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EKOLOGIA

Nagrody odebrali podczas uroczystej gali, 
która odbył się na Zamku Królewskim 
w  Warszawie, Beata Rutkiewicz i  Arka-

diusz Kraszkiewicz – zastępcy prezydenta 
Wejherowa, Andrzej Gorczycki – prezes 
ZUK i  Anna Lewandowska –  skarbnik 
Wejherowa.

Ponad 500 zgłoszonych obiektów

Do 26. Edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su „Modernizacja Roku 2018 i  Budowa 
XXI wieku” zgłoszono 510 realizacji, a wej-
herowska Ekofabryka znalazła się wśród 
75. finałowych obiektów tego konkursu. 
To kolejna w ostatnich latach nagroda dla 
Wejherowa za zrealizowane inwestycje 
miejskie. 
– 

-

– mówi , komisarz konkursu, 
prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodo-
wego Dziedzictwa Materialnego. 

Doceniane wejherowskie inwestycje 

– 
-

 
– podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. 
– 

-

–  mówi Arka-

diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
ds. ekonomiczno-społecznych. – 

-

-

 

. 
Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds.  rozwoju mia-
sta, Ekofabryka i  projekt mają usprawnić 
selektywną zbiórkę odpadów, zachęcić 
mieszkańców do  powtórnego wykorzy-
stania przedmiotów, a  przede wszystkim 
zwiększyć wiedzę z  zakresu gospodaro-
wania odpadami oraz  rozwijać postawy 
proekologiczne. 

Kompleksowy system gospodarki 

odpadami 

Pomysł powstania EkoFabryki czyli budo-
wy kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami na  terenie miasta Wejherowa 
powstał w 2015 r., a już w 2016 r. złożono 
wniosek o dofinansowanie projektu. Jego 
autorem był ówczesny prezes ZUK Roman 

.
– 

-

 
– mówi Andrzej Gorczycki, prezes ZUK. 
–  Niektóre cegły fabryki pochodzą z  cza-
sów tartaku, jak również udało się odno-
wić i zabezpieczyć niektóre drewniane kro-
kwie. Reszta to  współczesne rozwiązania. 
EkoFabryka to miejsce, w którym znajduje 
się składownia niepotrzebnych rzeczy, któ-
rych ludzie już nie potrzebują, a które moż-
na przywrócić do do użytkowania. Poprzez 
prowadzenie centrum edukacyjnego, sta-
ramy się zwiększać świadomość mieszkań-
ców na  temat zapobiegania powstawania 
odpadów, sposobów segregacji odpadów 
i procesów odzysku odpadów. 

Ekofabryka – Centrum Edukacji 

Ekologicznej 

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  odzy-
sku, skład rzeczy używanych, strefa recy-
klingu i upcyklingu, warsztaty do naprawy 
przedmiotów i sprzętów, Centrum Eduka-
cyjne oraz Biuro Obsługi Klienta. 

Patronat ministerialny i naukowy 

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Moder-
nizacja Roku & Budowa XXI wieku” od-
bywa się pod  patronatem m.in. Ministra 
Infrastruktury, Rozwoju i  Technologii, 
Klimatu i  Środowiska, Sportu i  Turystyki, 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego, Głównego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska, Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych. Marszałków województw: 
Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, 
Lubuskiego, Lubelskiego, Małopolskie-
go, Mazowieckiego, Opolskiego, Podla-
skiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego i  Zachodniopo-
morskiego; Instytutu Badawczego Dróg 
i  Mostów, Izby Architektów RP, Izby Go-
spodarczej „Wodociągi Polskie”, Krajowe-
go Stowarzyszenia Sołtysów, Polskiej Izby 
budownictwa, Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, Polskiego Stowarzysze-
nia Rzeczoznawców Biegłych Sądowych, 
Warszawskiej Izby Gospodarczej, Związku 
Miast Polskich. 
Patronat naukowy objęły Politechniki: 
Białostocka, Bydgoska, Częstochowska, 
Gdańska, Koszalińska, Krakowska, Łódzka, 
Rzeszowska, Śląska, Świętokrzyska, Wro-
cławska; Akademia Techniczno-Huma-
nistyczna w  Bielsku-Białej, Uniwersytet 
Opolski, Uniwersytet Techniczno-Huma-
nistyczny w Radomiu, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Instytut Naukowy IBOA w Warszawie. 

