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– Dzisiaj spotykamy się, 
aby świętować dzień za-
łożenia Wejherowa przez 
Jakuba Wejhera – mówił 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
otwierając uroczystość 
z okazji Święta Miasta. 
– Jest to dobry moment, 
aby podziękować oso-
bom, które przyczyniły 

KULTURA

Huberta Skrzypczaka
Dzień Jakuba to jedna z ważniejszych 
w mieście uroczystości. Jest okazją 
do podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju i promocji 
Wejherowa w  różnych dziedzinach 
życia. W tym roku gwiazdą wieczoru 
była Kayah z zespołem. 

Podczas uroczystości wręczono także 
nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa, 
które otrzymali: Elżbieta Bieńko – Kor-
nacka, Agata Bieńkowska, Joanna Ci-
chocka, Elżbieta Czeszejko, Mirosław 
Ellwart, Stanisław Harasiuk, Marek  Har-
twig, Aleksandra  Janus, Stefan Macha-
liński, Elżbieta Milczewska, Kazimierz 
Miotk, Karol Rohde, Maciej  Syska, Ro-
man Szrajer. 

Statuetka
dla

Jakuba 
Wejhera

się do promocji i rozwoju naszego miasta. To 
wyróżnienie dla tych, którzy swoim zaanga-
żowaniem sprawiają, że Wejherowo rozwija 
się. Wśród laureatów nagrody są zarówno 
ci, którzy promują miasto przez swoje do-
konania zawodowe, jak i  ci którzy pracują 
społecznie na rzecz innych mieszkańców. 
W tym roku najwyższą nagrodę przy-
znawaną przez Radę Miasta – Statu-
etkę Jakuba Wejhera otrzymał Hu-
bert Skrzypczak medalista olimpijski, 
mistrz i wielokrotny wicemistrz Polski 
i Europy, pięściarz wagi muszej i pa-
pierowej. 
– Jest to wyróżnienie dla najwybitniejsze-
go polskiego pięściarza wagi papierowej 
w  historii polskiego boksu, który w  swojej 
sportowej karierze stoczył 243 walki, z cze-
go 208 to spotkania wygrane, pierwszego 
i  jedynego – jak dotychczas – wejherowia-
nina, który zdobył medal olimpijski – mó-
wił Bogdan Tokłowicz, przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa. 
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Wyróżnienia odebrał podczas gali fina-
łowej w Warszawie Arkadiusz Kraszkie-
wicz, skarbnik Wejherowa.   
– Dziś można śmiało powiedzieć, że Wej-
herowo wykorzystało minione 25 lat do 
rozwoju miasta – mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. – Wejhe-
rowo bardzo się zmieniło, wypiękniało i roz-
winęło. Szczególnie spektakularne zmiany 
zaszły po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej. Wejherowo w ciągu kilku lat zdobyło 
dofinansowanie z  UE na dziewięć dużych 
projektów. Odnowiliśmy Kalwarię Wejhe-
rowską, przeprowadziliśmy rewitalizację 
Śródmieścia oraz zmodernizowaliśmy Park 
Miejski, który stał się ulubionym miejscem 
wypoczynku mieszkańców. Dzięki fundu-
szom europejskim wybudowaliśmy nowo-
czesny budynek Wejherowskiego Centrum 
Kultury – Filharmonii Kaszubskiej, która 
coraz śmielej zaznacza swoją obecność na 
mapie kulturalnej Polski. Kontynuowaliśmy 
wizję rozwoju Wejherowa – miasta przyja-
znego dla mieszkańców i  atrakcyjnego dla 
turystów i sądzę, że nam się to udało. 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
znalazł się w pierwszej 
piątce włodarzy 25-lecia, 
a Wejherowo otrzymało 
wyróżnienie w rankingu 
Dziennika Gazety Prawnej 
„Perły Samorządu. 
Najlepszy włodarz 
i samorząd 25-lecia”.  

