
Karta mieszKańca

O szczegółach  związanych  z  two-
rzeniem i funkcjonowaniem Kartą 
Mieszkańca  informuje  Arkadiusz 
Kraszkiewicz,  zastępca  prezy-
denta  miasta.  Karta  Mieszkańca 
będzie  zbiorem  ulg,  preferencji 
i  zniżek  dla  osób  korzystających 
z określonych usług.
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Rozmowa z pisaRzem

Mariusz  Roqfort  -    to  prawdziwy 
człowiek  renesansu.  Opolanin 
z  urodzenia,  Kaszub  z  wyboru, 
dziennikarz,  fotograf,  pisarz,  gita-
rzysta, perkusista, miłośnik perfum 
i ich kolekcjoner. Z twórcą rozma-
wia  Grzegorz  Adamczewski. Wer-
sja audio dostępna na gwe24.pl
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Natomiast w drugiej części programu, po-
szerzenie listy urządzeń do dofinansowania 
o kotły na pellet o podwyższonym standar-
dzie. Program uzupełniony też został o zapisy 
dotyczące ścieżki bankowej. 

Trzy ważne zmiany w programie czyste po-
wietrze

Zakup i montaż kotła na węgiel będą moż-
liwe tylko do końca bieżącego roku. Wniosek 
o dofinansowanie należy zatem złożyć do 31 
grudnia 2021 (konieczne jest wystawienie fak-
tury lub równoważnego dokumentu księgowe-
go z datą do 31 grudnia 2021). Od 1 stycznia 
2022 nie będzie już można składać wniosków 
o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększone zostają progi dochodowe w dru-
giej części programu, czyli w podwyższonym 
poziomie dofinansowania. W przypadku go-
spodarstw wieloosobowych próg ten wynosi 
do 1 564 zł przeciętnego miesięcznego docho-
du na osobę, a dla gospodarstw jednoosobo-
wych do 2 189 zł.

Możliwe jest ubieganie się o większe niż do-
tychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na 
pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja 
może wynieść do 9 000 zł (nie więcej niż 45% 
faktycznie poniesionych kosztów) przy pod-
stawowym poziomie dofinansowania oraz do 
12 000 zł (nie więcej niż 60% kosztów) przy 
podwyższonym poziomie dotacji.

Co jeszcze w czystym powietrzu?
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór 

wniosków o dofinansowanie w bankach na 
dotacje przeznaczone na częściową spłatę ka-
pitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze 

w lipcu tego roku. Informacje o bankach, któ-
re będą udzielały kredytów i w których będzie 
można złożyć wniosek o dotację pojawią się 
na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Część warunków dofinansowania dla ścieżki 
bankowej jest inna niż ta realizowana za po-
średnictwem wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejsze zmiany:
- rozpoczęcie przedsięwzięcia:
W przypadku wniosków składanych 

w WFOŚiGW w Gdańsku – do 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku. W przypadku ban-
ków – od daty złożenia wniosku.

- okres realizacji inwestycji:
WFOŚiGW w Gdańsku: 30 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku.
Bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
- rozliczenie wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: maksymalnie 
w trzech częściach

Bank: rozliczenie całości po zakończeniu 
przedsięwzięcia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w ramach drugiej czę-
ści programu Czyste Powietrze, pracuje nad 
uruchomieniem modułu pożyczek dla gmin, 
jako uzupełnieniem finansowania dla benefi-
cjentów.

Uwaga! Alior Bank oraz Bank Ochrony 
Środowiska – to pierwsze banki, które rozpo-
częły nabór wniosków o dotacje na częściową 
spłatę kapitału kredytu bankowego w pro-
gramie Czyste Powie trze. Pożyczki wyniosą 
do 100 000 zł. 

Źródło: WFOŚiGW w Gdańsku (www.wfos.
gdansk.pl)
UM/GA

Zmiany w programie 
Czyste Powietrze

REGION | W lipcu 2021 weszła w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze. Wprowadzone zosta-
ły trzy ważne zmiany: wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 01.01.2022) oraz zwiększenie progów 
dochodowych.
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Wystawa o dawnym basenie
WEJHEROWO | W sali konferencyjnej Domu Jana Pawła II przy ul. Kościuszki 2 została otwarta intersująca wystawa fotograficzna pod nazwą "Basen 
miejski 1939-1990. Podróż sentymentalna".

Organizatorem wystawy jest Wejherowska 
Wspólnota Pokoleń. Wystawa będzie czynna 
do połowy sierpnia, w dni powszednie w go-
dzinach od 10 do 14.

Jak podkreślił przewodniczący Zarządu 
WWP Henryk Jarosz wystawa prezentuje uni-
katowe zdjęcia m.in. z otwarcia basenu przy 
ul. Kalwaryjskiej w Wejherowie z udziałem 
burmistrza Teodora Bolduana, ks. Edmunda 
Roszczynialskiego, dowódcy 1 Morskiego Puł-
ku Strzelców ppłk. Kazimierza Pruszkowskie-
go, a nawet pracowników budujących basen. 
Ukazuje nie tylko jak przez lata zmieniał się 
basen, ale również ludzi, którzy na nim bywali. 
Prezentowane zdjęcia pochodzą z różnych źró-
deł m.in. ze zbiorów Edmunda Mehringa. Nie-
które z nich prezentowane były kilka lat temu 
podczas Nocy Muzeów w ratuszu w opracowa-
niu Henryka Połchowskiego. Znajdziemy tam 
m.in. wspomnienia wejherowian, ale również 
wizualizację "Wodnych Ogrodów" budowa-
nych obecnie na miejscu dawnego basenu 

O tej nowej inwestycji opowiedziała obecnym 
zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz pod-
kreślając, że wejherowianie będą zadowoleni 
i dumni z nowego obiektu, który obecnie bu-
duje miasto. Porównywanie go np. do basenu 

sezonowego zbudowanego w Starogardzie Gd. 
jest wielkim nieporozumieniem, gdyż różnią 
się one diametralnie zarówno pod względem 
planowanych obiektów, urządzeń i wyposaża-
nia, jak i klasy.

W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. 
zastępcy prezydenta Beata Rutkiewicz i Ar-
kadiusz Kraszkiewcz oraz działacze Wejhe-
rowskiej Wspólnoty Pokoleń - Henryk Jarosz, 

Edward Formela, Mateusz Selin, Bernard Et-
mański i Stanisław Dampc.

Ta interesująca wystawa będzie czynna do 
połowy sierpnia, a będzie ją można oglądać 
w dni powszednie w godzinach od 10 do 14. 
W inne dni na zwiedzanie trzeba umówić się 
telefonicznie z organizatorem wystawy (telefon 
na drzwiach wejściowych do budynku).
UM
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- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych 
nowego skrzydła redzkiej piątki wraz z rozbiórką przybu-
dówki części istniejącej oraz przebudowa sieci wodociągo-
wej w ul. Rekowskiej – mówi Burmistrz Krzysztof Krzemiń-
ski i dodaje - Projektowana powierzchnia użytkowa części 
rozbudowywanej to 1625,00 m2. W nowej części zaplano-
wano 6 sal lekcyjnych, 2 sale dla oddziałów przedszkol-
nych, świetlicę z jadalnią, pokój nauczycielski, bibliotekę, 
pomieszczenia administracji, gospodarcze i techniczne. 
Budynek zostanie wyposażony w windę oraz instalację 
fotowoltaiczną.
Dodatkowo nastąpi też zmiana zagospodarowania przyle-
głego terenu o parking dla pracowników i miejsca postojo-
we dla odwożących dzieci do szkoły, schody terenowe, cią-
gi komunikacyjne piesze, samochodowe, rowerowe, ogrody 
deszczowe, zieleń oraz elementy małej architektury.

Rozbudowa SP 5
Reda | w dniu 1 lipca 2021 r. miasto Reda podpisało 
umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 z firmą 
budReM-RYbaK Sp. z o.o.  wartość tej umowy to 10 200 
000,00 zł brutto, a termin jej wykonania to 11 miesięcy.

fot. UM Reda

Spotkanie autorskie 
z Romanem 
Drzeżdżonem
kULTURA | W ramach Letniej Biblioteki w Pałacu, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło 
spotkanie autorskie z Romanem Drzeżdżonem.

Spotkanie było współorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Aleksandra Majkowskiego.

