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INWESTYCJE

Wejherowski Budżet Obywatelski 
był projektem pilotażowym. Pula 
środków wynosiła 800 tys. zł. Pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, po analizie projektów 
zdecydował, że kwota ta zostanie 
zwiększona do 928 679 zł. 
 W pierwszej edycji Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego odda-
no 8491 głosów, w tym 8061 sta-
nowiły głosy ważne, a 430 – głosy 
nieważne. 
Spośród 8061  głosów  ważnych 
– 5955 stanowiły głosy oddane 
elektronicznie, a 2106 – w formie 
papierowej. 
- Chciałbym serdeczne podziękować 
za aktywne włączenie się w tworze-
nie pierwszego w Wejherowie Bu-
dżetu Obywatelskiego, zgłoszenie 
interesującego projektu oraz zaan-
gażowanie w jego kampanię – mówi 
Krzysztof  Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. -  Wspólne działania 
mieszkańców i władz miasta są 
najlepszą gwarancją rozwoju oraz 
budowania miejsca przyjaznego 
wejherowianom. Dzięki budżeto-
wi partycypacyjnemu mieszkańcy 

Wejherowski Budżet Obywatelski 

Ponad 8 tys. wejherowian wzięło 
udział w głosowaniu w ramach 
pierwszego Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Ostatecznie spośród 
47 projektów wybrano siedem.

mogą uczestniczyć w zarządzaniu 
miejscem w którym żyją, mogą 
proponować konkretne i ciekawe 
rozwiązania, a tym samym kre-
ować jego przyszłość. Chciałbym, 
aby ta forma współpracy samo-
rządu oraz społeczności lokalnej 
stała się w naszym mieście regułą. 
Zachęcam do aktywnego uczest-
nictwa w życiu Wejherowa i życzę 
wszelkiej pomyślności. 
Jak powiedział Dariusz Kreft, autor 
projektu „Budowa boiska sportowe-
go oraz placu zabaw i rekreacji im. 
Ryszarda Jakubka na os. Sucharskie-
go w Wejherowie”, który otrzymał 
największą liczbę głosów – 1611, 
mieszkańcy osiedla bardzo zaan-
gażowali się w ten społeczny pro-
jekt. 
- Od 18. lat działa Rada Osiedla 
Sucharskiego, a dzięki środkom 
z Budżetu Obywatelskiego,  uda 
się zbudować boisko i plac zabaw 
– mówi Dariusz Kreft.
Autorom projektów i prezydento-
wi Wejherowa Krzysztofowi Hilde-
brandtowi, złożyła Gabriela Lisius, 
starosta powiatu wejherowskiego. 

„Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw 
i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na os. Suchar-
skiego w Wejherowie” – wnioskodawca Da-
riusz Kreft. Szacunkowa wartość projektu to  
277 537, 95 zł, na który oddano 1611 głosów. 

„Budowa parkingu na Osiedlu Fenikowskiego” 
– wnioskodawca Mariusz Łupina. Szacunkowa 
wartość projektu to 285 000 zł, na który oddano 
581 głosów. 

„Budowa pełnowymiarowego boiska piłkar-
skiego na „Blizie”. Etap I – Projekt budowlany” 
– wnioskodawca Jacek Przybylski. Szacunkowa 
wartość projektu to 60 000 zł, na który oddano 
562 głosów. 

„Plac Sportów Miejskich na „Blizie” – wniosko-
dawca Łukasz Milka. Szacunkowa wartość pro-
jektu to 91 000 zł, na który oddano 437 głosów. 

„Wiata piknikowa z paleniskiem” – wnioskodawca 
Wojciech Wasiakowski. Szacunkowa wartość pro-
jektu to 24 000 zł, na który oddano 368 głosów. 

„Droga osiedlowa – Osiedle Staszica” – wniosko-
dawca Teresa Skowrońska. Szacunkowa wartość 
projektu to 147 700 zł, na który oddano 351 
głosów.

„Zielona Szkoła – uczymy dzieci dbania o przy-
rodę” – wnioskodawca Kazimierz Miotk. Szacun-
kowa wartość projektu to 43 441,01 zł, na który 
oddano 247 głosów.

projekty

Poniżej prezentujemy 7 zwycięskich projektów wy-
branych przez mieszkańców:

>

>

>

Mieszkańcy wybrali 

>

>

>

>
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INWESTYCJE

– Na najbliższe lata zaplanowano w Wej-
herowie  kilka  strategicznych  inwestycji, 
które usprawnią i ułatwią życie mieszkań-
com Wejherowa…
– Najważniejszym zadaniem w naj-
bliższych latach będzie realizacja 
strategicznych inwestycji drogowych: 
bezkolizyjnego węzła „Kwiatowa”, 
Zachodniego Połączenia Drogowego 
Wejherowa z węzłem „Działki”, układu 
drogowego w Śmiechowie z bezkoli-
zyjnym węzłem „Zryw”. Powstanie tych 
połączeń zaplanowane jest na kilka lat 
i będzie realizowane przez miasto eta-
pami, gdyż to ogromne i ambitne zada-
nie. Innym ważnym tematem z punktu 
widzenia wejherowian, ale także tury-
stów, będzie budowa kompleksu spor-
towo-rekreacyjnego „Wodne ogrody” 
na tzw. starym basenie przy ul. Kal-
waryjskiej. Obecnie jesteśmy na eta-
pie prac projektowych. Będzie to naj-
ważniejszy, ale oczywiście nie jedyny, 
element Programu Rewitalizacji Wej-
herowa na lata 2015-2022. Oprócz 
tych strategicznych inwestycji realizu-
jemy na bieżąco remonty i budowę ulic 
osiedlowych, zwłaszcza w dzielnicach 
bardziej odległych od centrum miasta. 
W miarę możliwości finansowych reali-
zujemy także temat bardzo mi bliski – 
budowę ścieżek rowerowych. Zwraca-
my uwagę na to, aby przy modernizacji 
lub budowie nowej drogi powstawała 
ścieżka rowerowa. 

–  Jakie  działania  sprawiają  najwięcej 
trudności?
– Najwięcej trudności podczas przygo-
towania do tych inwestycji wymagają 
uzgodnienia z wieloma instytucjami m.in. 
PKP, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad, Okręgowym Przedsiębior-
stwem Energetyki Cieplnej, Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o., Energą, Polskim Górnic-
twem Naftowym i Gazownictwem. 

– Czy Wejherowo będzie ubiegało się o środ-
ki unijne na wykonanie tych inwestycji?
– Oczywiście, będziemy zabiegać o ko-
lejne środki na realizację ważnych dla 
mieszkańców inwestycji. Wejherowo bę-

Wejherowo

plany inwestycyjne

Rozmowa z Beatą Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta 

Wejherowa ds. rozwoju miasta

dzie ubiegać się o środki z Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych i z tej puli 
chcielibyśmy współfinansować budowę 
węzła „Kwiatowa”, kompleksu „Wodne 
Ogrody” oraz termomodernizacji ośmiu 
obiektów oświatowych, polegającej na 
montażu kolektorów słonecznych i pa-
neli fotowoltaicznych. Porządkujemy go-
spodarkę wodami opadowymi w mieście 
i w związku z tym, ubiegamy się o po-
zyskanie środków unijnych z programu 
„Zagospodarowanie wód opadowych 
w zlewniach cieków i kanałów uchodzą-
cych do Zatoki Gdańskiej”. Razem z po-
wiatem wejherowskim chcemy pozyskać 
środki unijne na wspomniany bezkolizyj-
ny węzeł „Zryw”.