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdy-
nia – Sopot (OMG-G-S) to stowarzy-
szenie, w które przekształciło się po-
wstałe w 2011 roku Stowarzyszenie 
Gdański Obszar Metropolitalny posze-
rzone obecnie o Forum Norda z Gdy-
nią na czele. Po zmianie nazwy, statutu 
i liczby członków, nowe stowarzyszenie 
zrzesza teraz całą metropolię, będąc za-
razem instytucją oficjalnie ją reprezentu-
jącą wobec rządu i Komisji Europejskiej. 
W statucie znalazły się zapisy dotyczące 
nowej roli w procesie wdrażania Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT), częściowo zmienił się także sposób 
podejmowania decyzji. 
W strukturach Obszaru Metropoli-
talnego współpracuje ze sobą 50 sa-
morządów. Ideą współpracy między 

Wejherowo i Gdynia razem 
z Gdańskiem we wspólnym

Radni Wejherowa podjęli uchwałę o przystąpieniu 
do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – 
– Gdynia – Sopot. W ten sposób powstaje jedno, wspólne 
stowarzyszenie łączące miasta i gminy naszej Metropolii.

„Perły 
Samorządu”
dla Wejherowa 
i Prezydenta 
Krzysztofa 
Hildebrandta

samorządami jest kształtowanie i inte-
gracja najważniejszych polityk mających 
wpływ na jakość życia mieszkańców. 
Swoje zadowolenie i wolę współpracy 
wyraża prezydent Wejherowa:
– Najważniejsze jest to, że wszyscy dąży-
my do osiągnięcia naszego wspólnego celu, 
jaki jest pozyskanie funduszy unijnych na 
realizację Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych – mówi Krzysztof Hildebrandt. 
– Aby samorządy mogły realizować róż-
nego rodzaju zadania w  ramach środków 
unijnych, konieczne było utworzenie stowa-
rzyszenia reprezentującego interesy całej 
Metropolii. Potencjał poszczególnych samo-
rządów w naszym województwie przysłuży 
się z pewnością wszystkim miastom i miesz-
kańcom zrzeszonym w „Obszarze Metropo-
litalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot”.

stowarzyszeniu 
metropolitalnym
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– Jest to pierwsze z cyklu spotkań z miesz-
kańcami, dlatego mam nadzieję, że w  na-
stępnych weźmie udział więcej wejhero-
wian. Chciałbym, żeby istniała stała tego 
typu komunikacja z  mieszkańcami Wej-
herowa. Serdecznie zapraszam do rozmo-
wy. – powiedział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. – Spotkania mają zachęcić 

Wejherowo 
rozmawia

Mieszkańcy Wejherowa spotkali się 10 czerwca w Filharmonii 
Kaszubskiej z Krzysztofem Hildebrandtem, prezydentem miasta. Otwarte 
dla wszystkich spotkanie było okazją do wspólnej i bezpośredniej 
rozmowy dotyczącej spraw związanych z Wejherowem. Rozmawiano 
o rozwoju miasta, planach na przyszłość, oczekiwaniach i pomysłach 
mieszkańców. Takie spotkania będą organizowane cyklicznie.

Regionalna Izba Obrachunkowa po-
zytywnie zaopiniowała sprawozdanie  
z wykonania budżetu za 2014 r., a Komi-
sja Rewizyjna stwierdziła, że Prezydent 
realizując zadania związane z  wykona-
niem budżetu kierował się zasadą celo-
wości, legalności, rzetelności i oszczęd-
ności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi. 
– Cieszę się, że w  oczach radnych ciężka 
praca, która została wykonana w  2014 r. 
została doceniona. – powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt. – Kolejny rok będzie 
przełomowy, dużo może się zmienić dzięki 
kolejnym środkom unijnym. Dziękuję za 
współpracę, za to, że tak wiele udało się już 
w Wejherowie zrobić. Pamiętajmy, że musi-
my zrobić jeszcze więcej. Deklaruję otwar-
tość i współdziałanie z radymi. Radni są dla 
prezydenta, prezydent dla radnych, a razem 
jesteśmy dla mieszkańców.
Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, 
budowa i modernizacja ulic oraz chod-
ników we wszystkich częściach mia-
sta prowadzone były na szeroką skalę 
w Wejherowie. Wydatki na drogi wy-
nosiły 4 mln 400 tys. zł. Na inwestycje 
i remonty w 2014 wydatkowano łącznie 