„Modernizacja Roku 2021”
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Tegoroczny Światowy Finał Odysei 
Umysłu odbywał się w  miejscowości 
Ames w  stanie Iowa w  Stanach Zjedno-
czonych. Dla młodego zespołu już samo 
uczestnictwo w  tym konkursie było 
wielkim sukcesem, a wszystko za sprawą 
znakomitego wyniku podczas krajowej 
edycji. W  kwietniu tego roku uczniowie 
wejherowskiej szkoły zajęli pierwsze 
miejsce w  Problemie – „Balsioszka-Ma-
trioszka”. Ten wynik był automatyczną 
kwalifikacją do finałów światowych.

-

-

-

-

-

Krzysztof 

Hildebrandt,

Drużyna Szkoły Podstawowej Sióstr 
Zmartwychwstanek wystąpiła w  skła-
dzie: , Piotr Stalmisr-

ski, , Maciej Szymoniak, 
Patryk Wojewski, Tymoteusz Wrosz, 

 oraz trenerzy – Iwona 

(koordynator zespołu), Anna 

.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.  Wnie-
bowstąpienia 19 otrzymała dofinanso-
wanie od miasta w wysokości 80 tys. zło-
tych na remont kamienicy. To 60 procent 
rzeczywistych kosztów renowacji, która 
przywróciła i  poprawiła stan zabytkowej 
budowli. 
Miasto Wejherowo od piętnastu lat 
konsekwentnie i  systematycznie 
wspiera finansowo renowację za-
bytkowych obiektów. Dotychczas 
miejskie dotacje otrzymało kilka-
dziesiąt obiektów na łączną kwotę 
ok. 5,6 mln zł. 
Z miejskich dotacji, remontowane i re-
staurowane są nie tylko zabytkowe 
obiekty sakralne, ale także kamieni-
ce mieszkalne i  budynki użyteczno-
ści publicznej. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że 
dbałość o  zabytki to obowiązek wło-
darzy miasta, stąd każdego roku prze-
znaczana jest  konkretna kwota na te 
inwestycje. 

– -

-

-

-

- powiedziała Anna 

Ryszowska, ze  Wspólnoty Mieszkanio-
wej Wniebowstąpienia 19. 
– 

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

-

-

-

-

 .

Zmartwychwstanek w Wejherowie 

wejherowskich 
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- 
-

-

-

-

-

 – mówi , prezes MZK 
Sp. z o.o. 
W  uroczystym przekazaniu pojaz-
du do  pracy w  komunikacji publicznej 
uczestniczyli: sekretarz miasta -

, skarbnik miasta Anna Le-

wandowska i przewodniczący Rady Mia-
sta . 

Jak informuje 
z  Zakładu Usług Komunalnych w  Wej-
herowie Ekofabryka po raz drugi wyszła 
z  inicjatywą do  mieszkańców rozdając 
bezpłatnie woreczki uszyte przez pra-
cowniczki z używanych firanek, aby uży-
wać ich zamiast torebek plastikowych. 
W  obecnej edycji uszyto ich 500 sztuk. 
W poprzedniej było 200.
– 

 – mówi -

ska dodając, że  poprzednia akcja rozda-
wania woreczków w czerwcu br. cieszyła 
się dużym zainteresowaniem i  dlatego 
postanowili ją powtórzyć. – -

Przypominamy, że  woreczki z  firanek 
mają wiele zalet: są wielorazowe, lek-
kie, po  złożeniu mieszczą się w  kiesze-
ni, są łatwe do  utrzymania w  czystości 
– wystarczy wrzucić do  pralki i  schną 
momentalnie, są świetną alternaty-
wą dla jednorazowych plastikowych 
woreczków (zrywek), ratują też firanki 
przed  zapomnieniem, a  co najważniej-
sze, przed wyrzuceniem ich na śmietnik.
Używane firanki zbierane są w  Punk-
cie Selektywnej Zbiórki Odpadów na 
ul.  Ekologicznej 7. Punkt otwarty jest 
codziennie w  dni powszednie od  godz. 
8 do 18, a w soboty od 8 do 14. Znajduje 
się tam specjalny kontener, do  którego 
należy wrzucać firanki.
Im mniej folii przyniesiemy do  domu, 
tym mniej będziemy musieli wyrzucić!