Wejherowa

Ambitne

W konkursie organizowanym 
przez Regionalną Izbę Gospo-
darczą Pomorza oraz Fundację 
Instytut Rozwoju Projektów, 
pod patronatem Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka, wzięło 
udział 55 gmin wojewódz-
twa pomorskiego, w tym 
4 miasta na prawach powia-
tu, 18 miast i 33 gminy wiej-
skie. Wyróżnienia i nagrody 
wręczał Janusz Lewandowski. 
Wyróżnienie dla Wejherowa 
odbierał Bogusław Suwara, 
sekretarz miasta.
- Nominacje są efektem po-
dejmowanych przez Wejhe-

Gminą Przyjazną 
Przedsiębiorcom

Wejherowo otrzymało dwie 
nominacje w konkursie 
Regionalnej Izby Gospodarczej 
Pomorza jako Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom i Gminy 
aktywnej na rzecz mieszkańców. 

rowo działań wpływających na rozwój 
i promowanie działalności gospodar-
czej, tworzenie nowych miejsc pracy 
w Wejherowie, czego przykładem jest 
organizowany w Wejherowie Pomorski 
Biznesplan oraz działalność na rzecz 
rozwoju turystyki – mówi sekretarz 
miasta Bogusław Suwara.  
Wyboru wyróżnionych gmin dokonuje 
rada ekspertów w oparciu o ankiety 
rozsyłane do wszystkich miast i gmin 
województwa pomorskiego. 
W kategorii „Gmina Przyjazna Przed-
siębiorcom” w grupie miast i gmin miej-
sko-wiejskich do finału nominowano 
sześć miast: Wejherowo, Tczew, Rumię, 
Ustkę, Starogard i Lębork. Tytuł laure-
ata otrzymał Tczew. Przypomnijmy, że 
Miasto Wejherowo otrzymało ten tytuł 
w ubiegłym roku. 
W kategorii „Gmina aktywna na rzecz 
przedsiębiorców” w grupie miast 
i gmin miejsko-wiejskich do finału 
nominowano 6 miast: Pelplin, Tczew, 
Sztum, Nowy dwór Gdański, Lębork 
i Wejherowo. Tytuł laureata otrzymał 
Pelplin. 
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Pierwszą fazą realizowaną obecnie przez 
konsorcjum firm Conseco Safage oraz 
Schuessler-Plan Inżynierzy jest opraco-
wanie dokumentacji przedprojektowej 
niezbędnej do ubiegania się o dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej na 
dalsze prace. 
Przedstawiciele konsorcjum przedstawi-
li cztery warianty modernizacji różniące 
się nie tylko zakresem prac, ale także 
kosztem realizacji późniejszych robót 
budowlanych.

Inwestycja ma na celu między inny-
mi umożliwienie przejazdu pociągom 
z prędkością 140 – 200 km/h w zależno-
ści od wariantu, jaki zostanie wybrany, 
co spowodować ma zwiększenie prze-
pustowości linii. Trwają rozmowy z PKP 
PLK w zakresie przejazdów kolejowych 
w poziomie szyn oraz budowy ewentu-
alnych wiaduktów.
- Obszar Metropolitalny ma w latach 
2014-2012 do spełnienia specjalną rolę 
– zostaliśmy zobligowani do przedstawie-
nia listy inwestycji, która kształtuje się na 
poziomie ok. 1 mld złotych – mówi Michał 
Glaser, dyrektor biura stowarzyszenie 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
-Sopot. – Jednym z priorytetowych za-
dań jest kolej regionalna.
W czasie dyskusji padło wiele pytań od 
zebranych samorządowców o zakres 
planowanej modernizacji. 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa podkreśliła znaczenie 
przejazdów bezkolizyjnych na terenie 
miasta. 
– W porozumieniu z powiatem rozwią-
żemy problemy dotyczące bezkolizyj-
nych przejazdów w mieście, stąd między 
innymi wspólna budowa węzła „ZRYW”. 
Inne, jak węzeł „Kwiatowa” i „Działki”, 
zrealizujemy samodzielnie. W rozmo-
wach z PKP PLK zależałoby nam, jak 
i władzom powiatowym, na rozwiązaniu 
problemu przejazdów w ul. 12 Marca, 
Puckiej i ul. Św. Jana.

Remont linii kolejowej 
Gdynia-Wejherowo
Modernizacja linii kolejowej 
nr 202 na odcinku Gdynia 
Chylonia - Słupsk była 
tematem dwukrotnego 
spotkania włodarzy 
Miasta Wejherowa, 
Gdańska, Gdyni, Rumi, 
Redy i Gminy Wejherowo 
z przedstawicielami PKP 
Polskich Linii Kolejowych 
oraz PKP SKM. Planowana 
inwestycja ma polegać m.in. 
na budowie kolejnych torów 
na odcinku Gdynia Chylonia - 
Słupsk. 

Od 2007 r. Wejherowo przekazało łącz-
nie na dofinansowanie remontów i prac 
konserwatorsko-restauracyjnych – po-
nad 3,3 mln złotych.  
Klasztorowi Ojców Franciszkanów, w imie-
niu którego umowę podpisał o. Daniel Szu-
stak, proboszcz parafii Św. Anny, przyzna-
no dotację w wysokości 250  tys. złotych. 
Dotacja przeznaczona zostanie wymianę 
okien w Domu Pielgrzyma oraz wykona-
nie elewacji. Wykonanie tych prac popra-
wi stan zachowania zabytku i zwiększy 
rolę zabytku w rozwoju turystyki. Jeszcze 
w tym roku pierwsze osoby skorzystają 
z gościny ojców franciszkanów.
Natomiast Dom Pomocy Społecznej 
z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzie-
ci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincenta a Paulo otrzy-
mał dotację w wysokości 54 tys. zł na 
wymianę okien w części budynku. Jak po-
wiedziała s. Bożena Piotrowska, dyrektor 
DPS, obecna zabytkowa stolarka okienna 
w części, gdzie znajduje się Oddział Dzie-
cięcy, ze względu na zły stan techniczny, 
wymaga wymiany na nową, będącej re-
konstrukcją oryginalnej.

– W trosce o poprawę stanu technicznego 
i wyglądu tych architektonicznych perełek, 
każdego roku przeznaczamy niemałą pulę 
pieniędzy na ten cel – mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Dotacje na sfinansowanie prac konserwa-
torskich w zabytkach oraz remont zabytko-
wych elewacji w budynkach w zespole urba-
nistycznym wpisanym do rejestru zabytków 
otrzymały także kamienice przy ul. Sobie-
skiego  310 – 51,7 tys. zł,  Wybickiego 1 
– 42 tys. zł oraz Wałowej 24 A – 44 tys. zł. 

Dofinansowanie na 
ratowanie zabytków 
w Wejherowie

Prawie 450 tys. zł miasto 
przeznaczyło na dofinansowanie 
remontów Klasztoru Ojców 
Franciszkanów, Domu Pomocy 
Społecznej z Ośrodkiem Dziennego 
Pobytu dla Dzieci oraz trzech 
kamienic. 
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Nagroda Basket Partner jest przyzna-
wana szkołom, które najlepiej, zdaniem 
kapituły, współpracują z klubami spor-
towymi. UKS Basket-Ósemka zajmuje 
się szkoleniem koszykarskim dziewcząt 
i chłopców. 
Podczas gali wręczano nagrody dla naj-
lepszych zawodników młodzieżowych 
i ich trenerów, najlepszych zespołów 

szkołą przyjazną koszykówce
Tytuł „Szkoły przyjaznej 

koszykówce” otrzymał Zespół 
Szkół nr 3 w Wejherowie. 
Nagrodę odebrała Danuta 

Czernewska, dyrektor szkoły, 
podczas uroczystej gali 
pomorskiej koszykówki.  

koszykarskich na Pomorzu, a także naj-
lepszych firm i instytucji wspierających 
koszykówkę. Jest to kolejne wyróżnie-
nie, jakie w tym roku otrzymała wejhe-
rowska „ósemka” przyznawane przez 
organizacje sportowe – we wrześniu 
szkoła otrzymała medal za szczególne 
osiągnięcia sportowe z okazji 60-lecia 
Szkolnego Związku Sportowego. 