Krzysztof Hildebrandt otrzymał 
podczas sesji 23 czerwca br. 
absolutorium za 2014 rok. 
Za przyjęciem absolutorium 
opowiedziało się 19. radnych, 
zaś jeden radny głosował 
przeciw tej uchwale, a jeden 
wstrzymał się.  

około 17 milionów złotych. Wyremon-
towana została nawierzchnia ul. Płk. 
Dąbka. Utwardzono przy pomocy płyt 
drogowych m.in. ulice: Traugutta, Inży-
nierską/Architektów, Trepczyka, Nową 
oraz częściowo ulice: Mestwina, Modrą, 
Podmiejską, Wschodnią, Wejherowską, 
Karnowskiego, Konopnicką. Wymienio-
no  nawierzchnię chodników w ulicach: 
Matejki, Płk.Dąbka, Kochanowskiego, 
Parkowej. W 2014 roku wybudowano 
parking w kwartale ulic Kopernika i So-
bieskiego, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż 
ul. Sobieskiego, parking przy ul. Św. 
Jacka oraz parking przy ul. Weteranów. 
Zakończono budowę fontanny, mostka 
drewnianego wraz z realizacją robót me-
lioracyjnych na kanale północnym Parku 
Miejskiego. 
Na remonty w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych oraz na dofinansowa-
nie zmiany systemu grzewczego wydat-
kowano w 2014 roku kwotę ponad 1,2 
mln. Na dofinansowanie prac remonto-
wych i konserwatorskich przy obiektach 
zabytkowych, również we wspólnotach 
mieszkaniowych, wydano kwotę ok. 
637 tys. zł. W 2014 r. zmieniono także 
system ogrzewania w pięciu budynkach 
mieszkalnych za kwotę prawie 350 tys. 
zł oraz dofinansowano zmiany systemu 
ogrzewania we wspólnocie mieszkanio-
wej za kwotę 120 tys. zł. WZNK wyko-
nywał remonty lokali mieszkalnych za 
łączną kwotę ponad 640 tys. zł. 
Oświata stanowi jeden z ważniejszych 
obszarów działań miasta. Wydatki na 
oświatę wyniosły ponad 51 mln zł, 
co stanowi 34 % wydatków budże-

towych, część oświatowa subwencji 
ogólnej otrzymana od rządu wynosiła 
33.391.935 zł. Aby zapewnić prawidło-
we funkcjonowanie oświaty, Wejherowo 
musiało z własnych środków uzupełnić 
rządową subwencję o kwotę 18.376.037 
zł. Na remonty w placówkach oświato-
wych wydano kwotę ponad pół miliona 
złotych. 
Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie 
Centrum Kultury, stanowi istotny in-
strument promocji regionu i doskonały 
produkt będący bazą życia kulturalnego 
miasta. W 2014 roku z oferty repertu-
arowej kina skorzystało 51 tys. widzów, 
a z różnych form rozwoju twórczego 
w zespołach artystycznych czy zajęciach 
indywidualnych korzystało tygodniowo 
ponad 700 osób. Także wejherowska bi-
blioteka to centrum dostępu do wiedzy, 
informacji i kultury oraz aktywny ośro-
dek życia społecznego, który realizował 
w 2014 r. ciekawe projekty promujące 
czytelnictwo. 
W 2014 r. przyznano dotacje dla 57. or-
ganizacji pozarządowych, które działają 
na rzecz miasta i mieszkańców Wejhe-
rowa. Łącznie dotacje dla organizacji 
pozarządowych w Wejherowie wyniosą 
niemal ponad pół miliona złotych.  
Dla mieszkańców miasta sport stanowi 
jedną z form rekreacji, która rozwija się 
w oparciu o bazę sportowo – rekreacyj-
ną, w tym wielofunkcyjne boiska spor-
towe, siłownie plenerowe oraz sztuczne 
lodowisko i krytą pływalnię. Na utrzy-
manie tych obiektów sportowych w 
roku 2014 wydatkowano kwotę prawie 
2 mln zł.