-

-
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W  forum wzięli udział m.in.  lokalni 
przedsiębiorcy i  przedstawiciele wejhe-
rowskich organizacji pozarządowych. 
Było ono okazją do omówienia możliwo-
ści współpracy pomiędzy samorządem, 
biznesem  i  lokalnymi organizacjami po-
zarządowymi. Z  uczestnikami spotkali 
się: zastępca prezydenta miasta Wejhe-
rowa Beata Rutkiewicz, prezes Ekofa-
bryki Andrzej Gorczycki i  radny miejski 
Ryszard Kandzora. Gościem spotkania 
była Barbara Maruszewska z firmy Farm 
Frites Poland S.A. w Lęborku.
Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz 
podkreśla, że  takie spotkania dają moż-
liwość porozmawiania o synergii między 
nami, bo ekonomia społeczna nie będzie 
funkcjonować bez samorządu i  bez biz-
nesu. A samorząd w dzisiejszych czasach 
nie może funkcjonować bez organiza-
cji pozarządowych. Jest wiele wyzwań 
do  rozwiązywania na  najniższym pozio-

mie, gdzie potrzeba ludzi przygotowa-
nych i  zorientowanych na  rozwiązywa-
nie problemów.
– -

-

-

 – mówi Beata Rutkiewcz doda-
jąc, że forum potwierdza potrzebę takich 
spotkań.
Lokalne Forum Międzysektorowe zo-
stało przeprowadzone w ramach pro-

jektu pozakonkursowego „Pomorski 
system przedsiębiorczości społecz-
nej: koordynacja rozwoju ekonomii 
społecznej w  województwie pomor-
skim na  lata 2019-2022” realizo-
wanego przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskie-
go w Gdańsku. Projekt współfinanso-
wany jest ze  środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na  lata 
2014-2020 – Oś priorytetowa 06. In-
tegracja – Działanie 06.03. Ekonomia 
społeczna – Poddziałanie 06.03.03. 
Koordynacja rozwoju sektora ekono-
mii społecznej.

Prezes zarządu Szpitali Pomorskich Jo-

 bardzo wyso-
ko oceniła współpracę z  wiceprezesem 
– Andrzejem Zieleniewskim i  podzię-
kowała mu za wszystkie lata jego pracy 
na rzecz szpitala, ale przede wszystkim 
leczących się tutaj pacjentów. 
– 

-

-

– powiedział 
prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
– 

-

-

. 

Żegnany prezes, dyrektor i lekarz otrzy-
mał wiele podziękowań i  dowodów 
wdzięczności od obecnych współ-
pracowników i  pracowników szpitala, 
w którym przepracował ponad 46 lat.
Andrzej Zieleniewski, jest absolwentem 
wejherowskiego LO „Sobieskiego”. Po 
studiach medycznych (ze specjalizacją 
z  anestezjologii i  intensywnej terapii) 
rozpoczął pracę w  wejherowskim szpi-
talu. W  1990 r. został zastępcą dyrek-
tora szpitala, a od 2001 r. pełnił funkcję 
dyrektora Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie. Był radnym Powiatu Wej-
herowskiego. Prywatnie angażował się 
we wspinaczkę wysokogórską uczestni-
cząc we wspinaczkach wysokogórskich 
w  Himalajach. Zdobył m.in. Annapurnę 
(8091 m npm.)  

-

-

-

-

-

-

Miasta Wejherowa. 
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PromoTrend Karate Klub Wejherowo

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. 

Pisanie to nasza pasja, która nieustannie nas roz-
wija. Wierzymy w  moc słowa pisanego. To nie-
zwykle trudne znaleźć wyrażenia, które oddają 
to, co myślimy i  to w  taki sposób, żeby czytelnik 
nie miał wątpliwości, co chcemy przekazać. Uwa-
żamy, że pisanie wymaga więcej trudu i jest mniej 
niechlujne niż mówienie. Jest eleganckie i  wyra-
finowane w  dobrym tego słowa znaczeniu. Na-
piszemy każdą historię: Twojej firmy, produktu, 
zespołu... Pod warunkiem, że jest prawdziwa. 
Czym się zajmujemy? Prowadzenie blogów pod 
pozycjonowanie, pisanie tekstów na zamówienie,  
prowadzenie portali internetowych, pomoc przy 
social media, tworzenie pism.  

Oferujemy treningi per-
sonalne, sprzedaż od-
żywek i  suplementów 
diety. Treningi grupowe 
dla dzieci z vice mistrzem 
Polski Jankiem Tataro-
wiczem   NINJA KIDS. 
Treningi grupowe Cross-
fit, Ciężary Olimpijskie, 
Trampoliny, Boks, Kali-
stenika i Gimnastyka. Tre-
ningi i  sprzęt Strongma-
n,zajęcia na siłowni i  sala 
cardio. 