Wejherowska „ósemka” 

Uczestniczki zjazdu przyjechały do Wej-
herowa z m.in. z Trójmiasta, Rumi, Tcze-
wa, Elbląga, Słupska, Pucka i Gdańska. Po 
raz pierwszy przyjechały także Amazonki  
z Koszalina. Kobiety wzięły udział w mszy 
św. w kościele klasztornym pw. św. Anny  
a następnie udały się na Kalwarię Wej-
herowską. 
- Takie spotkania na wejherowskiej Kal-
warii, które mają także charakter du-
chowy, integrują kobiety po ciężkich 
przejściach – mówi Maria Nowak, hono-
rowy prezes Stowarzyszenia Amazonek 
w Wejherowie. 

IX Zjazd Amazonek z województwa

Blisko setka kobiet uczestniczyła 
w IX Zjeździe Amazonek Województwa 
Pomorskiego na Kalwarii Wejherowskiej. 

– Spotykamy się tutaj już od 9 lat i wciąż 
nasz coroczny zjazd wzbudza zaintere-
sowanie – mówi prezes wejherowskich 
Amazonek Barbara Brzoskowska.  
Stowarzyszenie Amazonek w Wejhero-
wie działa juz od 20 lat i udziela wsparcia 
kobietom chorym na raka piersi. Amazon-
ki swoim przykładem i działaniem poka-
zują wszystkim kobietom, że rak piersi to 
nie wyrok. Dzięki wczesnej profilaktyce  
i systematycznym badaniom (co dwa 
lata mammografia, a co miesiąc samoba-
danie piersi) można znacznie zmniejszyć 
zagrożenia wynikające z tej choroby. 

Niebawem Szkoła Podstawowa nr 9 
w Wejherowie doczeka się drugiej 
sali sportowej. Z sali o powierzchni 
448,33 m kw. z zapleczem, będą korzy-
stali uczniowie szkoły oraz zawodnicy 
Wejherowskiego Klubu Karate. 
Wjazd do sali będzie znajdował się od 
ul. Spacerowej, gdzie powstaną także 
dodatkowe miejsca parkingowe.  

– Jest to inwestycja długo oczekiwana 
przez uczniów tej szkoły i mieszkańców 
Wejherowa – mówi Bogdan Tokłowicz, 
główny specjalista ds. oświaty w Wej-
herowie. – Przy Szkole Podstawowej 
nr 9 znajduje się już zespół boisk, nowo-
czesny plac zabaw, jest tu także jedyne 
w Wejherowie boisko trawiaste, które 
posiada nawodnienie. Nowo powstająca 
sala sportowa stworzy dodatkowe wa-
runki do uprawiania sportu. 
Warto dodać, że wszystkie placówki 
oświatowe, którymi zarządza miasto 
Wejherowo, posiadają sale gimnastyczne. 

„Dziewiątka” 
będzie miała 
salę sportową
Przy Szkole Podstawowej nr 9 
rozpoczęła się budowa sali 
sportowej. Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na koniec tego roku. 
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Wyjazd do Potulic zorganizował po raz 
dwunasty z rzędu 84-letni płk Roman 
Szrajer, były więzień Potulic, Kowalewa 
i Smukały, wieloletni działacz Polskie-
go Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. Roman Szrajer 
podkreśla, że o Potulicach nie można 
zapomnieć, bo do tego obozu w czasie 
II wojny światowej zostało wywiezio-
nych 617 osób z Wejherowa i powia-
tu wejherowskiego. Wśród delegatów 
z Wejherowa w uroczystości wzięli udział 
byli więźniowie Potulic: Zygmunt For-
mela, Stefan Bellgrau i Franciszek Bach 
oraz Henryk Kwiatkowski i Stanisław 
Harasiuk - więźniowie Majdanka.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
były okazją do zwiedzenia w Wejhero-
wie ciepłowni i elektrociepłowni Okrę-
gowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej. 7 maja br. młodzież szkolna 
oraz mieszkańcy zapoznali się z efekta-
mi inwestycji zrealizowanej dzięki unij-
nej kasie. 
Przypomnijmy, że w 2013 r. OPEC Sp. 
z o.o.  zakończyło  realizację projektu 
budowy  kogeneracji  w  Wejherowie, 
współfinansowanego  z  funduszy 
Unii  Europejskiej.  Nowa elektrocie-
płownia, produkująca ciepło i energię 
elektryczną w skojarzeniu ma na celu 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery i poprawę bezpieczeństwa 
energetycznego mieszkańców Wejhe-
rowa. 
Jak mówi Jan Klawiter, kierownik działu 
Kontraktów Europejskich w OPEC, silnik 

– Dzięki staraniom samorządów oraz  
budżetowi państwa jednostki te wy-
posażone są w duże samochody po-
żarnicze i sprzęt specjalistyczny. Są 
one ważnym filarem zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańcom naszego powiatu – po-
wiedział mł. bryg. Andrzej Papke skła-
dając życzenia z okazji Dnia Strażaka 
wszystkim strażakom zawodowym 
i druhom ochotnikom.
Wejherowo reprezentowali: zastępca 
prezydenta Beata Rutkiewicz, prze-
wodniczący Rady Miasta Bogdan To-
kłowicz, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara oraz komendant Straży Miej-
skiej Zenon Hinca.

Dzień Strażaka w Wejherowie

Podczas obchodów Dnia Strażaka w dniu 
13 maja 2015 roku w Wejherowie zastępca 
komendanta wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Gdańsku bryg. Waldemar 
Miłejko wręczył odznaczenia i awanse 
osobom wyróżniającym się w służbie 

pożarniczo-ratowniczej.

Wejherowianie pamiętają

Grupa wejherowskich 
kombatantów wzięła udział 
w obchodach 70-lecia 
wyzwolenia niemieckiego 
obozu w Potulicach z okazji 
Miesiąca Pamięci Narodowej 
i 70. rocznicy zakończenia 
II wojny światowej.

wyprodukowany przez 
Rolss-Royce’a produ-
kuje energię cieplną 
i elektryczną równo-
cześnie, dzięki temu 
obniżona jest emisja 
spalin do atmosfery. 
– Organizując Dni 
Otwarte chcemy po-
kazać mieszkańcom, 
że jesteśmy dla nich, 
a to co robimy, służy 
ogółowi społeczeń-
stwa – mówi Iwona 
Kozłowska, rzecznik 
OPEC. – Zaintereso-
wanie obiektem jest 
bardzo duże, odwie-
dziła nas młodzież 
szkolna oraz miesz-
kańcy Wejherowa. elektrociepłowni OPEC

grozę Potulic

Dzień otwarty
wejherowskiej
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REKREACJA