Roman Drzeżdżon – kaszubski pisarz, poeta, satyryk i publicysta. 
Członek Rady Języka Kaszubskiego, pracownik Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie, współzałożyciel 
kaszubskiego kabaretu „Fif " (z którym wyróżniony został nagrodą 
miesięcznika „Pomerania" Skra Ormuzdowa), jeden z założycieli ka-
szubskiej grupy literackiej ZYMK. Publikuje w języku kaszubskim m.in. 
w czasopismach „Pomerania", „Dziennik Bałtycki", „Gazeta Nadmor-
ska", „Kaszëbskô Òdroda".
GA

Bądź na Bieżąco
          z
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Na urządzenia mobilnych znajdzie się 
aplikacja ze wszystkimi podmiotami wejhe-
rowskiej Karty z zakresem tańszych usług. 

O szczegółach związanych z tworzeniem 
i funkcjonowaniem Kartą Mieszkańca in-
formuje Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta. Karta Mieszkańca bę-
dzie zbiorem ulg, preferencji i zniżek dla 
osób korzystających z określonych usług. 

W przypadku podmiotów działających 
na terenie miasta Wejherowa typowym 
przykładem będzie Filharmonia Kaszub-
ska. Mieszkaniec posiadający Kartę będzie 
mógł taniej kupić bilet do Filharmonii, niż 
osoba z zewnątrz. To samo będzie dotyczy-
ło krytej pływalni przy Szkole Podstawowej 
nr 8,  a także innych usług świadczonych 
przez Miasto Wejherowo np. przejazdów 
autobusami miejskiej komunikacji. Myślę, 
że będzie to nowy i bardzo nowoczesny 
element funkcjonowania miasta, specjal-
nie dedykowany dla naszych mieszkańców 
- podkreśla Arkadiusz Kraszkiewicz do-
dając, że Karta będzie wyposażona w bilet 
elektroniczny MZK. Dzieci posiadające 
Kartę Mieszkańca będą mogły podróżo-
wać autobusami MZK za darmo do czasu 
ukończenia szkoły podstawowej.

Zachęcam wszystkie podmioty prywat-
ne działające na terenie Wejherowa i tych 
wszystkich, którzy świadczą różnego ro-
dzaju usługi, bądź prowadzą sklepy, bary, 
restauracje i kawiarnie, aby w tę kartę się 

włączyli. Będzie to promocja usług ofero-
wanych przez lokalnych przedsiębiorców. 
Od 13 lipca br. na stronie miasta www.
wejherowo.pl znajdzie się specjalny formu-
larz umożliwiający podmiotom zgłoszenie 
przystąpienia do Karty Mieszkańca, do 
czego bardzo serdecznie zachęcam - mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz. 

Mieszkańcy Wejherowa będą mogli po-
brać Kartę w Urzędzie Miejskim lub w wy-

znaczonych punktach na terenie miasta. 
Wnioski o wydanie Karty będzie można 
składać zarówno elektronicznie, jak rów-
nież na papierze. Żeby otrzymać Kartę 
trzeba wykazać, że jest się mieszkańcem 
Wejherowa i tutaj płaci się podatki. Dla-
tego zasadniczym dokumentem będzie 
pierwsza strona oświadczenia majątkowe-
go PIT, gdzie wskazany jest adres zamiesz-
kania w Wejherowie. Osoba bezrobotna 

musi przedstawić zaświadczenie o bezro-
bociu, bądź potwierdzenie że utrzymuje się 
z zasiłków wejherowskiego MOPS. O Kar-
tę dla dzieci niepełnoletnich będzie mógł 
wystąpić rodzic posiadający uprawnienie 
do Karty Mieszkańca, zaś od studentów 
wymagana będzie legitymacja studencka 
plus potwierdzenie zameldowania na tere-
nie miasta Wejherowa.
UM

Karta Mieszkańca coraz bliżej
WEJHEROWO | Miasto podjęło pracę nad wdrożeniem Karty Mieszkańca w Wejherowie, która ma zostać uruchomiona już jesienią 
tego roku. Karta Mieszkańca będzie w formie elektronicznej karty plastikowej. 
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To kolejne środki, jakie w ostatnim czasie 
otrzymała parafia. W ciągu ostatnich 
trzech lat Rada Powiatu Wejherowskiego 
przekazała 135.000 zł na remont zabytko-
wej świątyni. Pieniądze przeznaczone zo-
stały na prace konserwatorskie i restaura-
torskie przy ceglanej elewacji kościoła. 

– Każdego roku przeznaczamy środki 
finansowe na ratowanie obiektów sakral-
nych, dzięki czemu mieszkańcy naszego 
powiatu i turyści mogą zachwycać się 
pięknem zabytkowych świątyń Ziemi Wej-
herowskiej – podkreśla  Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

dotacja na dofinanSowanie PRac 
PRzY zabYtKach na teRenie Powiatu
Powiat | Parafia pw. św. józefa oblubieńca nMP w zwartowie otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 40.000 zł na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, koniecznej do przepro-
wadzenia prac związanych m.in. z wymianą połaci dachowej i ociepleniem dachu w kościele.
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W bieżącym wydaniu GWE24 po raz kolejny 
dołączony został dodatek z atrakcjami tury-
stycznymi powiatu wejherowskiego. 

– Z myślą o mieszkańcach powiatu oraz tury-
stach coraz częściej odwiedzających Ziemię Wej-
herowską, już po raz siódmy przygotowaliśmy, 
dodatek turystyczny, który jest mini przewodni-
kiem po regionie. Celem publikacji jest przybli-
żenie historii oraz ukazanie piękna Powiatu Wej-
herowskiego. Po raz pierwszy dodatek ukazał się 
w 2015 r. Od tego czasu kontynuujemy tę publi-
kację, która skierowana jest głównie do turystów 
i przyjezdnych gości coraz liczniej odwiedzają-
cych nasz powiat. Dodam, że to wydanie, po-
dobnie jak poprzednie, przygotowane zostało we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Wejherowie.

Dlaczego warto odwiedzić Powiat Wejhe-
rowski?

– Powiat Wejherowski to miejsce o bo-
gatej przeszłości, które zachwyca zarówno 
pięknem przyrody, kulturą, jak i unikalny-
mi zabytkami. Wizytówką naszych ziem jest 
ponad 360-letnia Kalwaria Wejherowska, 
która należy do jednej z najstarszych w Pol-
sce. Na terenie powiatu znajdują się także 
liczne urokliwe dworki i pałace, które two-
rzą „Szlak Dworów i Pałaców Północnych 
Kaszub”. Wiele z nich leży w wyjątkowo ma-
lowniczych miejscach i niemal każdy posia-
da pięknie odrestaurowany park. Można tu 
znaleźć obiekty, w których warto zatrzymać 
się na przerwę obiadową, kawę, jak również 
przenocować, gdyż niektóre  z nich świad-
czą usługi hotelarskie i gastronomiczne. 
Najpiękniejsze, najlepiej zachowane i god-
ne polecenia obiekty na Szlaku to pałace: 
w Wejherowie (zarazem siedziba Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej), Godętowie, Zwartowie i Ciekocinku, 
dwory w Prusewie, Bychowie czy Lisewie. 

Jakie inne atrakcje czekają na turystów?
– Nasz region obfituje także w obiekty 

unikalne. Na Ziemi Wejherowskiej mieści 
się największa w Polsce elektrownia szczy-
towo-pompowa „Żarnowiec”, Kompleks Tu-
rystyczno-Rekreacyjny „Kaszubskie Oko”, 
a także jedna z najpiękniejszych na polskim 
wybrzeżu latarnia morska Stilo. Turyści od-
wiedzający nasz region mogą wybrać się tak-
że do Aquaparku mieszczącego się w Redzie. 
Szczególną atrakcją jest spływ pontonem 
przez szklany tunel, wokół którego pływają 
rekiny. Pasjonaci historii i miłośnicy milita-

riów powinni odwiedzić Muzeum Techniki 
Wojskowej „Gryf ” oraz Muzeum Saperskie 
„Explosive” w Dąbrówce. Ci natomiast, któ-
rzy doceniają piękno natury i bogactwo przy-
rody, powinni odpocząć nad jednym z na-
szych malowniczych kaszubskich jezior oraz 
na plażach w Gminie Choczewo.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia na-
szej „małej ojczyzny” – pięknej Ziemi Wejhe-
rowskiej, gdzie tradycja przeplata się z nowo-
czesnością. 