W  klubie prowadzone są zajęcia dla wszyst-
kich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i  do-
rosłych. Program skierowany jest zarówno 
dla osób zainteresowanych treningiem rekre-
acyjnym, jak i  tych, którzy chcą osiągnąć mi-
strzostwo w karate tradycyjnym i myślą o ry-
walizacji i  udziale w  zawodach sportowych. 
Zajęcia w klubie są również wspaniałą ofertą 
dla rodziców, którzy chcą spędzić aktywnie 
czas z dziećmi. Treningi odbywają się codzien-
nie w trakcie trwania roku szkolnego. 
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Wyróżnionych małżonków oraz  zebra-
nych gości przywitał kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego, . 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-

brandt pogratulował szczęśliwym mał-
żonkom-jubilatom.
– -

-

-

–  powiedział Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent miasta.

Medale otrzymały małżeństwa: Danu-

ta i  Krzysztof Baranowscy, 
i  Leon Formela, Lucyna i  Andrzej Glac, 
Irena i  , Cecylia 

i Marian Lesner, Teresa i Piotr Milewscy, 
 i  , Janina 

i Jan Sznajder, Danuta i  -

scy oraz  Bernadeta i  -

lewscy.
Wydarzenie uświęcił występ muzyczny, 
wspólny toast oraz  symboliczny poczę-
stunek.

Na uczestników czekała detektywistycz-
na gra terenowa w  budynku biblioteki 

 w dwóch wariantach. 
Emocje wokół gry były różne. Gra była 
interesująca i  wciągająca, momentami 
bardzo zawiła! Urozmaicona trasa gry 
i  różne typy zadań, zagadek cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Uczestnicy mieli okazję pokazać swoje 

talenty plastyczne przy tworzeniu ryso-
pisu sprawcy. 
Odbyły się także dwa seanse filmu 

 – pierwszy w  języku 
ukraińskim, a  drugi z  polskim dubbin-
giem. Zakątek Wyobraźni zamienił się 
w prawdziwe kino! W Galerii na Piętrze 
można było przetestować gry planszowe 
z naszego katalogu. Tu także przydał się 
spryt detektywa. 
W  Sali Konferencyjnej miłośnicy gier 
RPG pod  czujnym okiem Głowy Pełnej 
Przygód stawiali swoje pierwsze kroki 
w  grach fabularnych. RPG (role-playing 
game) to  inaczej gra fabularna, oparta 
na  narracji prowadzonej przez mistrza 
gry. Gracze wcielili się w  rolę fikcyjnych 
postaci – bohaterów, łotrów, baśnio-
wych stworzeń, które przeżywają roz-
maite przygody wprost z fantastycznych 
książek, filmów, seriali.

Pamięci Henryka Józefczyka, 
Poety

Noc na Dąbrowie
kwilenie jastrzębi

sójki szelest przeciągania po skórze
złudny lot kukułki

ciemny trzepot natury
głęboka rana

niespełnionych pragnień

A młoda jesień
zając w Dąbrowie
zęby moich drzew

i kora
skóra mojej wyobraźni
chrupie po raz wtóry

ciało przerażone
nietoperz  

-

-

-

Hildebrandt.

Za nami Noc Bibliotek 

-

-
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Miłośnicy chodzenia z  kijkami zmierzyli 
się z  trzema dystansami:  5 km w  finale 
Pucharu Polski,  10 km w  finale Pucha-
ru Polski i  finale Pucharu Europy  oraz 
21  km w  Mistrzostwach Europy w  pół-
maratonie. W  opinii sędziów Nordic 
Walking, którzy wyznaczali trasę, lokali-
zacja zawodów została zaliczona do naj-
lepszych w Europie.

-

-

-

Olgierd Bojke -

-

Piękna trasa - malownicza, 

wymagająca i idealnie przygotowana 

Organizatorem Pucharu była Polska Fe-
deracja Nordic Walking i  Urząd Miejski 
w  Wejherowie. Miasteczko i  biuro i  za-
wodów znajdowały się w  sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 6. 

-

-

Arkadiusz Krasz-

kiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa ds.  ekonomicznych i  społecznych, 
który wziął udział w  zawodach i  w  Pu-
charze Polski na 5 km wywalczył brązo-
wy medal w  swojej kategorii wiekowej. 