„Wejherowo biega” organizowane 
jest w ramach ogólnopolskiej ak-
cji „Polska biega”. Przed biegami 
wszyscy miłośnicy biegania wzięli 
udział w profesjonalnej rozgrzew-
ce, którą poprowadziła trenerka z klubu 
Tiger Gym w Wejherowie. Na scenie 
amfiteatru odbyły się atrakcyjne pokazy 
sportowo-rekreacyjne, które zaprezen-
towali zawodnicy z Karate Klub Wejhe-
rowo i Fight Zone Wejherowo. 
Po dotarciu do mety każdy z uczestni-
ków otrzymał okolicznościowy medal, 
a później uczestniczył w losowaniu na-
gród rzeczowych.
– Jak się okazało po raz kolejny, w Wejhe-
rowie lubimy i mamy gdzie biegać – mówi 
Michał Jeliński, współorganizator bie-
gu. – Tegoroczna akcja to wielki sukces, 
zwłaszcza frekwencyjny. Wspaniale, że 
tak wielu mieszkańców Wejherowa i po-
wiatu odpowiedziało na zaproszenie do 
wspólnego biegania po parku. Uczestni-
cy biegu w Wejherowie mieli do wyboru 
trzy dystanse: 400 m dla dzieci do lat 7, 
2000 m i 4000 m. Każdy wybierał sam 
dla siebie najbardziej odpowiedni dy-
stans. Nie biegano na czas, nie prowa-
dzona była klasyfikacja zajętych miejsc, 
a podstawowym celem było dotarcie do 
mety. Wiek uczestników kształtował się 
od 2 do prawie 70 lat. 
Organizatorami imprezy „Wejherowo 
biega”, która odbyła się pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Wejherowa, 
byli: Klub Sportowy „Wejher”, Wejhe-
rowskie Centrum Kultury oraz staro-
stwo powiatu wejherowskiego, Olimp 
– Resort&Spa, firma Kornix, Fitness 
Club Tiger Gym, Sierra Golf Club, Sklep 

sportowy Prosport, Fabryka Drzwi 
Porta, Karate Klub Wejherowo, Dewe-
loper Pastada, Pizzeria La Vita, CH Jan-
tar, Przedszkole Niepubliczne Mape-
ciaki, Wejherowskie Stowarzyszenie 
Sportowe. 
Nad sprawnym przebiegiem imprezy 
czuwali Michał Jeliński  i  Zbigniew Rol-
biecki. 

Wejherowo Biega

Około 1300 biegaczy w różnym wieku pobiegło 
w sobotnie przedpołudnie w ramach akcji „Wejherowo 
Biega 2015”. Po raz trzeci wejherowski park zaroił się 
tym razem od czerwonych koszulek promocyjnych, 
w których biegły dzieci, młodzież i dorośli.

2015
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W otwartym do północy Ratuszu, moż-
na było obejrzeć wystawę fotograficzną 
Henryka Połchowskiego „Wejherowia-
nie w kronikach miasta” oraz wystawę 
malarstwa Artura Kolby „Strefa Odlotu”. 
Tej nocy można było spotkać się z prezy-
dentem Wejherowa Krzysztofem Hilde-
brandtem oraz wziąć udział w tworzeniu 
mozaiki przedstawiającej logo miasta 
podczas warsztatów ceramicznych. Spe-
cjalnie na tę okazję została wydana ga-
zetka  jednodniowa  „Wejherowo  25  lat 
temu” opracowana z ówczesnych mate-
riałów prasowych.  
Zwiedzający oglądali także sale Tradycji 
i Historii Wejherowa z makietami zabyt-
kowej części miasta oraz Kalwarii. Mogli 
zrobić sobie zdjęcie w fotobudce. 
- Noc Muzeów to niewątpliwie świę-
to kultury, sztuki i historii – mówi pre-
zydent Wejherowa  Krzysztof  Hilde-
brandt. – Cieszę się, że Wejherowska 
Noc Muzeów wciąż cieszy się takim 
zainteresowaniem wśród wejherowian, 
a także odwiedzających nasze miasto 
przy tej okazji turystów. W tym roku 
postawiliśmy na różnorodność, mam na-
dzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. 
Dla mnie jest to także okazja do spo-
tkania z mieszkańcami, podczas których 
rozmawiamy o przyszłości miasta.

w Wejherowie
Wejherowska Noc Muz

eów zorganizowana 

po raz siódmy, przyciąg
nęła do Wejherowa 

po raz kolejny wielu od
wiedzających. W tym 

roku ratusz odwiedziła
 rekordowa liczba 

zwiedzających – około
 3 tysięcy osób.

KULTURA

Magiczna noc
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Na wejherowskim rynku oglądaliśmy 
występy grupy cyrkowej, szczudlarzy, 
iluzjonistów i mimów. Ogromne zainte-
resowanie wzbudziło także malowanie 
karykatur na żywo przez m.in. wejhe-
rowskich artystów. Niezwykły był pokaz 
ogni na rynku – będący połączeniem 
ognia, tańca oraz teatru. 
Jak zwykle nie brakowało chętnych do 
nocnego zwiedzania Kalwarii Wejhe-
rowskiej oraz krypt z klasztornym prze-
wodnikiem. Wspólnie z członkami Klubu 
Miłośników  Wejherowa można było 
wziąć udział w wycieczce śladami pierw-
szej mapy miasta. 
Również Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie przygotowało szereg atrakcji dla 
zwiedzających. 

KULTURA

Magiczna noc
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W trakcie imprezy z udziałem Alicji Eigner 
- brązowej medalistki Mistrzostw Świata  
w tenisie stołowym w Korei Płd. (2010 
r.), brązowej medalistki Paraolimpiady  
w Londynie oraz wielokrotnej uczest-
niczki paraolimpiad, został oddany ofi-
cjalnie do użytku nowy plenerowy stół 
do tenisa stołowego ufundowany przez 
firmę Leroy Merlin. Firma ufundowała 
także kiełbaski, słodycze i napoje dla 
uczestników osiedlowej majówki. Nato-
miast Maciej Gębarowski z firmy Orlex 
ufundował 20 m kw. kostki betonowej 
pod ten stół.
Dzięki staraniom radnego Mariusza Łupi-
ny i Edwarda Śliwińskiego, Wejherowski 
Zarząd Nieruchomości Komunalnych wy-
remontował wiatę uszkodzoną podczas 
ubiegłorocznego pożaru.  Dzięki temu 
teren rekreacyjny na polanie odzyskał 

swoją wartość a dzięki nowemu stołowi 
do ping-ponga stał się atrakcyjniejszy. 
– Dziękuję mieszkańcom oraz sponsorom, 
przede wszystkim Leroy Merlin, restauracji 
„Koga” w Wejherowie oraz leśnikom, którzy 
pozwalają nam urządzać ogniska i zabawy 
na skraju lasu – mówi Edward Śliwiń-
ski. – Dziękuje też panu Puszowi, któ-
ry pomaga w utrzymywaniu porządku 
na terenie rekreacyjnym w sąsiedztwie 
osiedla. Dziękuję też władzom miasta za 
wyremontowanie naszej wiaty, z której 
korzystają mieszkańcy. 
W trakcie imprezy zorganizowano kon-
kursy i zabawy dla dzieci, w tym również 
przejażdżki trzykołowym motocyklem. 
W organizacje imprezy zaangażowali 
się także m.in. Daniel Pielak, Krystyna 
i Wiesław Krawczykowie oraz Mariusz 
Popowicz.  

Integracja na osiedlu Fenikowskiego
Mieszkańcy osiedla 
Fenikowskiego spotkali 
się przy ognisku 
zorganizowanym przez 
działaczy osiedlowych. 
Polana to ulubione 
miejsce wypoczynku, 
rekreacji i plenerowych 
spotkań mieszkańców 
osiedla liczącego ponad 
2 tysiące osób.