Atrakc je turystyczne 
Ziemi Wejherowskiej

WyWIAd | Rozmowa z Jackiem Thielem, Wicestarostą Wejherowskim

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, władze mia-
sta będą mogły zrealizować kolejny cel w ramach rewitaliza-
cji miasta. W ramach projektu zaplanowano także posadze-
nie zieleni oraz łącznik drogowy, który połączy obie ulice. 
Według planów, łącznik drogowy będzie miał szerokość 5,5 
metra i długość długości 130 mb. Cześć prac już wykonano 
m.in. odwodnienie i kanalizację oraz instalację oświetleniową. 
Utwardzono też nawierzchnię podwórza z miejscami posto-
jowymi na samochody osobowe dla mieszkańców. Zostanie 
tutaj także nasadzona zieleń, w tym lipy greenspire, ozdobne 
krzewy, trawy i byliny. 
Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz podkreśla, że dzięki 
tej inwestycji, której zakończenie planowane jest na koniec 
roku, powstanie spokojny ciąg pieszo-jezdny z miejscami po-
stojowymi i dogodnym dojazdem na podwórze od strony ul. 
Reformatów, jak również dogodne dojście do miasta z dwóch 
stron. Dotychczas bowiem mieszkańcy korzystający z samo-
chodów mają możliwość wjazdu na podwórze tylko wąskim 
przesmykiem od strony deptaku na ul. 12 Marca, co jest 
uciążliwe i niebezpieczne dla przechodniów. 
UM/GA

nowY dojazd PodwóRza
wejheRowo | trwają prace związane z zagospoda-
rowania podwórza między budynkami przy ulicach 12 
Marca i Reformatów.

INFORMACJA
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 
1990 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.
pl, www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono 
przez okres 21 dni, wykaz nr iV/P/2021, doty-
czący nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonych do 
zbycia w drodze darowizny.

Wykaz wywieszono w dniu 21 lipca 2021 r.

OgłOszenie 183/2021/DB



turystyczne
Najc iekawsze  mie jsca 
Tur ystyka  aktywna 
Interesujące  wydarzenia

Odwiedź nasz pOrtal i bądź na bieżącO!

powiatu wejherowskiego

Atrakcje
lipiec/sierpień 2021 r.

Dodatek promocyjny sfinansowany ze środków Samorządu Powiatu Wejherowskiego i Miasta Wejherowa.
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Szlak Dworów i Pałaców 
Kaszub Północnych

Kto chociaż 
raz odwie-
dził Kaszuby, 
ten wie, że to 
kraina pełna 
ukwieconych 
łąk, zielonych 
pagórków, ty-
siąca jezior 
i bajecznych 
lasów. Kaszu-
by Północne 
kuszą także 
bogatą histo-
rią i urokliwy-
mi zabytkami, 
które zachwy-
cają o każdej 
porze roku.

Dwa powiaty – wejherowski i puc-
ki – kryją w sobie dodatkowe skarby 
– perły architektoniczne. Są to za-
bytki położone na Szlaku Dworów 
i Pałaców Północnych Kaszub. Część 
z nich pełni funkcje agroturystycz-
ne, inne oferują pokoje hotelowe lub 
apartamenty na wynajem. W nie-
których znajdziemy basen, stadni-
nę koni, luksusowe spa i elegancką 
restaurację. Możliwość spędzenia 
nocy w miejscach, które pamiętają 
czasy XIV wieku, to atrakcja, której 
nie zaoferuje nam żaden, nawet naj-
bardziej luksusowy, ale współcześnie 
wybudowany hotel. Wśród nich znaj-

dują się dwa obiekty zaadaptowane 
na ośrodki kultury, jeden na muzeum 
oraz trzy budowle, które przechodzą 
gruntowny remont i zostaną urucho-
mione w niedalekiej przyszłości.

Rezydencje są różne, ale wszystkie 
łączy bogata historia i otoczenie na-
tury. Niektóre z nich są owiane ta-
jemniczymi legendami. Jeżeli więc 
marzysz o prawdziwym odpoczyn-
ku – takim, podczas którego zamiast 
dźwięków telewizora i ryku silników 
usłyszysz muczenie krów i cykanie 
świerszczy, a od silnego sygnału Wi-
Fi ważniejsze jest dobre połącze-

nie z samym sobą – wybierz się do 
obiektów znajdujących się na szlaku. 
Gospodarze tych miejsc to przemili 
ludzie, którzy ugoszczą twoją rodzi-
nę jak własną.

Kaszuby Północne skrywają wiele 
tajemnic. Dwory i pałace zachwycą 
każdego, kto potrafi docenić bogac-
two historii i piękno wielowiekowej 
architektury

Dwory i Pałace Północnych Kaszub 
znajdują się na stosunkowo niewiel-
kim obszarze. Objazd po wszystkich 
obiektach to doskonały pomysł na 
kilkudniową wycieczkę samocho-

dową, motocyklową lub rowerową. 
Warto skorzystać ze sprawdzonych 
szlaków rowerowych za pośrednic-
twem stron: traseo.pl lub komoot.
com. Więcej informacji na stronie 
internetowej: kaszubypolnocne.pl 
oraz na: dipp.info

Obiekty te współpracują w ramach 
unijnego projektu SouthBaltic Ma-
nors, czyli Dwory Południowego 
Bałtyku. Celem tego międzynaro-
dowego działania jest rewitaliza-
cja obszarów dworsko-pałacowych 
w takich krajach jak: Szwecja, Dania, 
Niemcy, Polska oraz Litwa.



Kaszuby są jednym z najbardziej 
niezwykłych i atrakcyjnych regio-
nów w Polsce. Składa się na to wiele 
elementów – niepowtarzalne walory 
przyrodnicze tego regionu, zabytko-
we obiekty, ale też sami mieszkań-
cy, którzy mają własny język, hymn 
i wyjątkowe tradycje oraz zwyczaje, 
nieznane w innych regionach nasze-
go kraju. 

Kaszubi posługują się językiem ka-
szubskim, którego status prawny 
uregulowała ustawa z 6 stycznia 2005 
r. o mniejszościach narodowych i et-
nicznych oraz o języku regionalnym, 
definiując go jako język regionalny. 
To bardzo istotne: kaszubski nie jest 

gwarą, a właśnie językiem. Wiele zna-
nych dzieł literackich, w tym literatu-
ra piękna, bajki, wiersze, a także Nowy 
Testament, doczekało się przekładu 
na język kaszubski. Kaszubi mają też 
swój herb, flagę i hymn. Herb to czar-
ny gryf na żółtym (złotym) tle, nato-
miast flaga kaszubska jest odzwier-
ciedleniem kolorów z herbu (dwa 
poziome pasy – czarny u góry i żół-
ty u dołu). Co do hymnu to są dwie 
pieśni, pełniące jego rolę. Autorem 
pierwszej jest Hieronim Derdowski, 
który umieścił ją w swoim poemacie 
„Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò 
sécë jachôł”. Popularna kaszubska 
pieśń patriotyczna „Zemia Rodnô” 
Jana Trepczyka, to drugi utwór peł-
niący rolę hymnu.

Kaszubi mogą się pochwalić wielo-
ma dziedzinami twórczości ludowej, 
z których najbardziej znany jest haft 
kaszubski, czyli kaszëbsczi wësziwk 
oraz rogarstwo. W hafcie używa się 
kilku kolorów, którym przypisuje się 
odpowiednie znaczenia. Zielony od-
zwierciedla lasy i łąki, niebieski morze, 
niebo i jeziora, a żółty piasek morski 
i bursztyn. Ponadto używa się nici czer-
wonej, czarnej, złotej i srebrnej. Wzory 
haftu bardzo często wykorzystywane 
są na ceramice użytkowej lub różne-
go rodzaju pamiątkach. Kaszubi znani 
są także z zamiłowania do zażywania 

tytoniowego proszku, czyli tabaki. Do 
jej przechowywania służą tabakiery 
wykonywane z krowiego rogu. 

Warto również wspomnieć o in-
strumentach używanych przez ka-
szubskie zespoły ludowe. Do najbar-
dziej popularnych należą diabelskie 
skrzypce i burczybas. Pierwszy przy-
pomina długi kij na szczycie którego 
umieszczona jest podobizna broda-

tego diabła, a drugi beczułkę z wy-
stającym pękiem końskiego włosia. 

Na terenie powiatu wejherowskie-
go odbywa się wiele imprez promu-
jących kulturę kaszubską. Jednym 
z nich jest Verba Sacra, czyli wydarze-
nie podczas którego czytane są frag-
menty Pisma Świętego po kaszubsku. 
Inną formą promocji kaszubszczyzny 
są zjazdy Kaszubów. 

Piękne jeziora, kręte rzeki wijące się pomiędzy wzgórzami i lasami, unikalne 
obiekty architektoniczne i bogata tradycja oraz kultura – to wszystko i wiele 
więcej znajdziemy na Kaszubach. 