-

-

 

-

-

Wejherowo 
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Niezwykle radośnie, tanecznie i muzycz-
nie obchodzono miejskie uroczystości 
Dnia Edukacji Narodowej w  wejherow-
skiej „piątce”. Szkoła ta zdobyła Certy-
fikat Edukacyjnej Doskonałości 2022. 
To już druga wejherowska szkoła (po 
wejherowskiej „ósemce”), która została 
włączona do tego grona. 

Podziękowania dla pracowników 

oświaty 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, złożył podziękowania nauczycie-
lom wejherowskich szkół i  przedszkoli 
oraz pracownikom administracji i obsługi.  
– 

-

 – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. – 

-

-

-

-

-

-

-

-

.  
Życzenia przekazał także Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
ds. ekonomicznych i społecznych.

Hołd nauczycielom poległym  

podczas wojny 

Delegacja samorządowców z  prezy-
dentem Wejherowa Krzysztofem Hil-
debrandtem oraz przedstawiciele wej-
herowskich nauczycieli złożyli kwiaty 
przed  pomnikiem Pamięci nauczycieli 
powiatu wejherowskiego poległych 
w  czasie działań wojennych i  w  miej-
scach kaźni hitlerowskiej w latach 1939-
1945. Tablica z  kilkudziesięcioma na-
zwiskami poległych nauczycieli znajduje 
się przy budynku Szkoły Podstawowej 
nr  9, przy ul.  Sobieskiego (przy rondzie 
Św. Leona Wielkiego).
Nagrody Prezydenta otrzymali: Be-
ata Dampc – dyrektor SP nr 5, Danuta 

Czernewska – dyrektor Zespołu Szkol-
no –  Przedszkolnego nr 2, 
Polak – Dyszewska – wicedyrektor 
SP nr 5;   - wicedyrek-
tor SP  nr  11; Gracjana Miszka i  Izabela 

Karwowska - SP nr 5; Dorota Chodub-

ska, , -

ska, Hanna Gruba – Zespół Szkolno 

-

Podstawowej nr 5 w Wejherowie. 

– Przedszkolny nr 2; , 
,  

– SP nr 6; , Katarzyna Ko-

, Aleksandra Roh-

de –  SP  nr  9; Katarzyna Budnik, -

dalena Lassmann, Piotr Wojciechowski 
– SP nr 11;  – Przedszko-
la Samorządowego nr 2 

Edukacji Narodowej 
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EDUKACJA 

Uczniowie ślubowali w  obecności dy-
rektorów i nauczycieli swoich szkół oraz 
rodziców. 

-

mówił Arkadiusz 

Kraszkiewicz

-

-

-

-

-

-

-

Wejherowscy 
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-

-

-

-

– powiedział Arkadiusz Kraszkie-

wicz, zastępca prezydenta miasta. 
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa 
w  Wejherowie posiada bogatą ofertę 

kształcenia na  studiach licencjackich, 
magisterskich oraz  studiach podyplo-
mowych. Łącznie w  tym roku uczelnia 
przyjęła 200 nowych studentów, łączna 
liczba studentów w KPSW to około 500.

-

-

-

-

Prezes SWUTW Krystyna Laskowska 
w  swoim inauguracyjny wystąpieniu 
poinformowała, że  aktualnie Uniwersy-
tet liczy 220 członków, w  tym 31 no-
wych słuchaczy. Zajęcia będzie prowa-
dzić 33 wykładowców-wolontariuszy 
z  28  przedmiotów. Prezydent Krzysztof 

Hildebrandt wyraził uznanie dla ak-
tywności seniorów SWUTW i wspólnie 
z  prezes Krystyną Laskowską wręczyli 
Statuetki „Super Senior” zasłużonym se-
niorkom: 92-letniej Gabrieli Michalskiej 
oraz  89-letniej  
która przez wiele lat prowadziła zaję-
cia z  ekologii i  organizowała wycieczki 
przyrodnicze. Słuchcze odśpiewali obu 
paniom „Sto lat”.

mówi Arkadiusz Kraszkie-

wicz zastępca prezydenta Wejherowa. 