SPOŁECZEŃSTWO

Studenci Wydziału Architektury Poli-
techniki Gdańskiej wzięli udział w kon-
kursie organizowanym przy współpracy 
z Urzędem Miejskim w Wejherowie na 
opracowanie koncepcji funkcjonalno-
-przestrzennej terenu rekreacyjnego przy 
ul. Wałowej. Najciekawsze elementy 
konkursowych opracowań zostaną wy-
korzystane przez biuro projektowe do 
opracowania realnego projektu zagospo-
darowania tego terenu. Konkurs został 
zainicjowany przez Wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta Wojciecha Kozłow-
skiego. 
Nieruchomość będąca przedmiotem 
konkursu położona jest pomiędzy cią-
giem pieszo-rowerowym Cedron a uli-
cami Wałową i Rzeźnicką. Kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i In-
westycji Miejskich Stanisław Brzozow-
ski podkreśla, że w tym roku ma zostać 

opracowany konkretny pro-
jekt budowlany zagospoda-
rowania tego terenu, którego 
realizacja ma nastąpić w przy-
szłym roku. Na konkurs wpły-
nęło 21 prac wykonanych 

przez dwuosobowe zespoły, które speł-
niły formalne kryteria. Prace, jako człon-
kowie komisji, oceniali: dr hab. inż. arch. 
Bogna Lipińska, Beata Rutkiewicz, Sta-
nisław Brzozowski, Mirosław Ziemann, 
Zbigniew Falkowski i Justyna Antczak. 
– Wszystkie prace są na wysokim pozio-
mie, bardzo pomysłowe i z wieloma roz-
wiązaniami, które nas bardzo zaskoczyły, 
przez co trudno było wybrać te najlepsze. 
Cieszy fakt, iż w opracowaniach znalazło 
się dużo zróżnicowanej zieleni, alejek a tak-
że ciekawych rozwiązań jak np. krzyż mal-
tański z herbu Wejherowa wkomponowany 
w układ alejek. Przystępujemy do wyboru 
biura projektowego i natychmiast ruszamy 
z pracami projektowymi dla tego terenu 
– mówi Beata  Rutkiewicz  dodając, że 
współpraca z Wydziałem Architektury 
Politechniki Gdańskiej będzie kontynu-
owana.

Wejherowo

Pierwszą nagrodę otrzymała 
praca „Niezwykły Krąg” au-
torstwa Magdaleny Bosz i Na-
talii Pszczółkowskiej. Druga 
przypadła Dorocie Behnke 
i Marcinowi Szczecińskie-
mu „Nadmorska Oaza”. Trze-
cią nagrodę otrzymała praca 
„Cassubia Park” opracowana 
przez Klaudię Dziedzic i Kry-
stiana Wirkusa. Wyróżnienia 
zostały przyznane dla prac 
„Wejherowski Gaj” (autorzy 
Piotr Chmielewski i Damian 
Olszewski) oraz „Tajemniczy 
Ogród” (autorzy - Agnieszka 
Supińska i Daria Różańska).

według
 studentów 
architektury
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Bartosz Tomczak  zwyciężył w kategorii 
młodzików. Jakub Tomczak wicemistrz 
Polski walczył z Konradem Białasem, 
reprezentantem Kadry Narodowej Ka-
detów i choć walkę przegrał, to była ona 
naprawdę wyrównana. 
Wzorcowy boks pokazał Konrad Kacz-
markiewicz - wicemistrz Pucharu Polski, 
nie dał najmniejszych szans swojemu ry-
walowi, nokautując go w pierwszej run-
dzie. Został wytypowany przez trenerów 
Kadry Narodowej do reprezentowania 
Polski na Mistrzostwach Europy Kadetów.

Wejherowscy zawodnicy Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Sportowego wzięli 
udział w Mistrzostwach Polski w kickbo-
xingu kadetów i seniorów w wersji po-
intfighting i light contact. Reprezentanci 
WSS oraz KTS-K GOSRiT Luzino wywal-
czyli wspólnie dziewięć medali: sześć 
złotych i trzy srebrne. Nikola Siecińska 

wywalczyła Mistrzostwo Polski w kat. 
do 37 kg pointfighting kadetów młod-
szych; Rafał Karcz – mistrzostwo Polski 
w kat. do 57 kg seniorów pointfighting; 
Oliwer Laskowski wicemistrzostwo Pol-
ski w kickboxingu w kat. do 69 kg kade-
tów starszych pointfighting. 
Wyjazd zawodników z Wejherowa był 
wspierany przez miasto Wejherowo dro-
gą rocznej dotacji dla stowarzyszeń.

Zapisy do Wejherowskiej Sekcji 
Kickboxingu Klubu Sportowego 
Maximus
W każdą środę, w godzinach  
17.30 -18.30 w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 w Wejhero-
wie odbywają się bezpłatne zajęcia 
sportowo-rekreacyjne z techni-
kami – kick-boxingu, boksu, judo, 
samoobrony i piłki nożnej. Mogą 
wziąć w nich udział dzieci z Wej-
herowa w wieku 6-12 lat. Szkole-
nie, zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dzieci i młodzieży dofinansowane 
są z budżetu Miasta Wejherowa 
w ramach dotacji udzielanych or-
ganizacjom pozarządowym. Wię-
cej informacji: www.ksmaximus.pl, 
tel. 501 191 908.

Nikola Suchocka została wybrana przez 
jurorów osobowością turnieju. Złoty-
mi medalistami zostały: Dominika Ber-
naśkiewicz, Nikola Suchocka, Amelia 
Kowalska, Agata Rażniewska, Rozalia 
Fiedziuszko, Marcelina Pośpieszna, 
Anna Ryczkowska. Srebro wytańczy-
ły: Weronika Lachs, Natalia Szcześniak, 
Dobrosława Laskiewicz, Agata Nowicka, 
Kamilla Miller, Wiktoria Kobiela, a brąz - 
Julianna Białk, Marcin Kiel. 
W kategorii duetów złoto zdobyły: Mar-
celina Urban i Nikola Suchocka, Agata 
Nowicka i Rozalia Fiedziuszko, srebro: 
Dobrosława Laskiewicz i Amelia Kowal-
ska, a brąz Amelia Brzeska i Oliwia Rze-
szewicz. 
W kategorii formacji zwyciężyły zespo-
ły: Wow, Carmenki, Euforia, Explozja i Fu-
sion. Srebro wytańczyły: Expresik, Enig-
ma, Laleczki i Respect, a brąz: Dla mnie 
bomba! Wyróżnienie otrzymała formacja 
Na maxa!

Na Wejherowskich Kortach Tenisowych 
Turniejem Otwarcia zainaugurowano 
letni sezon sportowy 2015 r. W turnieju 
wzięło udział 50. zawodników, rozegra-
no gry pojedyncze i podwójne. Mistrzem 
Otwarcia Sezonu został Marcin Kenner, 
który w finale gry pojedynczej OPEN  po-
konał Jarosława Dziekońskiego. Miejsca 
trzecie zajęli: Paulina Bednarczyk i Pa-
weł Gazarkiewicz. W kategorii +55 w fi-
nale gry pojedynczej zwyciężył Grzegorz 
Miler, pokonując Dariusza Olszewskie-
go. Trzecie miejsca przypadły Michało-
wi Jelińskiemu i Romanowi  Kennerowi. 
W grze podwójnej zwycięstwo odnieśli 
Paulina Bednarczyk i Damian Białas, któ-
rzy w finale pokonali Marcina Kennera 
i Jarosława Dziekońskiego. 
Puchary dla najlepszych zawodników 
ufundował Prezydent Wejherowa, a or-
ganizatorem turnieju było Wejherowskie 
Towarzystwo Tenisowe i Lech Bieńkow-
ski (Wejherowskie Korty Tenisowe).  