Absolutorium dla Prezydenta  Wejherowa za 2014 rok

mieszkańców, by nie tylko wyrażali swo-
je opinie, ale również współuczestniczyli 
w  działaniach na rzecz Wejherowa. Naj-
ważniejsze, by mieszkańcy czuli z miastem 
więź i  mieli wpływ na to, co realizujemy. 
Taka forma komunikacji władz miasta 
z  mieszkańcami to także chęć wysłucha-
nia problemów wejherowian i pomoc w ich 
rozwiązaniu. Myślę, że mieszkańcy się 
przyzwyczają do takich spotkań, zaakcep-
tują ten rodzaj komunikacji i będą z niego 
licznie korzystali. 
Mieszkańcy, którzy przybyli do Filhar-
monii Kaszubskiej, skupili się na po-

mysłach i propozycjach dotyczących 
rozwoju Wejherowa. Zgłaszali swoje 
rozwiązania związane z bezpieczeń-
stwem, infrastrukturą drogową, zago-
spodarowaniem terenów. Kilka wystą-
pień dotyczyło propozycji w zakresie 
sportu. Pojawiło się pytanie dotyczą-
ce utworzenia przystanku kolejowego 
pomiędzy Wejherowem a Bolszewem, 
a także zwiększenia liczby stojaków 
na rowery w różnych częściach mia-
sta. Jak zapowiedział Krzysztof Hil-
debrandt, z pewnością będą następne 
spotkania. 
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Przebudową objęty jest ciąg pieszy od 
ul. Sobieskiego do ul. Bukowej i Osiedla 
Harcerska wraz z całym terenem przy-
ległym. W ramach inwestycji wykonana 
zostanie m.in. budowa ciągu pieszego 
pomiędzy ul. Sobieskiego, a ul. Buko-
wą z zagospodarowaniem przyległego 
terenu, budowa nowego odcinka ulicy 
Bukowej, na końcu której powstała pę-
tla do zawracania, a przy niej dodatko-
wa zatoka postojowa dla samochodów 
służąca jako przystanek dla rodziców 
odwożących dzieci do pobliskiej szkoły. 
Dodatkowo od strony budynku ośrodka 
zdrowia powstaną miejsca postojowe 
dla samochodów. Przewidziano także 
wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia 
szkoły od ul. Bukowej do Osiedla Har-
cerska, kanalizacji deszczowej, oświe-
tlenia ulicznego, nasadzenia zieleni oraz 
elementów małej architektury. Powsta-
ną ławki, fontanny, itd. Przebudowana 
zostanie ponadto infrastruktura pod-
ziemna.

– Ten atrakcyjny teren w  centrum miasta 
ma być kolejną wizytówką Wejherowa 
– mówi zastępca prezydenta Beata Rut-
kiewicz. – Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na sierpień 2015.

Trwa przebudowa 
skweru 
i przejścia między 
ul. Sobieskiego, 
a ul. Bukową 
i Osiedlem Harcerska

Trwa remont ul. Bukowej oraz 
przebudowa skweru łączącego 
ul. Bukową z ul. Sobieskiego. 
Prace obejmują łącznie 
powierzchnię około 4.300 m2. 
Inwestycja jest kontynuacją 
Programu Rewitalizacji 
Śródmieścia.