Niezwykła przyroda, 
bogata tradycja
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Lato 
w Wejherowie pełne 

atrakcji
Darmowe wycieczki po 
mieście i ratuszu z prze-
wodnikiem, koncerty let-
nie , kino pod gwiazdami, 
biblioteka w parku – takie 

letnie atrakcje przygo-
towane w Wejherowie. 

Jak podkreśla prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, 
tegoroczna oferta dla 

mieszkańców Wejherowa 
i turystów będzie różno-

rodna i ciekawa.

Bezpłatne 
wycieczki po Wejherowie i Kalwarii 
Wejherowskiej

Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią 
Wejherowską można zwiedzić bezpłatnie z prze-
wodnikiem od 1 lipca do 22 sierpnia. Zwiedza-
nie rozpoczyna się o godz. 11.00 przy pomniku 

Jakuba Wejhe-
ra. Zgłoszenia 
grup zorga-
nizowanych 
przyjmowane 
są pod nr tel. 
58 677 70 
58.

Park Miejski im. Aleksandra 
Majkowskiego

Park został założony w XVIII w. i jest typowym par-
kiem pałacowym w stylu angielskim. Stare drzewa, 
zbiorniki wodne oraz rozległe trawniki przypominają 
o historii tego miejsca, która związana jest ze znajdu-
jącym się w nim Pałacem Przebendowskich i Keyser-
lingkow, obecnie siedzibą Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Park Miejski to ide-
alne miejsce zarowno do wypoczynku, jak i rozrywki 

dla całej rodziny. Miłośnicy spacerow z pewnością do-
cenią jego uroki. Oprocz cieszących oko zielonych alejek znajdziemy tu 
także stawy, po których można pływać łodką i rowerami wodnymi. Dla 
chcących spędzić czas bardziej aktywnie czekają trasy nordic walking, 

szlak pieszy PTTK, ścieżka edukacyjna oraz ścieżka 
zdrowia z urządzeniami 

fitness. Można zoba-
czyć tutaj także ptaki 
– bieliki i żurawie ko-
roniaste, które prze-
bywają w specjalnie 
przygotowanych dla 
nich wolierach. Praw-
dziwą atrakcją dla 
dzieci jest plac zabaw. 
Do parku warto zajrzeć 
także wieczorem, aby 
zobaczyć pięknie pod-
świetlaną fontannę.

Koncerty 
Letnie w Parku Miejskim

w każdą niedzielę lipca i sierpnia 
o godz. 17.00. prezydent Miasta wej-
herowa i wejherowskie centrum Kul-
tury zapraszają do parku Miejskiego 
im. aleksandra Majkowskiego na dar-
mowe koncerty letnie w ramach cyklu 
„lato z Filharmonią Kaszubską”, które 
będą odbywały się na dolnym tarasie 
– na małej scenie. 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
- Tegoroczna oferta dla mieszkańców Wejherowa i tu-
rystów – pomimo wciąż panującej pandemii koronawi-
rusa - będzie różnorodna i ciekawa. Tradycyjnie wejhe-

rowskie instytucje przygotowały ofertę spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców Wejherowa i turystów. Zapra-

szamy także na koncerty letnie do parku i projekcje filmów 
do Kina pod Gwiazdami. Każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie. 

Wejherowskie Kino pod Gwiazdami 

Plenerowe emisje filmów w każdy czwartek lipca (od 1 lipca po-
cząwszy) i sierpnia (ostatni seans 19.08) w Amfiteatrze w Parku 
Miejskim. Seanse pod gołym niebem - początek godz. 21.30. 
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Joga w Parku 

w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 
9.30 odbywać się będzie Joga w parku, 
cykl otwartych spotkań z jogą na świeżym 
powietrzu w wejherowskim parku. 

Lato z piłką na Jamajce

prezydent Miasta wejherowa 
zaprasza dzieci szkół podsta-
wowych na „lato z piłką 2021”. 
zajęcia dla dzieci z klas iii-Vi 

będą odbywały się od 28.06 do 
03.07 oraz od 05-08.07 w godz. 9.30-12.30. 
na boisku „Jamajka ” przy ul. partyzan-
tów. Obowiązują zapisy i pisemna zgoda 
rodziców - do 25 czerwca br. 

Biblioteka Letnia w Pałacu

pasjonaci czytania na świeżym powietrzu 
będą mogli skorzystać z plenerowego punk-
tu bibliotecznego na tarasie wejherowskiego 
pałacu. letni punkt biblioteczny otwarty bę-
dzie w poniedziałki i środy 12.00-18.00, a wtorki 
12.00-16.00. w ramach biblioteki letniej w każ-
dą środę lipca o godz. 17.00 będą odbywały się 
spotkania autorskie z pisarzami. natomiast 
w sierpniowe czwartki odbędą się w godzinach 
popołudniowych dwa wykłady na temat zioło-
lecznictwa oraz spacery po parku, które popro-
wadzi zielarz-fitoterapeuta.

Warsztaty rękodzielnicze 
dla dorosłych w WCK

Wejherowskie Centrum Kultury 
serdecznie zaprasza osoby dorosłe 
na warsztaty rękodzielnicze „Klimat 
boho w Twoim domu” podczas któ-
rych będzie okazja poznać tajniki 
wykonywania dekoracji ściennych 
w stylu BOHO (trzeba wykupić bi-
let – 40 zł). Warsztaty poprowadzi 
Małgorzata Jednoralska–Józewczyk 
- uczestniczka projektów zrzesza-
jących branżę handmade w Polsce 
i Europie. Specjalizuje się w biżute-
rii haftowanej soutache oraz tkanej 
na krośnie. 

Gra mobilna 
„Wsłuchaj się w park”

Wejherowskie Centrum Kultury 
we współpracy z Miejską Bibliote-
ką Publiczną im. Aleksandra Maj-
kowskiego w Wejherowie przy-
gotowały propozycję spaceru po 
Parku Miejskim w Wejherowie,  
w formie mobilnej gry miejskiej 
z wykorzystaniem aplikacji Ac-

tionTrack. Po jej ściągnięciu, osoby spacerujące 
po parku mają możliwość zwiedzenia go zgodnie z wyznaczonymi punkami. 
W wędrówce towarzyszyć będzie wirtualny lektor, który wspomni o licznych 
ciekawostkach z historii parku oraz opowie o otaczającej graczy przyrodzie. 
Spacer trwa około 45 minut. Punkt startowy gry to Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej od strony tarasu. Więcej: https://wck.org.pl

Potańcówka 
Miejska przed ratuszem

15 sierpnia w godzinach od 15.00 do 
22.00 na placu Jakuba Wejhera przed 
ratuszem odbędzie się tradycyjna Po-
tańcówka Miejska, w której do tańca 
będzie przygrywać zespół „CzessBand” 
- warszawska kapela akustyczna . 
W trakcie potańcówki będą odbywały 
się warsztaty florystyczne i swingowe. 



przy ulicy zamkowej 2 w wejherowie, obok Muzeum 
piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-pomorskiej, mieści 
się Książnica prof. Gerarda labudy, w którym znajdują 
się unikatowe zbiory biblioteczne i archiwalne wybit-
nego historyka pochodzącego z Kaszub – prof. Gerarda 
labudy. Obiekt został uroczyście otwarty 1 października 
2020 r. w 10. rocznicę śmierci badacza regionu. 
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Książnica prof. Gerarda Labu-
dy to nowe centrum kultury re-
gionalnej w Wejherowie. Upa-
miętnia postać honorowego 
obywatela Powiatu Wejherow-
skiego prof. Gerarda Labudy, 
wybitnego Kaszuby, historyka 
i mediewisty, który zostawił 
po sobie bogatą spuściznę. 
To ponad 26 tys. publikacji, 
które naukowiec przekazał 
w testamencie wejherowskie-
mu muzeum. W otrzymanych 
zbiorach znalazły się książki 
i czasopisma o różnorodnej 
tematyce, począwszy od li-

teratury dotyczącej regionu 
kaszubsko-pomorskiego, po-
przez zagadnienia z dziedziny 
nauk humanistycznych, po na-
uki ścisłe. Wśród woluminów 
były również starodruki, w tym 
szczególnie cenne dla regionu 
kodeksy, polonica i germanica 
wydane na Pomorzu. Zgroma-
dzenie tej wielkości zbiorów 
w jednym miejscu i możliwość 
korzystania z bezcennych dzieł 
literatury z kolekcji wybitnego 
historyka, stanowi unikatowe 
dziedzictwo kulturowe w wo-
jewództwie pomorskim. 

Książnica prof. 
Gerarda Labudy 

w Wejherowie
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Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 r. w Nowej Hu-

cie na Kaszubach. Szkołę powszechną ukończył w Luzinie, na-
stępnie kształcił się w Gimnazjum Klasycznym im. Jana Sobie-
skiego w Wejherowie.