-

-

-

-

-

W  wykładzie zastępca prezydenta 
nawiązał do  oddanej w  2013 r. Filhar-
monii Kaszubskiej – Wejherowskiego 
Centrum Kultury, która to  instytucja 
wpisuje się w  rozwój kultury nie tylko 
miasta, ale również Kaszub i Pomorza.
Arkadiusz Kraszkiewicz otrzymał z rąk 
Krystyny Laskowskiej, prezes stowa-
rzyszenia UTW, statuetkę Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Wejherowie. 

-

– mówił prof. Mar-

, rektor Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Wejherowie.
Inauguracyjny wykład „Fizyka kwantowa 
na  straży prywatności” przeprowadził 
prof. dr hab. Wiesław Laskowski. 

-

-

-

-
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Numer

1
Ulice: I Brygady Pancernej WP (od nr 34 do końca), Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Geodetów, 
Graniczna, Gulgowskiego, Księdza Heyki, Inżynierska, Karnowskiego, Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, 
Podmiejska, Przemysłowa, Rogali, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa,

2
Ulice: Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, Lelewela, 
Majkowskiego, Nadbrzeże Redy, Nanicka (małe domy mieszkalne od nr 1 do końca oraz blok nr 16), 
Narutowicza, Niska, Ofiar Piaśnicy, Okrężna, Pułaskiego, Słoneczna, Słowackiego, Traugutta, Żeromskiego,   

3
Ulice: Kusocińskiego, Nadrzeczna, Nanicka (bloki nr 4, 6, 8, 10, 12, 14), Ogrody Nanickie, Rejtana, Wczasowa, 
Zwycięstwa,

4
Ulice: Chełmońskiego, Chopina, Gołębia, Jagalskiego, Jaskółcza, Kąpino Dolne, Kochanowskiego, 
Kossaka, Krucza, Łabędzia, Nowowiejskiego, Obrońców Helu, Obrońców Wybrzeża, Panek, Partyzantów, 
Pruszkowskiego, Słowicza, Staromłyńska, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego

5
Ulice: Borowiacka, Iwaszkiewicza, Kociewska, Kropidłowskiej, Ludowa, Osiedle Kaszubskie (od nr 1 do nr 12), 
Pomorska, Prusa, Weteranów,

6 Ulice: I Brygady Pancernej WP – od nr 1 do nr 32,  Kaszubska, Osiedle Kaszubskie (od nr 13 do końca),
Miejska Biblioteka Publiczna

7

Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Bolduana, Brzechwy, Franciszka Fenikowskiego (od nr 1 do nr 10), Gdańska (od 
nr 120 do końca), Grottgera, Konopnickiej, Leśmiana, Maszopów, Mokwy, Morska, Necla, Norwida, Rybacka, 
Księdza Skargi, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 1 do nr 39 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 32), 
Szyprów, Tuwima,   

8
Ulice: Ceynowy, Chmielewskiego, Kazimierza Dzięcielskiego, Drzeżdżona, Gdańska (od nr 33 do nr 119a), 
Mestwina, Patoka, Pokoju, Reja, Staffa, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 41 do końca oraz numery 
parzyste od numeru 34 do końca), Otylii Szczukowskiej, Świętopełka, Trepczyka, Waśkowskiego,

9
Ulice: I Morskiego Pułku Strzelców, Bema, Stefana Czarnieckiego, Franciszka Fenikowskiego (od nr 11 do 
końca), Gdańska (od nr 1 do nr 32), Gryfa Pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdyńskich,  Jaśminowa, Obrońców 
Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej,

10

Ulice: Boczna, Brzozowa, Czeladnicza, Kamienna, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, Matejki, Nowa, Obrońców 
Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Paderewskiego, Poprzeczna, Roszczynialskiego (od nr 52 do 
końca), Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 49 do końca oraz numery parzyste 
od nr 80 do końca), Dżenet Skibniewskiej, Środkowa, Wąska, Wschodnia,

11

Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 147 do nr 179 oraz numery parzyste od nr 148 do nr 204 – od 
przejazdu kolejowego do ul. Wniebowstąpienia), Cicha, Pułkownika Dąbka, Gniewowska,  Krótka, Krzyżowa, 
Myśliwska, Podgórna, Pogodna, Polna, Południowa, Roszczynialskiego (od nr 1 do nr 51), Sikorskiego (numery 
nieparzyste od nr 1 do nr 47 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 78), Śmiechowska, Torowa, Wysoka,