Agata, która jest uczennicą piątej kla-
sy, trenuje judo w UKS „Team Dragon” 
Wejherowo i AZS AWFiS Gdańsk, nie 
dała szans swoim rywalkom, wygrała 
wszystkie swoje walki przed czasem 
i zdobyła złoty medal . Zawody objęte 
są kalendarzem Wojewódzkiego Szkol-
nego Związku Sportowego i w tym roku 
wystartowała w nich rekordowa liczba 
uczestników z całego województwa 
pomorskiego, a Agata była pierwszą  
reprezentantką w Judo powiatu wejhe-
rowskiego.

Mistrzostwa Polski 
w kickboxingu

Mistrzostwa 
tenisowe

Świat Tańca 
tryumfował
Młodzi tancerze z Klubu 
Tanecznego Świat Tańca 
z Wejherowa prowadzonego przez 
Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów 
po raz kolejny stanęli na 
najwyższych stopniach podium. 
Podczas  VIII Międzynarodowego 
Dnia Tańca w Lęborku oraz III 
ogólnopolskiego Festiwalu Form 
Tanecznych w Gdańsku zdobyli 
29 medali i 16 pucharów.

SPORT

Złota Agata Syska
Agata Syska, zawodniczka UKS 
„Team Dragon” Wejherowo 
zdobyła złoty medal podczas 
XLIII Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Judo. 

Wejherowianie 
w Pucharze Ziem 
Nadbałtyckich 
w Szczecinie
Zawodnicy Wejherowskiego Klubu 
Bokserskiego „Gryf” - Bartosz 
i Jakub Tomczakowie oraz Konrad 
Kaczmarkiewicz znakomicie spisali 
się podczas III części Turnieju Ziem 
Nadbałtyckich w Szczecinie. 
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EDUKACJA

Wejherowianki pokonały swoje rywal-
ki 36:19. „Złotka” wystąpiły w skła-
dzie:  Dominika Mudlaf, Anastazja 
Kinas, Martyna Cholch, Natalia Mar-
mułowska, Marta Moros, Patrycja Ku-
las, Julia Zimniewicz, Alicja Haberland, 
Wiktoria Woźniak, Wiktoria Kupfer-
schmidt i Rozalia Zabrocka. Trenerem 
zespołu jest Lucyna Mruk. 
Drużyna chłopców UKS Basket-
-Ósemka w tych samych finałach za-
jęła szóste miejsce w województwie 
pomorskim. Chłopcy wystąpili w skła-
dzie: Jakub Pohnke, Patryk Kołodziej-
ski, Jakub Parol, Filip Freund, Adrian 
Ostrowski, Maks Górski, Krzysztof 
Budnik, Kacper Iterman, Szymon 
Dziewior, Adrian Popławski, Szymon 
Grabski, Piotrek Krzebietke, Szymon 
Nowicki, Cezary Zabrocki. Trenerem 
zespołu jest Kordian Zabrocki.
Jak mówi Kordian Zabrocki, prezes 
UKS Basket-Ósemka, pierwszy raz 
w historii koszykarskiej szkoły zdarzy-
ło się, że w finale wystąpiły dziewczę-
ta i chłopcy. To olbrzymie osiągnięcie. 
Gratulujemy zawodnikom obu drużyn 
i ich trenerom. 

Jak mówi organizator konkursu An-
drzej Fedoruk na konkurs napłynęło 
ponad 30 prac. W grupie najmłodszej 
(1-3 szkoły podstawowe) zwyciężyła Ju-
lia Łuniewska, drugie miejsce zajął Wik-
tor Sychowski, a trzecie - Paulina Myller. 
Uczniowie SP 5 pracowali pod opieką 
Beaty Frąckowiak. W grupie II (klasy 4-6 
szkoły  podstawowe)  pierwsze  miejsce 
zajęła Martyna Labuda, drugie - Tymote-
usz  Gehrke, a trzecie - Anastazja Kinas. 
Uczniów SP 8 przygotowała Maria Zyba-
ła. W grupie klas gimnazjalnych wygrała  
Martyna Józefiak, drugie miejsce - Pau-
lina Chodu, a trzecie - Kornelia Bryła – 
uczniów Gimnazjum nr 3 przygotowała 
Maria Zybała. 
Na szczeblu miejskim wyróżnienia otrzy-
mali: Agata Świniarska i Paweł Nowac-
ki (oboje ze Szkoły Podstawowej nr 5). 
W konkursie powiatowym w grupie 
uczniów klas 1-3 szkół podstawowych 
drugie miejsce otrzymała praca Pauliny 
Myller (SP 5), a V miejsce zajął Wiktor 
Sychowski (SP 5). Natomiast w grupie 
uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych 
drugie miejsce otrzymała praca Martyny 
Labudy (SP 8).

Jak powiedziała dyrektor zespołu szkół 
Marzena Misztal, inicjatywa zrodziła się 
kilkanaście lat temu i zapoczątkowała ją 
dyrektor gimnazjum Bożena Kowalska 
przy współpracy z dziećmi - straconego 
w czasie II wojny światowej w Królew-
cu kapitana – Zygmuntem Kasztelanem 
i jego siostrą Marią. 
Podczas uroczystej akademii w auli szkol-
nej z udziałem wnuczki kpt. Antoniego 
Kasztelana z udziałem wielu gości, w tym 
zastępcy prezydenta Piotra Bochińskie-
go, przewodniczącego Rady Miasta Bog-
dana Tokłowicza wręczono stypendia.
Stypendium im. Antoniego Kasztelana za 
rok szkolny 2014/2015 otrzymali: Zu-
zanna Zaremba, Marcin Nastały, Natalia 
Bork, Magdalena Labudda, Martyna Pa-
dzik, Jakub Bank, Konrad Bryłowski, Ja-
kub Mielewczyk. Stypendium szkolne za 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
w pierwszym semestrze roku szkolnego 
2014/2015 otrzymali gimnazjaliści: Jan 
Fechner, Martyna Padzik, Magdalena La-
budda. W Szkole Podstawowej nr 6 sty-
pendium za wyniki w nauce i osiągnięcia 
sportowe w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2014/2015 otrzymali: Wik-
toria Białk,  Agata Konkol, Wiktoria Szo-
cińska, Weronika Lademann, Grzegorz 
Wójcik, Adrian Radtke, Magdalena Bob-
kowska, Agnieszka Kopicka.

Bezpieczeństwo

Dobiegł końca 
miejski finał 
XVII Ogólnopolskiego  
Konkursu Plastycznego 
dla dzieci i młodzieży pod 
hasłem „Bezpieczeństwo 
i rozwaga – tego od  
Ciebie każdy wymaga!”. 

w obrazach 
najmłodszych

Złoto dla 
dziewcząt, 
szóste miejsce 
dla chłopców
Reprezentantki Szkoły 
Podstawowej zdobyły złoty 
medal w finale Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Kwidzynie. W turnieju 
uczestniczyło sześć zespołów 
reprezentujących najlepsze 
szkoły podstawowe z Gdyni, 
Starogardu Gdańskiego, 
Słupska, Gdańska, Kwidzyna 
i Wejherowa. 

UKS Basket-Ósemka:

Stypendia 
Kasztelana 
dla najlepszych
Grupa wyróżniających 
się uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 Wejherowie 
otrzymała stypendia  
im. kpt. Antoniego 
Kasztelana. 
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy Czerwiec 2015

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

> >

1.06
Dzień  Dziecka  – Mała scena w parku 
miejskim.

5.06, godz. 19
Koncert Natalia  Przybysz; bilety: 50 zł 
normalny, 45 zł ulgowy, 40 zł grupowy.