Po wojnie życie prywatne i zawodowe Gerarda Labudy wiąza-
ło się przede wszystkim z Poznaniem i Uniwersytetem Poznań-
skim, gdzie w latach 1962-1965 był rektorem, a od 1950 r. profe-
sorem. Ponadto od 1951 r. był on członkiem korespondentem 
Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) i jej prezesem w latach 
1989-1994; od 1964 r. członkiem korespondentem Polskiej Aka-
demii Nauk (PAN), od 1969 członkiem rzeczywistym, a w latach 
1984-1989 jej wiceprezesem. W latach 1958-1961 piastował funk-
cję dyrektora Instytutu Zachodniego. Równocześnie, Gerard 
Labuda podtrzymywał swój związek z regionem oraz ruchem 
kaszubsko-pomorskim, czego najlepszym przykładem jest 
jego zaangażowanie w powstanie oraz działalność Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Rady Naukowej 
przez ponad 20 lat (1969-1990). W 2001 r. otrzymał tytuł Honoro-
wego Obywatela Powiatu Wejherowskiego.

Efektem jego działalności jest około 2000 opublikowanych 
prac, w tym kilkadziesiąt książek, kilkaset rozpraw i artykułów, 
a także drobniejszych prac i recenzji. Dla Kaszubów najcenniej-
szym dziełem Profesora jest napisana w 2006 r. Historia Kaszu-
bów w dziejach Pomorza. T. 1, Czasy średniowieczne, której ko-
lejne tomy sukcesywnie opracowywane i publikowane są przez 
zespół badaczy z Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.

Profesor za swój wkład w rozwój nauki polskiej odznaczony 
został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Re-
stituta (1996), nagrodami państwowymi (1949, 1951, 1971) i naj-
wyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego (w 2012 
r., pośmiertnie). Jego pracę doceniono także za granicą, czego 
dowodem są otrzymane przez niego: Nagroda Fundacji im. Al-
freda Jurzykowskiego (USA, 1983) oraz Nagroda J. G. Herdera 
(Austria, 1991). Historyk uzyskał tytuły honoris causa uniwersyte-
tów w Gdańsku (1985), Toruniu (1993), Krakowie (1995), Warsza-
wie (1997), we Wrocławiu (1999) i w Szczecinie (2003).

Gerard Labuda zmarł 1 października 2010 r. Jego ostatnią wolą 
było, by pochować go na Kaszubach. Jego grób znajduje się 
w Luzinie, a księgozbiór i archiwum, niemal w całości mocą te-
stamentu zostało przekazane wejherowskiemu Muzeum.

Książnica powstała przy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie. Została 
zbudowana na bazie zlokalizowanych 
przy ul. Zamkowej dwóch budynków 
pochodzących z II połowy XIX w., które 
były pozostałościami oficynowej za-
budowy towarzyszącej Pałacowi Prze-
bendowskich i Keyserlingków, a także 
współtworzyły zabytkowe założenia 
pałacowo-parkowe w Wejherowie.

Placówka składa się z dwóch kon-
dygnacji nadziemnych i jednej pod-
ziemnej. W obiekcie znalazły się 
m.in.: magazyn zbiorów prof. Gerarda 
Labudy, nowocześnie zaaranżowana 
sala ekspozycyjna z wystawą stałą, 
która została wyposażona w ele-
menty multimedialne i interaktyw-
ne, trzy sale wystawiennicze stwo-
rzone z myślą o prezentacji wystaw 
czasowych, czytelnia, pracownie oraz 
pomieszczenie edukacyjno-konfe-
rencyjne. Książnica została w pełni 
przystosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Inwestycję prze-
prowadzono z dużą dbałością o za-
chowanie elementów historycznych, 
dzięki czemu zwiedzający mogą zo-
baczyć fragmenty zabytkowych fun-
damentów kamiennych wkompono-
wanych w aranżację budynku. 

Książnica prof. Gerarda Labudy pełni 
rolę wielofunkcyjnego ośrodka nauko-
wego, kulturalnego i edukacyjnego. 
Stanowi centrum upowszechniania 
wiedzy i informacji na temat kultury, 
tradycji i historii Kaszub i Pomorza. 

Jest instytucją, która organizuje wy-
stawy promujące regionalnych twór-
ców i ich osiągnięcia, przyczyniając 
się do popularyzacji lokalnego środo-
wiska artystycznego. Współpracuje 
z innymi instytucjami kulturalnymi 
w celu wymiany doświadczeń oraz re-
alizacji wspólnych projektów i przed-
sięwzięć edukacyjnych, propagując 
historię, kulturę i tradycję Kaszubów. 
Służy promocji nauki oraz współpracy 
międzynarodowej w tym zakresie.

Wystawa stała

Kim są Kaszubi? Gdzie leży stolica 
Kaszub? Co stanowi o tożsamości 
Kaszubów? Jakimi językami się po-
sługują? I… kim dla Kaszub był Gerard 
Labuda? Na te oraz wiele innych py-
tań znajdziemy odpowiedź, zwiedza-
jąc wystawę, gdzie historia Kaszub 
opowiedziana jest z perspektywy jej 
rdzennych mieszkańców.

W 1916 roku w jednej z kaszubskich 
wsi przychodzi na świat chłopiec 
o imieniu Gerard, który od wczesnych 
lat dziecięcych za sprawą swej matki 
żywo interesuje się historią.

Ten młody człowiek w wieku kil-
kunastu lat na jednej z wyprzeda-
ży wydawnictw postanawia kupić 
książki, zapoczątkowując tym sa-
mym w swojej domowej bibliotece 
ogromną kolekcję tytułów związa-
nych z dziejami Kaszub i Pomorza. 
Z czasem też Gerard Labuda, sam 
staje się autorem książek oraz bada-
czem interesującej go już w latach 
młodzieńczych tematyki. 

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

To nowa placówka naukowo-
edukacyjna w naszym regionie. 

Upamiętnia postać honorowego 
obywatela Powiatu Wejherowskiego 
prof. Gerarda Labudy, wiedzę o nim 
oraz o dziedzictwie Kaszubów. Zgro-
madzenie tej wielkości zbiorów w jed-
nym miejscu i możliwość korzystania 
z bezcennych dzieł literatury z kolekcji 
wybitnego historyka, stanowi unika-
towe dziedzictwo kulturowe w woje-
wództwie pomorskim.



Kalwaria Wejherowska
– wybitny zabytek architektury

d o d a t e k  t u r y s t y c z n y  /  w w w . g w e 2 4 . p l8

Kalwaria Wejherowska to miejsce niecodzienne, zaciszne, skła-
niające do zadumy i kontemplacji. 

Szlak Nut Kaszubskich to jedna z atrakcji turystycznych w Wejherowie, 
którą warto zobaczyć. Fragmenty tradycyjnej wyliczanki umieszczone 
w różnych częściach miasta, tworzą trasę wiodącą pośród najpopularniej-
szych atrakcji turystycznych.  

Szlakiem Nut Kaszubskich 
przez Wejherowo

Spacerując ulicami Wejherowa moż-
na natrafić na kolumny z rzeźbami 
popularnej na Kaszubach wyliczanki, 
zwanej nutami kaszubskimi czy ka-
szubskim abecadłem. Podążając za 
kolejnymi elementami piosenki, tu-
ryści odkryją nie tylko całą wyliczan-
kę, ale też samo miasto i jego historię. 
Czternaście postumentów zostało 
tak wkomponowanych w miejską 
przestrzeń, aby przy okazji podróży 
za melodią zaprezentować turystom 
główne atrakcje miasta. 

Powstawaniu szlaku towarzyszy-
ło kilka głównych założeń, jednym 
z nich było ułatwienie zwiedzania 
miasta i poznawanie jego historii 
i tradycji. Wejherowo jest też silnie 
związane z kulturą regionu, stąd za 
elementy prowadzące szlak wybrano 
właśnie kaszubskie nuty.

Od Kościoła św. Anny do 
Pałacu Przebendowskich

Napotkanie na kolumnę z rzeźbą ma 
sugerować bliskość miejsca, w którym 
warto zatrzymać się na dłużej. Począ-
tek szlaku został wyznaczony przy Ko-
ściele św. Anny, najstarszym miejskim 
zabytku, ufundowanym jeszcze przez 
Jakuba Wejhera, założyciela miasta. 
W tym miejscu turyści mogą zobaczyć 
nie tylko świątynię, ale także obraz 
Matki Boskiej Wejherowskiej, z któ-
rym wiążą się znane historie o cudach 
czy krypty, w których spoczywają m.in. 
Wejherowie i Przebendowscy, dobro-
czyńcy miasta i klasztoru. 