12
Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 181 do końca oraz numery parzyste od nr 206 do końca – od 
ul.  Wniebowstąpienia do Placu Jakuba Wejhera), Judyckiego, Klasztorna, Ojców Reformatów, Osiedle 
Staszica, Przebendowskiego, Pucka, Rzeźnicka, Wałowa (od nr 24 do końca), Wniebowstąpienia, Zamkowa,

 i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej

13

Ulice: 1 Maja, Abrahama, Gen. J.H. Dąbrowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki 
Wojennej, Mickiewicza, Parkowa, Plac Jakuba Wejhera, Północna, Sobieskiego (numery nieparzyste od 
nr 215 do nr 235 oraz numery parzyste od nr 252 do nr 296), Srebrny Potok, Świętej Anny, Świętego Jacka, 
Świętego Jana, Wałowa (od nr 1 do nr 23), Wybickiego,

Wejherowskie Towarzystwo 

14
Ulice: 3 Maja, 10 Lutego, Kalwaryjska, Kopernika, Sienkiewicza, Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 237 
do nr 251 oraz numery parzyste od nr 300 do nr 326), Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności,

15
Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia PP, Plac Józefa Piłsudskiego, 
Sobieskiego (numery parzyste od nr 346 do końca), Spacerowa, Transportowa, Zachodnia,

16
Ulice: Bukowa, Generała Hallera, Harcerska, Osiedle Przyjaźni, Dzieci Syberyjskich, Sobieskiego (numery 
nieparzyste od nr 255 do końca oraz numery parzyste od nr 328 do nr 344),

17
Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Rogaczewskiego, Słowińców, 
Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota,

UWAGA! DYSTRYBUCJA TABLETEK Z JODKIEM POTASU ROZPOCZNIE SIĘ 

W MOMENCIE ZAGROŻENIA NA POLECENIE WOJEWODY POMORSKIEGO!
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Międzynarodowe Sympozjum Sztuki 
w Turcji to przede wszystkim wymiana 
ciekawych doświadczeń artystycznych. 
Jak mówi Longina Wysocka, prezes Sto-
warzyszenia Artystów Plastyków „Pasja”, 
sympozjum przybrało charakter pleneru, 
a więc poza spotkaniami, miniwykła-
dami i budowaniem relacji wewnątrz 
środowiska artystycznego, stało się tłem 
dla regularnej, intensywnej pracy, której 
efektem była wystawa na plaży. 
– -

-

– mówi Lon-

. – 

-

. 
Organizatorami i gospodarzami byli De-
rya Avci, Kenan Sahir i Bosko Durickovic. 

Miasto Wejherowo otrzymało 
w  ramach działań z  zakresu za-
rządzania kryzysowego i  ochrony 
ludności tabletki zawierające jodek 
potasu.
Przygotowanie tabletek z  jodkiem 
potasu to standardowa procedura, 
przewidziana w  przepisach prawa 
i  stosowana -

-

cyjnego. 

Wydarzenie poprzedził wykład dra Pio-

 – adiunkta w Instytucie Filo-
logii Polskiej na  Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Gdańskiego  “Wybicki 
mniej znany”. Spotkanie zorganizowane 
przy współpracy z  Muzeum Piśmien-
nictwa i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w  Wejherowie miało miejsce dokładnie 
w  275. rocznicę urodzin Józefa Wybic-
kiego. W  premierowym czytaniu opery, 
wystąpili aktorzy Amatorskiego Zespo-
łu Teatralnego działającego przy Domu 
Kultury w Strzelnie, Regionalnego Teatru 
Dramatycznego z Luzina, Teatru „Zymk” 
oraz Teatru z Kamienicy Królewskiej. 
Wśród widzów obecni był m.in. zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
a wydarzenie odbywało się pod  patro-
natem Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, Starosty Wej-

herowskiego Gabrieli Lisius oraz Preze-
sa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

 w  ramach obcho-
dów ogłoszonego przez Sejm RP i przez 
ZKP roku 2022 – Roku Józefa Wybic-
kiego. 

-

-
MIASTA 

-

-

Kaszubskie 
Czytanie 

w wejherowskiej 

-

-

-

Jednocześnie  informujemy,  że 
-

, a  sytuacja jest 
na bieżąco monitorowana przez 
Państwową Agencję Atomistyki. 
Służby odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo państwa są w ciągłej go-
towości.

w momencie 
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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)

Plac Wejhera 8

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

 58 677 70 26, 58 677 70 27

Promocji i Turystyki ( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

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

 
 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

Komunalnych 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97
Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa 

( ) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 
Wejherowskie Centrum Kultury 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75
Miejska Biblioteka Publiczna 

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

>

>

>

SPOŁECZEŃSTWO 

Wystawa to efekt prac pleneru malar-
skiego, który odbył się w Sasinie. Projekt 
był dofinansowany ze środków Urzędu 
Miejskiego w  Wejherowie. Artyści na-
malowali obrazy na podstawie m.in. ba-
śni Marii Konopnickiej. Rok 2022 został 
ustanowiony rokiem Marii Konopnickiej.