6.06, godz. 19
Koncert  Grażyna  Auguścik  Orchestar 
–  Inspired  by  Lutosławski,  bilety: 60 zł. 
W projekcie występują trzy zespoły jazzo-
wy: fundament zapewnia wokalistce Trio 
Jana Smoczyńskiego, drugim zespołem 
jest ludowa kapela Janusz Prusinowski 
Trio, trzeci składnik tej wyjątkowej fuzji 
to Atom String Quartet w składzie: Dawid 
Lubowicz – skrzypce; Mateusz Smoczyń-
ski – skrzypce; Michał Zaborski – altówka; 
Krzysztof Lenczowski – wiolonczela.

9.06, godz. 18; 10.06, godz. 18
Spektakl Bułhakow/ Mistrz/ Małgorza-
ta; reżyseria: Andrzej Maria Marczewski. 
Spektakl oparty jest na kultowej powie-
ści XX wieku i fascynującej historii miło-
ści życia jej autora. W tytułowych rolach 
Monika Węgiel i Igor Chmielnik. 

11.06, godz. 19
Kabaret  Kabaret  Łowcy  B.,  bilety: 
40 zł.  Kabaret występuje w składzie 
Bartosz Gajda, Bartosz Góra, Maciej 
Szczęch, Sławomir Szczęch.

12.06, godz. 19
Koncert  Dzmebi  –  folklorystyczny  ze-
spół z Gruzji; bilety: 10 zł, normalne, 5 zł 
ulgowe. Założycielami byli bracia bliźnia-
cy Zaza i Gocha Shalamberidze. 

20.06, godz. 18.30
Koncert ELECTROday 2 – muzyka elek-
troniczna; bilety: 40 zł. Występują: Wła-
dysław Komendarek, Dieter Werner, So-
undwalker, Marek Manowski

23.06, godz. 10-12
Piknik naukowy pod nazwą „Ogródek ma-
tematyczny” – Filharmonia  Kaszubska. 
Na dzieci w wieku przedszkolnym cze-
kać będzie osiem stoisk przygotowanych 
przez wykładowców Centrum Nauczania 
Matematyki i Kształcenia na Odległość 
Politechniki Gdańskiej. Wykwalifikowana 
kadra akademicka tym razem skupi się wy-

2.06 
Obchody XIV Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Czytania Dzieciom pod hasłem 
„Każde dziecko zasługuje na książkę” 
– parada postaci bajkowych ulicami 
Wejherowa z udziałem radnych Rady 
Miasta Wejherowa.

3.06, godz. 17.00 
Wernisaż wystawy haftu i malarstwa „Na-
sze pasje” autorstwa Bogumiły Dettlaff, 
Longiny Wysockiej i Krzysztofa Powałki.

10.06, godz. 11.00 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika.  

24.06, godz. 11.00 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika.  

30.06, godz. 10.00 
Rozpoczęcie Wakacji w Bibliotece 
(szczegóły wkrótce) 

czerwiec – Letnia Biblioteka w Pałacu – 
plenerowa wypożyczalnia na tarasie Pa-
łacu Przebendowskich w Wejherowie 
(czynna w godzinach pracy biblioteki, 
wtorek – piątek 10.00 - 18.00) projekt 
realizowany we współpracy z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej oraz Wydawnictwem Region. 

czerwiec – spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki dla Młodzieży, spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, 
realizacja projektu „Rozmowy bardzo 
kulturalne”.

Wystawki związane z rocznicami: 
100. rocznica urodzin księdza Jana 
Twardowskiego 
50. rocznica urodzin Pawła Wakuły 
60. rocznica urodzin Grażyny Bą-
kiewicz 
Międzynarodowy Dzień Zapobiega-
nia Narkomanii 

Szczegółowe i aktualne informacje na 
stronie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz 
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo

>

>
>

>

łącznie na najmłodszych, prezentując im 
różnorodne gry i zabawy matematyczne. 

26-28.06
Rekonstrukcja Historyczna, wstęp wol-
ny (więcej s. 15).
Czerwiec - Wystawa Zofii de Ines – Ga-
leria; wstęp wolny
Na wystawie w galerii Filharmonii Ka-
szubskiej i Wejherowskiego Centrum 
Kultury zaprezentowana zostanie re-
trospektywa pracy twórczej Artystki. 
W Galerii zostanie  zaprezentowanych 
około 20 manekinów z kostiumami wraz 
z wybranymi do nich projektami.

30.05, godz. 18-24
Noc Bibliotek w Pedagogicznej Bibliote-
ce w Wejherowie, ul. Kaszubska 14

W wejherowskiej bibliotece odbyły się 
dwa przedstawienia Teatru Duet oraz 
Morski Maraton Biblioteczny, czyli lekcje 
biblioteczne dla grup zorganizowanych. 
W bibliotece gościł pisarz Piotr Bernar-
dyn, a wykład przeprowadzili Gabriela 
Lisius, starosta powiatu wejherowskie-
go oraz Marcin Drewa. Tego samego 
dnia została zorganizowana gra miejska, 
która zakończyła się spotkaniem z prze-
wodniczącym Rady Miasta Bogdanem 
Tokłowiczem. Tydzień Bibliotek zakoń-
czył występ muzyczny Leszka Boliboka 
i Rafała Rompcy z zespołu „Fucus” oraz 
festyn rodzinny „W rytmie szumiących 
fal”, w ramach którego została rozegrana 
na terenie biblioteki gra terenowa. 

Tydzień 
Bibliotek

W wejherowskiej bibliotece 
w ramach Tygodnia Bibliotek 
zaprezentowany został m.in. 
program artystyczny „Qui Pro 
Quo” z udziałem słuchaczy 
Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz 
recitalem Agaty Jasińskiej, przy 
akompaniamencie Artura Sekury.
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NOWINY – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: nowiny@wejherowo.pl; 
Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie.  
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 6 000 egz. Druk: Wejherplast.

Informacja: 
 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt
 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19,  58 677 70 20
Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz
 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara 
 58 677 70 20
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz
 58 677 71 59 

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie - kierownicy)

Plac Wejhera 8
Wydział Ogólno-Organizacyjny 
 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 
Sekretariat Rady Miasta 
 58 677 70 26, 58 677 70 27
Wydział Kultury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki (Michał Jeliński) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38
Straż Miejska (Zenon Hinca)  
 986,  58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogólna
Wydział Spraw Obywatelskich 
(Mariola Pokraczyńska)  
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 17
Wydział Finansowy (Izabela Noetzel) 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (Stanisław Brzozowski) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 
W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44
Miejski Konserwator Zabytków
(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 
 58 677 71 41
Wydział Spraw Lokalowych (Krystyna Niklewicz)
 58 677 71 25 
Urząd Stanu Cywilnego (Alina Kieda-Szefka) 
 58 677 71 31 
Ewidencja Działalności Gospodarczej 
 58 677 71 34, 58 677 71 36
Inspektorat Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
 58 677 71 37,  58 677 71 39
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
(Dorota Popiołek)  
 58 672 19 66, fax 58 677 56 34, 58 736 29 22
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o.o. (Roman Czerwiński) 
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
(Czesław Kordel) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32
Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych (Jarosław Jędrzejewski) 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97
Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa 
Społecznego (Ewa Puchowska) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(Anna Kosmalska) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70  
Wejherowskie Centrum Kultury 
(Jolanta Rożyńska) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75
Miejska Biblioteka Publiczna 
(Danuta Balcerowicz), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

SPOŁECZEŃSTWO

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski

>

>

>

Prezydent Miasta Wejherowa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, pl. Jaku-
ba Wejhera 8, 22 maja 2015 r. zo-
stanie wywieszony na 21 dni wykaz 
lokali mieszkalnych, stanowiących 
własność Gminy Miasta Wejhero-
wa, przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemców:
lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Bukowej 
7 wraz z ułamkową częścią gruntu 
działka nr 184/6 obręb 16,
lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Kal-
waryjskiej 8 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 237/2 obręb 16,
lokal mieszkalny nr 37 na os. Staszi-
ca 2 wraz z ułamkową częścią gruntu 
działka nr 460/2 obręb 15 (użytkowa-
nie wieczyste),
lokal mieszkalny nr 1 na os. 1000-le-
cia 9 wraz z ułamkową częścią gruntu 
działka nr 19/5 i 21/2 obręb 16 (użyt-
kowanie wieczyste).

