nanice jak również można nas zna-
leźć w internecie – Allegro.
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– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

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

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

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

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

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

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

 58 677 70 20
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 00 , fax 58 677 70 44 
Sekretariat Rady Miasta 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38
Kontakt dla prasy Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56

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

Kancelaria Ogólna

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

 (Malwina Lewandowska)
 (Alina Cieśla)

  Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

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

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

 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

Komunalnych 
 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

>

>

>

EKOLOGIA

Warto rozważyć takie rozwiązania 
w  szczególności, że  właściciele zabu-
dowy jednorodzinnej mogą skorzystać 
z  dotacji na  wymianę pieca oraz  ocie-
plenie budynku zgodnie z zasadami pro-
gramu „Czyste Powietrze”: -

 - na stronie 
znajdują się szczegółowe informacje 
oraz możliwość pobrania wniosku.
Mieszkańcy Wejherowa mogą składać 
wnioski z  programu „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: -

. 
Terminy wynikające z uchwały antysmo-
gowej dla miast województwa pomor-
skiego:

 od  1 września 2024 r. zakaz eksplo-
atacji kotłów na  węgiel lub drewno 
niespełniających wymogów dla klasy 
3 lub nieposiadających tabliczki zna-
mionowej.

 od  1 września 2026 r. zakaz eksplo-
atacji kotłów na  węgiel lub drewno 
klasy 3 lub 4.

 od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji 
kotłów na węgiel i drewno klasy 5.

 do  31 sierpnia 2024 konieczność 
wymiany kominków i  innych miej-
scowych ogrzewaczy pomieszczeń 
na  takie, które spełniają wymogi 
ekoprojektu.

-

Edukacja 
przyrodnicza 

Latem, w wejherowskim parku, 
we wtorki, środy i czwartki pro-
wadzone są zajęcia edukacyjne. 
Prowadzą je pracownicy Działu 
Edukacji Przyrodniczej Wejhe-
rowskiego Zarządu Nieruchomo-
ści Komunalnych.  Podczas zajęć 
dzieci dowiadują się wielu cieka-
wostek z zakresu botaniki i zoolo-
gii np. Co w trawie piszczy (rożne 
zagadnienia z zoologii), Tajemnice 
drzew (drzewa, rośliny). 
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Festyn Sobótkowy zgromadził jak zwykle 
wielu mieszkańców. Działająca na  osie-
dlu grupa najaktywniejszych społecznie 
mieszkańców, systematycznie organizu-
je zajęcia sportowe, ogniska i  grille. Jak 

podkreśla radny Wejherowa Mariusz 

, jeden z  organizatorów festy-
nu, takie spotkania są doskonałą okazją 

do  integracji mieszkańców oraz  poroz-
mawiania o sprawach osiedla. 
Mieszkańców osiedla na  terenie re-
kreacyjnym odwiedził m.in.  zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz 

 życząc wszystkim udanej 
zabawy. Osiedle Fenikowskiego, cho-
ciaż jedno z  najmłodszych w  mieście, 
jest jednocześnie jednym z  najaktyw-
niejszych w  Wejherowie. Jest miej-
scem spotkań w  sąsiedztwie osiedla, 
gdzie znajduje się wiata piknikowa, 

Biegi były podzielone na  kategorie wie-
kowe, w tym nordic walking. Przed każ-
dym startem miała miejsce rozgrzewka 
przy muzyce a  każdy uczestnik biegu 
otrzymywał pamiątkowy medal oraz ga-
dżet reklamowy. 
– -

-

-

sto Biega – mówi 
wyrażając podziękowania dla sponso-
rów, w  tym m.in.  dla Miasta Wejhero-
wa i  Powiatu. Jak dodaje impreza jest 
w pełni charytatywna. Całość zebranych 
środków  z  wykupionych pakietów  prze-
znaczona jest dla 7-letniego Mateusza 
Mazura cierpiącego na kolagenozę.
Podczas otwarcia biegu głównego za-
stępca prezydenta miasta Arkadiusz 

Kraszkiewicz wyraził uznanie dla organi-
zatorów imprezy podkreślając, że cieszy 
go iż po  dwóch latach przerwy spowo-
dowanych pandemią, w  parku miejskim 
znów  są Superbohaterowie i  jest tutaj 
kolorowo i  radośnie. - Dziękuję z  ca-
łego serca tym, którzy zorganizowali 
to  wydarzenie, pięknie wpisane w  życie 
naszego miasta i  powiatu, a  szczegól-
nie pani Michalinie i  wszystkim osobom 
z  nią współpracującym. Dziękuję też 
Państwu, że jesteście. Robimy to dla Ma-
teusza, który uczęszczał z rówieśnikami 
do  naszego Przedszkola Samorządowe-
go nr  2 im.  Kubusia Puchatka - powie-
dział zastępca prezydenta.