Trasa nut kaszubskich została uroz-
maicona i wiedzie nie tylko od za-
bytku do zabytku. Po drodze turyści 
i mieszkańcy podążający za melodią, 

poznają uroki miejskiego krajobra-
zu, zatrzymają się w parkach i w uro-
kliwej okolicy rzeki Cedron, przejdą 
deptakiem Starego Miasta, trafią też 
na Rynek, gdzie znajduje się pomnik 
Jakuba Wejhera i ratusz, w którym 
można zobaczyć m.in. salę trady-
cji, makietę miasta i celę więzienną 
z czasów, gdy dzisiejsza siedziba lo-
kalnych władz była także posterun-
kiem pruskiej policji.

Szlakiem kultury 

Na szlaku znajdują się również naj-
ważniejsze obiekty związane z lo-
kalnym życiem kulturalnym. Na pie-
szych wędrowców czeka nowoczesny 
i oryginalny architektonicznie budy-

nek Filharmonii Kaszubskiej, w któ-
rym swoją siedzibę ma również Wej-
herowskie Centrum Kultury. Z tarasu 
Filharmonii widoczna jest urzekająca 
panorama miasta.

Ostatni przystanek na szlaku stano-
wi Pałac Przebendowskich, w którym 
znajduje się Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 
W jego pobliżu znajduje się rzeźba 
Kaszuby siedzącego na ławce, która 
została zainstalowana jako ostatni, 
czternasty drogowskaz szlaku. Obok 
postaci umieszczony został kamień 
z wygrawerowanym całym alfabe-
tem, a także przycisk, który po wci-
śnięciu uruchamia nagranie z wy-
konaniem całej wyliczanki, znanej 
z poszczególnych elementów spoty-
kanych na szlaku. 

Kalwaria zajmuje pięk-
nie położony fragment 
Wejherowa, w gęstym 
parku, na kilku niewiel-
kich wzgórzach. Wej-
herowo, właśnie dzięki 
tej pięknej, zabytkowej 
kalwarii nazywane jest 
duchową stolicą Ka-
szub. Już od ponad 
300 lat Kalwaria Wej-
herowska przyciąga 
do miasta rzesze tury-
stów i pątników. Kal-
waria Wejherowska jest 
główną atrakcją miasta 
Wejherowo i każdego 
roku przyciąga rzesze 
pielgrzymów. 

Cały szlak rozciąga 
się na długości 4,6 km 
a jego przejście zajmu-
je ok. 2,5 godziny. 

Na trasie kalwaryjskiej 
znajduje się 26 siedem-
nastowiecznych kapli-
czek ufundowanych 
przez założyciela mia-
sta Jakuba Wejhera. 

W każdy piątek 
w okresie Wielkiego 
Postu odprawiane jest 
na Kalwarii nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej, 
które przyciąga tłu-
my wiernych. Od 2002 
roku członkowie grupy 

teatralnej „Misternicy 
Kaszubscy” wystawiają 
w Wielkim Tygodniu Mi-
sterium Męki Pańskiej. 
Szczególnie poruszają-
ce są odgrywane sceny 
przybicia Chrystusa do 
krzyża i Jego śmierć.

Kalwarię można zwie-
dzać o każdej porze 
roku. Jest możliwość 
wynajęcia przewodnika 
w klasztorze św. Anny, 
który znajduje się na 
początku trasy kalwa-
ryjskiej. Wejherowo,  
ul. Reformatów 19, tel.: 
58 672 17 55. 
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Pchli Targ w Redzie już 7 sierpnia!
REdA | Na placu między Przedszkolem nr 2 a amfiteatrem w godzinach 
12.00 – 18.00 będzie miało miejsce nowe wydarzenie, które miejmy 
nadzieję wpisze się na stałe do kalendarza imprez naszego miasta.

- Wystawcy zainteresowaniu wzięciem udzia-
łu w wydarzeniu zapraszamy do zgłaszania się 
pod adresem mailowym: biuro@fabrykakultu-
ry.pl – mówi dyrektor redzkiej Fabryki Kultu-
ry Tomasz Wiśniewski i dodaje - uczestnictwo 
jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się 
oraz akcepcji regulaminu tego wydarzenia, któ-
ry znajduje się na stronie naszej instytucji. Dla 
spragnionych aktywnego uczestnictwa o każ-
dej pełnej godzinie odbywać się będą bezpłatne 
warsztaty kaligrafii. 

Impreza odbędzie się z zachowaniem zasad re-
żimu sanitarnego. Dodatkowo miasto we współ-
pracy z NZOZ Śródmieście stworzy w pobliżu 
plenerowy punkt szczepień jednodawkową szcze-
pionką Johnson&Johnson. 

- Tego dnia w parku będzie również możliwość 

wykonania darmowych badań profilaktycznych 
dla osób „40+” – mówi zastępca Burmistrza Łu-
kasz Kamiński – pamiętajmy, że w przypadku 
tych badań potrzebne będzie posiadanie skiero-
wania, które najłatwiej uzyskać na stronie www.
pacjent.gov.pl 

Dodatkowo tego dnia uruchomimy też stano-
wiska:

- do dokonania spisu w Narodowym Spisie Po-
wszechnym;

- punkt informacyjny dotyczący Budżetu Oby-
watelskiego 2022;

- punkt informacyjny dotyczący Programu 
Czyste Powietrze i CEEB.

Organizatorem wydarzenia „Pchli Targ” są Sto-
warzyszenie Kunszt oraz Fabryka Kultury w Re-
dzie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców!fo
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Mieszkania miały być odda-
ne do użytku w III kwartale 
tego roku, zapewnia wy-
konawca na swojej stronie 
internetowej. Niestety nic 
na to nie wskazuje. Gmina 
wciąż wysyła pisma do Sta-
rostwa Powiatowego oraz 
do nadzoru budowlanego, 
jednak za plac budowy 
odpowiada inwestor.
„Tą budową od kilku mie-

sięcy nikt się nie interesuje, po prostu tak marnieje, nic się 
nie zmieniło. Cały czas wszystko spływa na drogę, która 
w przypadku dużych opadów jest po prostu nieprzejezdna 
i leży na niej wiele odpadów. Mamy czekać aż w końcu 
te bloki zsuną się ze skarpy i stanie się tragedia bo wody 
opadowe nie są tu zabezpieczone? Codziennie przejeżdża 
tędy wiele mieszkańców i patrzy na surowe, zapadające się 
mury." - na miejscu informuje Pan Tomasz.
Wkrótce kontynuacja tematu. 
Osoby posiadające więcej informacji w tej sprawie proszo-
ne są o kontakt z redakcją za pośrednictwem: wiadomości 
prywatnej na Facebooku, adresu e-mail:redakcja@expres-
sy.pl  lub numeru telefonu 58 736 16 92
CM

budowa widMo
Reda | Stanowiące zagrożenie, opuszczone osiedle 
w stanie surowym. i ziejące pustką okna, oto obraz dzi-
siejszego stanu budynków przy ulicy Leśnej w Redzie.

fot. CM

Zamów nekrolog
lub kondolencje
w naszej gazecie

wyślij email:
d.bieszke@expressy.pl

lub zadzwoń:
660 731 138
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- Ten pusty i zaniedbany plac szpecił 
nasze otoczenie. Teraz jest coś konkret-
nego, zarówno dla dzieci i jak dla do-
rosłych. Są nawet ławeczki, gdzie moż-
na posiedzieć. Jest tutaj bardzo ładnie 
– mówi pani Kinga, która przyszła na 
plac zabaw z dziećmi.

Dzięki wykonaniu tego placu zabaw 
i siłowni powstała wśród bloków nowa, 
ciekawa i użyteczna przestrzeń na tym 
osiedlu. Dotychczas był tu niewyko-

rzystany placyk z zaniedbaną zielenią, 
a obecnie jest tu atrakcyjna strefa re-
kreacyjna dla mieszkańców. To wszyst-
ko dzięki inicjatywie radnego Leszka 
Szczypiora, któremu pomagali inni 
m.in. radna Justyna Ostrowska.

- Motorem napędowym był dla mnie 
sąsiad, który zgłosił się do mnie z sy-
gnałem, aby zrobić coś z tym zaniedba-
nym terenem. Pomyślałem wówczas 
żeby skorzystać z możliwości jakie daje 

Budżet Obywatelski. Złożyłem wnio-
sek, kosztorys, zebrałem niezbędne 
pozwolenia i wystartowaliśmy  w Bu-
dżecie Obywatelskim zbierając 769 gło-
sów. Okazało się, że dzięki podjętej ini-
cjatywie i współpracy z mieszkańcami 
można coś osiągnąć. Cieszę się, że nasz 
projekt doczekał się realizacji – mówi 
radny Leszek Szczypior.