-

Ewelina 

Magdziarczyk-Plebanek -

Jak powiedziała Longina Wysocka, 
prezes wejherowskiego Stowarzysze-
nia Artystów Plastyków „Pasja”, artyści 
stworzyli bajkowy świat, który subtelnie 
wkrada się w wyobraźnię czytelnika i zo-
staje tam na bardzo długo. W wernisażu 
wziął udział wiceprzewodniczący Rady 
Miasta . 

-

mówi Arkadiusz Kraszkiewicz za-
stępca prezydenta Wejherowa ds. spo-
łecznych i ekonomicznych

-

-

Pomoc dla osób bezdomnych świadczy 
MOPS w  Wejherowie, a  po godzinach 

pracy ośrodka, bezdomni otrzymają 
skierowanie do  Schroniska dla Osób 
Bezdomnych w  Gdyni wraz z  biletem 
na  przejazd jednorazowy SKM na  tra-
sie Wejherowo – Gdynia Główna, 
w  siedzibie Straży Miejskiej w  Wejhe-
rowie.
Każdą informację o  osobach starszych, 
samotnych, bezdomnych, których nie 
znamy, a wydaje nam się, że potrzebują 
pomocy przekażmy odpowiednim służ-
bom. Informacje można zgłaszać do:

 Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w  Wejherowie, 
tel. 58 677 79 90

 Straży Miejskiej w  Wejherowie, 
całodobowy telefon dyżurny 
58 677 70 40

W wejherowskiej bibliotece miejskiej 

-

-

-

-

-
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Festiwal Przygody WANOGA to jedna 
z  największych tego typu imprez odby-
wających się jesienią w  północnej Pol-
sce. Wydarzenie to skierowane jest do 
szerokiego grona odbiorców zaintereso-
wanych tematyką podróżniczą, turysty-
ką oraz aktywnymi formami spędzania 
wolnego czasu. Jak podkreśla Michał 
Witkiewicz, główny organizator imprezy, 
podczas Wanogi  każdy kto ma w  sobie 
choć „skrawek duszy wędrownika”, znaj-
duje dla siebie coś ciekawego. 

A dlaczego Wanoga? Wanoga – to słowo 
oznaczające w  języku kaszubskim wy-
cieczkę, podróż lub wędrówkę, a  także 
określenie nieco z  przymrużeniem oka 
kogoś kto wciąż wędruje, podróżuje, czy-
li wanożi.

Himalaiści, podróżnicy, globtroterzy 

Wśród gości festiwalu znaleźli się ludzie 
oryginalni, którzy w  sposób ciekawy 
podzielili się swoimi pasjami, dokona-

Wójt gminy Wejherowo 
Kiedrowski podkreślił, że  Piaśnica 
to przestroga, do której prowadzi zaśle-
pienie ideologiami mającymi w  pogar-
dzie wartość życia ludzkiego, a  ta bru-
talna lekcja jest teraz udziałem narodu 
ukraińskiego.
W  imieniu Stowarzyszenia Rodzina Pia-
śnicka ks. infułat Daniel Nowak wręczył 
medale pamiątkowe przedstawicielom 
instytucji, które podjęły się Straży Ho-
norowej nad odnowionymi grobami ofiar 
zbrodni piaśnickiej. Przyznane medale 
otrzymali m.in.  prezes MZK Sp. z  o.o. 

 i  Kamil Groth – prezes 
OSP Wejherowo.

niami i  osiągnięciami. Wyczynowi eks-
ploratorzy, jak i  himalaiści i  zwyczajni 
wędrowcy, odkrywcy i podróżnicy. Jed-
nym słowem Ci wszyscy, dla których po-
dróżowanie – bardziej niż celem samym 
w  sobie – jest pasją i  sposobem na do-
świadczanie życia.
O  swoich wyprawach opowiadali: Mo-

nika Witkowska, Joanna Nowak, Piotr 

, Adela Tarkowska i  -

zefowski oraz  i Karol Lewandowscy. 

w Wejherowie. To wydarzenie 
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