scena, siłownia na świeżym powietrzu, 
ławki, plac zabaw, boisko z nawierzch-
ni trawiastej i park linowy. Trzeba pod-
kreślić, że  wielu mieszkańców osie-
dla poświęcając swój wolny czas, dba 
o estetykę, bezpieczeństwo i porządek 
tego miejsca.
Podczas festynu najmłodsi mogli po-
jeździć na  koniu czy pomalować bu-
zię. Na  wszystkich czekał poczęstunek 
oraz  ognisko, na  którym pieczono kieł-
baski.
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Liczący obecnie ponad dwieście osób Uni-
wersytet, działa bardzo prężnie i  oprócz 
tradycyjnych wykładów mocną jego 
stroną są wycieczki organizowane przez 
sekcje turystyczną, zarówno te lokalne 
po  okolicznych miejscowościach, jak i  te 
wyjazdowe w  różne strony kraju. Prezes 
podkreśliła, że  przerwa wakacyjna nie 
oznacza braku aktywności. Jak zapowia-
da studenci-seniorzy będą uczestniczyć 
latem w imprezach organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną, co obie dyrektorki – 

 i Barba-

 przyjęły z zadowoleniem.

O  szczegółach działalności SWUTW 
mówiła wiceprezes 
przypominając m.in.  o  udziale senio-
rów w Olimpiadzie Obywatelskiej, gdzie 
do  finału ogólnopolskiego dostały się 
cztery osoby z  Wejherowa, a 

 został uhonorowany nagrodą 
w  postaci wycieczki do  Parlamentu Eu-
ropejskiego w Brukseli.

przy rondzie seniorki i seniorzy 

Seniorzy 

Podczas uroczystości XXI edycji Alei 
Gwiazd Sportu we Władysławowie uho-
norowano 13. zasłużonych sportowców 
m. in. Małgorzatę Glinkę Mogentale 
(siatkówka), Maję Włoszczowską (kolar-
stwo górskie), Justynę Kowalczyk (biegi 
narciarskie), Jarosława Jóźwiakowska 
(lekkoatletka) oraz Henryk Kohnke (pod-
noszenie ciężarów niepełnosprawnych).
Wejherowianin ma na swoim koncie zło-
ty medal w  Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Seulu w 1988 r. i srebrny wywalczony 
w Barcelonie w 1992 r. 
Złoto wywalczył w  Mistrzostwa Świa-
ta w  Assen 1990 r. (Holandia), a  srebro 
– Uppsaila 1993 r. ( Szwecja). 
W  Mistrzostwach Europy zdobył złoto 
– w Brugii w 1985 r. (Belgia), Thun 1986 
r. ( Szwajcaria), we Wrocławiu 1983 r., 
Birmingham 1990 ( Anglia) i  Budapesz-
cie 1993 r.

Na 18 startów w  Mistrzostwach Polski 
zdobył 12 złotych medali i  tytułów mi-
strza kraju.
W  latach 80-tych Henryk Kohnke, 
z  zawodu tapicer, został członkiem 
STARTU działającym przy Meblarskiej 
Spółdzielni Inwalidów „Zryw” w  Wej-
herowie. Trenował pod okiem Tarasa 
Strzeleckiego i  Pawła Baranowskiego. 
Aktualnie pracuje jako instruktor pod-
noszenia ciężarów w  Jastarni, a  jego 
podopieczni odnoszą sukcesy sporto-
we z  tytułami i  medalami Mistrzostw 
Polski włącznie.
Henryk Kohnke  jest  drugim zawodni-
kiem wejherowskiego STARTU mającym 
swoją gwiazdę na Alei Gwiazd po Natalii 
Partyce uhonorowanej już w 2017 roku. 
Oboje są Honorowymi Członkami ISS 
„START” Wejherowo.
Gratulujemy!

Gratulacje seniorom za  aktywną dzia-
łalność społeczną na  rzecz mieszkań-
ców Wejherowa złożyli m.in. prezydent 
Krzysztof Hildebrandt i  zastępca prezy-
denta .
Aktorzy Teatru „Srebrna Nitka” zapre-
zentowali spektakl wyreżyserowany 
przez , 
na  który złożyły się satyryczne utwory 
Tadeusza Boy-Żeleńskiego.
Dyżury Zarządu SWUTW są pełnione 
cały czas w  każdy poniedziałek, śro-
dę i  czwartek w  godzinach od  10:00 
do 13:00, w siedzibie Uniwersytetu przy 
ul. Kopernika 13.

Wejherowianin 