Podczas otwarcia obiektu zastępca 
prezydent Beata Rutkiewicz powiedzia-
ła, że prace budowlane przy realizacji 
tego projektu trwał od lutego br. i do-
biegły końca w lipcu. Koszt realizacji 
wyniósł niespełna 140 tys. zł.

- Plac zabaw dostępny jest dla wszyst-
kich mieszkańców, nie tylko dla miesz-
kańców osiedla 1000-lecia. Częściowe 
ogrodzenie w strefie rekreacji placu 
zabaw dla najmłodszych jest podykto-
wane względami bezpieczeństwa, ale 
furtka nie będzie zamykana. Z obiek-
tu będzie można korzystać przez całą 
dobę – podkreśla Beata Rutkiewicz.

- Trzeba pamiętać, że to miejsce re-
kreacji, które będzie służyło miesz-
kańcom przez kolejne lata, powstało 
dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Je-
stem przekonany, że projekty Budżetu 
Obywatelskiego nadal będą pomagały 

mieszkańcom zmieniać swoje najbliższe 
otoczenie – dodaje Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta miasta.

Na placu zabaw znalazły się huśtawka 
podwójna „bocianie gniazdo + waha-
dłowa”, huśtawka typu „ważka”, mini-
karuzela, bujak „konik”, bujak „motor”, 
a także mały stożek – linarium, do  
wspinaczki dla najmłodszych. W si-
łowni zewnętrznej dla dorosłych zna-
lazły się takie urządzenia jak: narciarz 
podwójny z pylonem informacyjnym, 
wahadło podwójne z pylonem informa-
cyjnym, rower, biegacz, orbitrek a tak-
że stół do ping-ponga.  Plac zabaw dla 
dzieci został ogrodzony. Dodatkowo 
zostały zamontowane elementy małej 
architektury tj. ławki, kosze i stojak na 
rowery. Dokonano też oraz nasadzeń 
nowej zieleni.

- Bardzo cieszę się, że to miejsce zosta-
nie zagospodarowane, zwłaszcza, że ta-
kiego miejsca tutaj na osiedlu brakowało 
– mówi autor projektu Leszek Szczypior, 
radny Wejherowa. – Teren będzie służył 
wszystkim - od dzieci po osoby dorosłe. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że ten obiekt powstanie – 
od etapu projektowania, przygotowania 
wniosku i głosowania na projekt.

Justyna Ostrowska, radna Wejherowa, 
która także zaangażowała się w budowę 
tego placu podkreśla, że takie miejsca 
zabaw i aktywności sportowej służą in-
tegracji mieszkańców. - Mam nadzieję, 
że będzie to wspaniała alternatywa dla 
spędzania czasu w domu – mówi Justy-
na Ostrowska. – Dzięki głosom miesz-
kańców kolejne miejsce w Wejherowie 
wypięknieje.

Koszt wykonania inwestycji to 136 
tys. zł.
UM

Nowy plac zabaw już czynny
WEJHEROWO | Na osiedlu 1000-lecia został otwarty plac zabaw z siłownią zewnętrzną, który został wykonany w oparciu o wybrany przez mieszkańców pro-
jekt Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Wejherek – od przedszkola do seniora”. Jego autorem jest Leszek Szczypior.
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W zakończeniu roku akademickiego 
uczestniczyli Rektor prof. dr hab. Marcin 
Pliński, Dziekan Wydziału Społeczno-
Przyrodniczego dr Beata Dudzińska, 
Kanclerz mgr Rafał Gierszewski i kadra 
dydaktyczna. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. przedstawiciele władz samorzą-
dowych, w tym starosta pucki Jarosław 
Białk i zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz. Nie zabrakło też 
rodzin i przyjaciół absolwentów. 
Rektor uczelni prof. dr hab. Marcin 
Pliński pogratulował absolwentom 
ukończenia studiów i zachęcił wszyst-
kich do podjęcia studiów magisterskich, 
jakie są już dostępne na miejscu w Ka-
szubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej 
w Wejherowie. Rektor w swoim wystą-
pieniu podkreślił specyfikę studiowa-
nia w minionym roku akademickim, 
na którą duży wpływ miała pandemia 
koronawirusa i konieczność studiowania 
w trybie online. Poinformował również, 

że rok 2021 wpisze się w pamięci uczelni 
także z powodu wizytacji Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej działającej przy 
Ministerstwie Edukacji i Nauki, która we 
wszystkich kontrolowanych 10. kryte-
riach wystawiła uczelni oceny spełnione, 
czyli bardzo dobre.
- Nie do przecenienia jest wsparcie oto-
czenia społeczno-gospodarczego. Spo-
tkanie komisji z przedstawicielami tego 
otoczenia było jednym z kluczowych 
czynników decydujących o wysokiej 
ocenie działania naszej uczelni – mówił 
prof. Marcin Pliński wyrażając podzię-
kowanie za wsparcie m.in. staroście 
puckiemu i wejherowskiemu. 
Po wręczeniu dyplomów oraz nagród 
indywidualnych, w tym nagród sta-
rosty puckiego, głos zabrał zastępca 
prezydenta miasta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz składając w imieniu 
Prezydenta Miasta Wejherowa, a także 
w imieniu własnym, gratulacje absolwen-

tom oraz kadrze akademickiej uczelni. 
- Jesteśmy dumni, że Kaszubsko-Po-
morska Szkoła Wyższa ma swoją sie-
dzibę właśnie w Wejherowie. Cieszymy 
się, że uczelnia tak pięknie się rozwija 
dostosowując kierunki studiów do po-
trzeb studentów i lokalnego rynku pracy 
– podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz 
życząc absolwentom udanego rozwoju 
kariery zawodowej, poprawy sytuacji 
życiowej oraz satysfakcji osobistej.
W imieniu absolwentów słowa po-
dziękowań dla kadry dydaktycznej 
i współpracy ze wszystkimi studentami 
wyraziła starosta roku Natalia Pytel. Po 
zakończeniu uroczystości wykonano 
pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem 
uczelni. Szczęśliwi absolwenci odbierali 
również gratulacje od swoich najbliż-
szych, współpracowników i znajomych. 
Ten ważny i piękny moment na pewno 
na zawsze utkwi w ich pamięci.
UM

Rozdano dYPLoMY abSoLwentoM SocjoLogii KPSw
nauKa | blisko 40. absolwentów odebrało dyplomy ukończenia studiów socjologicznych i stopnia w Kaszubsko-
Pomorskiej Szkoły wyższej w wejherowie.

fot. UM Wejherowo
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Powiat wspiera 
studentów KPSW 
w Wejherowie
POWIAT | Starostwo Powiatowe w Wejherowie wsparło zakup 
odzieży medycznej dla studentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w Wejherowie. 

Studenci pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo, przed rozpoczę-
ciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w szpitalach, otrzymali 
medyczne uniformy.

– Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest jedyną 
uczelnią wyższą na naszym terenie. Powstała w 2003 r. i od tego czasu 
stale się rozwija i podnosi poziom oferty edukacyjnej. W zeszłym roku 
placówka uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stop-
nia na kierunku socjologia oraz akredytację na prowadzenie studiów 
pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. 
O ten kierunek zabiegaliśmy bardzo aktywnie, ponieważ to szansa dla 
uczniów naszej szkoły policealnej na przekwalifikowanie się i zdobycie 
wyższego wykształcenia – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 
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szukamy ambitnych i Pozytywnych osób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie
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Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Wspólne ćwiczenia 
jednostek OSP

Ćwiczenia zgrywające współpracę pomiędzy jed-
nostkami zrealizowane zostały z inicjatywy ich na-
czelników po raz pierwszy. Celem głównym było 
zorganizowanie zaopatrzenia wodnego niezbędne-
go do gaszenia pożarów o dużej powierzchni lub 
dużej kubaturze. Zastępy musiały dostarczyć taką 
ilość wody aby zapewnić skuteczne gaszenie żywio-
łu ognia jaki występuje podczas np. pożaru lasu, 
składowisk materiałów palnych lub odpadów czy 
hal produkcyjno-magazynowych. Do realizacji celu 
wykorzystane zostały pompy przenośne: szlamowe 
i pływające, pompa przewoźna dużej wydajności 
(zdolna przepompować nawet 8000 litrów wody na 
minutę) oraz kilkaset metrów węży pożarniczych 
i armatura wodna.