Zakład Usług Komunalnych w Wejhe-
rowie sp. z o.o. rozwijając swoją dzia-
łalność wykonując także drobne prace 
budowlane, jak np. budowa elementów 
małej architektury.
W ostatnim czasie ZUK wykonał miejsca 
na ogniska półokrągłe z ławkami i 
stołami w Kaczkowie, Kamieniu, Kocha-
nowie, Smażynie i Zbychowie.
Mała architektura udostępniana jest dla 
coraz większej ilości mieszkańców oraz 
turystów i lokalizowana w wielu cieka-
wych przyrodniczo miejscach.

Oferta ZUK

INFORMACJA

Konkurs organizowany jest w nastę-
pujących kategoriach: balkony, okna 
w domach jedno- i wielorodzinnych, 
ogrody przydomowe, ogrody działkowe. 
Konkurs w kategorii ogrody działkowe 
będzie rozstrzygany w dwóch etapach: 
wewnętrznym, a następnie miejskim. 
Zgłoszenia pisemne do 12 czerwca 
2014r. przyjmuje Urząd Miejski w Wej-
herowie, ul. 12. Marca 195. Zgłoszenie 
powinno zawierać: imię, nazwisko i ad-
res właściciela obiektu, numer telefonu, 
dokładny adres i rodzaj obiektu przed-
stawionego do konkursu. Istnieje możli-
wość zgłaszania do konkursu obiektów 
przez osoby trzecie (sąsiadów, znajo-
mych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgo-
dy właściciela obiektu. 
Do 27 lipca 2015 r. komisja wyłoni spo-
śród zgłoszonych ofert konkursowych, 
po 3 miejsca w każdej kategorii, za zdo-
bycie których zostaną przyznane nagro-
dy pieniężne. 

Miłośnicy kwiatów i pasjonaci 
uprawiania ogrodów będą mieli 
okazję pochwalić się swoimi 
zielonymi balkonami i pięknymi 
ogródkami. Prezydent Miasta 
Wejherowa po raz osiemnasty 
ogłosił „Konkurs na najładniej 
ukwiecony i zazieleniony balkon, 
okno lub ogród na terenie Miasta 
Wejherowa”. 

Konkurs na 
najpiękniejszy 
balkon i ogród
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KULTURA

Złote dyplomy uzyskały następujące chó-
ry: Chór Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie 
- dyrygent Ewa Rocławska, Zespół Wo-
kalny „Sensus Musicus” z Lęborka – dyry-
gent Tadeusz Formela, Chór Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego - dyrygent Je-
rzy Szarafiński i Chór Młodzieżowy Canto 
z Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Nie-
mena we Włocławku – dyrygent Marian 
Szczepański. 
Zaś srebrne dyplomy otrzymały: Chór 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejhero-
wie – dyrygent Olga Tomaszewska oraz 
Chór Dziecięcy „Cantabile” z Redy – dy-
rygent Barbara Tańska. Ponadto dyplom 
uczestnictwa otrzymało Stowarzyszenie 
Śpiewacze „Aamber Singer’s” - dyrygent 
Henryk Kowal.
Wyróżnienie za najlepiej wykonany 
utwór obowiązkowy oraz wyróżnienie 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
w Gdańsku otrzymał Chór Młodzieżo-
wy „Canto” z Włocławka za wykonanie 
utworu Anny Rocławkiej „Mòrze rëczy”. 
Wyróżnienie za najciekawszą prezen-
tację utworu kaszubskiego – Nagrodę 

im.  Mieczysława Barana  ufundowaną 
przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego w Wejherowie otrzymał 
Chór „Sensus Musicus” z Lęborka za wy-
konanie utworu Leszka Kułakowskiego 
„Rëbôk”.
Nagrodę finansową i Puchar Rekto-
ra Akademii Muzycznej w Gdańsku za 
najciekawsze wykonanie utworu o te-
matyce marynistycznej z repertuaru 
kompozytorów Pomorza Gdańskiego 
– otrzymał Chór Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego za utwór Waldemara 
Czaji pt. „Morze”.
Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta 
konkursu i wyróżnienie dyrektora Wej-
herowskiego Centrum Kultury otrzy-
mał Jerzy Szarafiński - dyrygent Chóru 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W tym roku udział w rekonstrukcji weź-
mie blisko 150 osób, czyli ilość wier-
nie oddająca realia potyczek z tamtych 
czasów. Całe wydarzenie odbędzie się 
na terenie Wejherowa, ze szczególnym 
uwzględnieniem Placu Jakuba Wejhera 

oraz Parku Miejskiego, gdzie rozegrają 
się trzy bitwy. 
Podczas całego wydarzenia widzowie 
wezmą udział w atrakcjach dodatko-
wych, wśród których m.in.: kramy z re-
gionalnymi produktami, turniej szabli 
bojowej, turniej kulinarny czy możliwość 
podglądania pracy rzemieślników zawo-
dów dawnych. Otwarte dla zwiedzają-
cych będzie podziemie Klasztoru pw. 
św. Anny, gdzie spoczywa Jakub Wejher 
z rodziną. Dodatkową atrakcją jest moż-
liwość zwiedzenia Kalwarii Wejherow-
skiej z przewodnikiem. Rekonstrukcji to-
warzyszyć będą również fireshow, tańce 
brzucha oraz dodający niezwykłego kli-
matu przemarsz z pochodniami.

Rekonstrukcja historycznaW dniach 26-28 czerwca 
sezon letni w Wejherowie 

otworzy jedna 
z największych rekonstrukcji 
historycznych w Polsce, czyli 
“Jak to na Pomorzu zdrajcy 
ze Szwedem próbowali się 
bratać”. To już drugi raz, 
kiedy zapaleni miłośnicy 

okresu Potopu Szwedzkiego 
spotykają się w Wejherowie, 

by odtworzyć działania 
zbrojne z czasów walk 
w mieście i okolicy. 

Statuetkę Złocistego Żagla  
Chór Młodzieżowy „Canto” 
z Zespołu Szkół Muzycznych we 
Włocławku zdobył Grand Prix 
XXII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Pieśni o Morzu w Wejherowie. 
Laureaci otrzymali Statuetkę 
Złocistego Żagla wraz z nagrodą 
w wys. 10 tys. zł ufundowaną 
i wręczoną przez Prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta. 

Canto
wyśpiewał chór

z Włocławka

Festiwal zorganizowali: Prezydent Mia-
sta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
Wejherowskie Centrum Kultury – Filhar-
monia Kaszubska, Akademia Muzyczna 
im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdański 
Oddział Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr oraz Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina 
w Wejherowie. Patronat honorowy nad 
Festiwalem sprawowali:  Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego Małgo-
rzata Milanowska, Wojewoda Pomorski 
Ryszard Stachurski oraz Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk. 