Efektem pracy 19 strażaków ochotników było po-

danie aż 12 prądów (strumieni) wody o wydajności 
bliskiej 400 litrów na minutę każdy. Sumaryczna 
długość linii wężowych wyniosła kilkaset metrów. 
Wczorajsze ćwiczenia były świetną okazją do do-
skonalenia umiejętności obsługi pomp, sprawdzania 
armatury oraz do zdobycia doświadczenia niezbęd-
nego podczas walki z rzeczywistymi pożarami.

Przykładem takiego zdarzenia gdzie realizowa-
no podobne do wczorajszych ćwiczonych założeń 
taktycznych był pożar sortowni ubrań przy ul. Sło-
necznej w Gościcinie, który miał miejsce 12 mar-
ca 2019 roku. Tam również wykorzystano pompę 
przewoźną do dostarczania wody z rzeki do odda-
lonego o ponad 300 metrów od miejsca pożaru przy 
kilkunastometrowej różnicy wysokości terenu.
CM

SłUżby | Wczoraj przy punkcie czerpania wody zlokalizowanym na Jezio-
rze Stoborowym w Nadleśnictwie Wejherowo zorganizowane zostały ćwi-
czenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
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Grzegorz Adamczewski: Monsieur Ma-
riusz Roqfort albo sir Mariusz Roqfort, mi-
ster Mariusz Roqfort… W każdym razie jest 
to Twój pseudonim, do którego wrócimy… 
Będziemy jednak dzisiaj rozmawiać przede 
wszystkim o Twojej książce, bo jesteś pisa-
rzem, blogerem i byłym emigrantem.
Mariusz Roqfort: Tak, to prawda. Można 
powiedzieć, że jedną trzecią życia spędzi-
łem na emigracji. Może dlatego akcja mo-
jej książki nie dzieje się w Polsce. To jest na 
razie mój debiut książkowy, ale już mam 
dwie następne w przygotowaniu – praw-
dopodobnie też akcja nie będzie działa się 
w Polsce. Mhh…, zobaczymy… Jak na ra-
zie […] na to wskazuje.

G. A.: Przypomnijmy tytuł książki.
M. R.: Omaha 6:29.

G. A.: Czy to jest rzecz o lądowaniu alian-
tów w Normandii?
M. R.: Tak, dokładnie tak. To jest czysto 
rozrywkowa książka, ale oparta o rzetelne 
materiały dotyczące tła historycznego. Ja 
robiłem dokładny research do tego lądo-
wania, żeby po prostu ludzie, którzy może 
się interesują historią tego typu, tych cza-
sów, będą chcieli zweryfikować moje do-
konania. No więc, tak, to jest o lądowaniu 
w Normandii, ale w zupełnie innym uję-
ciu – rozrywkowym. 

G. A.: Może zdradźmy pewien wątek fabu-

larny, który się tutaj dzieje, ponieważ nasi 
czytelnicy i Ci, którzy nas teraz słuchają 
moe mogą wiedzieć, że to jest też książka 
nie tylko o lądowaniu w Normandii, ale ma 
także pewne elementy s-f. 
M. R.: No właśnie… To się zaczyna w za-
sadzie niepozornie, dokładnie w zeszłym 
roku, w Cleveland, w stanie Ohio. Spotyka 
się dwóch przyjaciół, z których jeden do-
staje od kogoś na parkingu – nie będę tam 
zdradzał – bilet do kina, w podzięce za – 
powiedzmy – uruchomienie samochodu. 
No okazuje się, że to nie jest zwykłe kino, 
że tak naprawdę tych biletów nie da się 
kupić w żadnej kasie ani w przedsprzeda-
ży, tylko w kręgach VIP-ów są one sprze-
dawane w ogromnych… no dwa tysiące 
dolarów za bilet to jest sporo… I sprzeda-
wane są parami, takie są zasady tego kina. 
No i obiecuje się wrażenia niespotykane 
w żadnym innym kinie, a czy to się okaże 
warte tych pieniędzy, no moim zdaniem 
tak, bo bohater w końcu przełamuje te 
obawy, że to jest naciąganie i udaje mu się 
dostać na drugą stronę ekranu, właśnie 6 
czerwca ’44 roku…

G. A.: I znajduje się w samym sercu tych 
wydarzeń?
M. R.: Prawie, że na samym początku. 
Przeżywa tak jakiś czas, nie długo… go-
dzinę, dwie… Po czym wraca do kina 
z mocnym postanowieniem, że wybierze 
się jeszcze raz, tym razem lepiej przygo-

towany. No i dopiero potem zaczyna się 
ostra jazda w tej Normandii. Zderzenie 
człowieka XXI wieku z ludźmi z tamtych 
czasów, z gadżetami jakie przy sobie ma, 
no powoduje wiele sytuacji ciekawych, 
interesujących, takich wydaje mi się… 
No i paradoksalnych oczywiście, bo 
smartfon w tamtych latach to coś nieby-
wałego…

G. A.: Czy bohaterowi coś grozi w tej po-
dróży?
M. R.: Tak, tak, to jest wielka niewiado-
ma. Początkowo może się wydawać, że to 
są jakieś rzeczywiście tricki, żeby potęgo-
wać napięcie…

G. A.: Czyli tak naprawdę to już przestaje 
być kino tylko to już jest…
M. R.: To już przestaje być kino i zaczyna się 
– po paru ciekawych incydentach – Jay, bo 
takie jest imię mojego bohatera, przekonuje 
się, że to nie są żarty, żadna zabawa. Nawet 
nieomal nie ginie przypadkiem od kuli. No 
więc, potem już mamy ostrą jazdę bez trzy-
manki w realiach II wojny światowej. 

G. A.: Powiedziałeś, że interesujesz się hi-
storią, że byłeś w Stanach Zjednoczonych, 
że twoje drogi emigracyjne toczyły się bar-
dzo różnymi ścieżkami… Czy są tam jakieś 
wątki autobiograficzne?
M. R.: No mi się wydaje, że główny boha-
ter ma tam trochę ze mnie, w tej książce… 
znaczy tam podobieństwa fizycznego nie 
widzę, ale mamy podobne zainteresowania, 
powiedzmy się opierałem. Też lubi mu-
zykę metalową, lubi jazdę samochodem, 
taką ostrą – z tym, że jego stać na najnow-
szą corvetę a mnie nie, ta różnica. Ale na 
pewno gdzieś tam z tyłu głowy jestem ja. 
Chyba każdy pisarz, gdzieś siebie umiesz-
cza w książce, więc i ja. Najłatwiej po pro-
stu operować potem słowem, wyobraźnią, 
kiedy legną się w mojej głowie rzeczy, moje 
prywatne, przerzucam właśnie bardzo czę-
sto na papier. I tak to wygląda. 

G. A.: Nie będziemy uprzedzać wypadków, 
ja tylko powiem, że książka jest bardzo ład-
nie wydana i mamy dwa egzemplarze do 

wygrania dla naszych czytelników. Może 
tak, dla kogoś, kto nas dobrze i wytrwale 
słuchał czy czytał, proponowałbym pytanie 
z tego wywiadu. Mianowicie, ile razy w ki-
nie był nasz bohater? Co Ty na to? 
M. R.: No, bardzo dobre. To gdzieś potem 
mogło umknąć, ale jak ktoś uważny to wy-
gra tą książkę, zdecydowanie.

G. A.: Książka oczywiście do odbioru w na-
szej redakcji, a my chwilkę porozmawiamy 
o Twoim pseudonimie, bo on się tak wziął 
nieprzypadkowo?
M. R.: No to jest taki pseudonim me-
dialny, już chyba z dwadzieścia lat jest 
ze mną. Kiedy pod tym pseudonimem 
występowałem na początku na forach 
fotograficznych, bo fotografia to był je-
den z moich pasji… Potem blog ciągną-
łem, też pod tym pseudonimem, no i tak 
w sumie pomyślałem, że jestem bardziej 
rozpoznawalny jako Roqfort niż jako Ma-
riusz Kiszelka, tak to wygląda. No i, eks-
portowe nazwisko można powiedzieć. 

G. A.: Dobrze, dziękuję za rozmowę i Pań-
stwa zapraszam do lektury. A myślę, że 
dwie pierwsze osoby, które do nas przyj-
dą z prawidłową odpowiedzią otrzymają 
dwie, wspaniale wydane książki.
M. R.: Dziękuję uprzejmie.

Wersja audio dostępna na naszych stro-
nach internetowych.

Rozmowa z pisarzem
WyWIAd | Opolanin z urodzenia, Kaszub z wyboru, dziennikarz, fotograf, pisarz, gitarzysta, perkusista, miłośnik perfum i ich kolekcjoner. 
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