Dla mieszkańców Wejherowa i rodzin 
odwiedzające groby swoich bliskich, 
budowa parkingu to długo oczekiwana 
inwestycja. 
Infrastruktura techniczna umożliwi nie 
tylko powstanie parkingu, ale pozwoli 
także na wybudowanie zaplecza han-
dlowego. 
– Będą to miejsca dla handlujących kwia-
tami i  zniczami, powstanie również to-
aleta publiczna. Będziemy też starać się 
zapewnić bezpieczeństwo poprzez wpro-
wadzenie monitoringu – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. 
Prace budowlane, na które miasto 
przeznaczyło blisko 1,7 mln zł, mają 
się zakończyć jeszcze przed 1 listopada 
2015 r.. 

Będzie parking przy

Rozpoczęła się budowa 
parkingu przy cmentarzu 
przy ul. Roszczynialskiego 
w Wejherowie. Inwestycja 
pozwoli na stworzenie 
281 miejsc parkingowych 
oraz trzech miejsc 
postojowych dla 
autobusów. W ramach 
inwestycji zrealizowane 
zostaną również instalacje 
podziemne takiej jak np. 
kanalizacja sanitarna czy 
wodociąg oraz wybudowany 
zostanie chodnik.

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, „Węzeł Działki” 
to układ drogowy, który obejmuje budo-
wę nowej ulicy wraz z dwoma rondami 
na odcinku od ul. Sucharskiego-Sobie-
skiego do istniejącego skrzyżowania 
na drodze krajowej nr 6 na wysokości 
Powiatowego Urzędu Pracy. Nowo wy-
budowana ulica ma przebiegać między 
ogródkami działkowymi, a Osiedlem So-
bieskiego. 

– Zaplanowane na ten rok inwestycje – „Wę-
zeł Działki” i połączenie Lelewela-Nadrzecz-
na są elementami budowy Zachodniego 
Połączenia Drogowego Wejherowa, który 
usprawnią ruch w  całej zachodniej części 
miasta – powiedział Krzysztof Hilde-

Już rozpoczęła się 
budowa zachodniego 

połączenia drogowego

Od kilku tygodni trwają prace przy budowie jednej 
z najważniejszych inwestycji drogowych - „Węzła Działki”, 
którą realizuje Urząd Miejski w Wejherowie.

brandt. – Tymi inwestycjami wybiegamy da-
leko w  przyszłość w  rozwoju miasta. Dzięki 
ominięciu centrum Wejherowa i rozbudowie 
systemu dróg ruch samochodów będzie dużo 
płynniejszy i mniej uciążliwy. Powstanie ca-
łego połączenia jest zaplanowane na kilka 
lat i będzie realizowane przez miasto etapa-
mi, gdyż to ogromne i ambitne zadanie. 

Strategiczny ciąg komunikacyjny po-
wstanie od ul. Strzeleckiej przez las do 
skrzyżowania z ul. Sucharskiego-So-
bieskiego, dalej przez Węzeł Działki do 
skrzyżowania na drodze krajowej nr 6, 
następnie przez nową ul. Karnowskiego 
do ul. Przemysłowej i dalej do ul. Ofiar 
Piaśnicy, a potem przez ul. Lelewela 
i Nadrzeczną do ul. Chopina. 

cmentarzu
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Forum Sekretarzy Samorządów Woje-
wództwa Pomorskiego powstało we 
wrześniu 2002 r. Działalność Forum 
polega na kształtowaniu solidarności 
zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych, wymianie informacji i do-
świadczeń oraz prezentowanie opinii 
członków właściwym instytucjom i or-
ganizacjom. Forum Sekretarzy odbywają 
się rotacyjnie, za każdym razem w innej 
gminie. 
– Praca w  Forum pozwala sekretarzom 
gmin podwyższać kwalifikacje oraz dosko-
nalić warsztat swojej pracy – mówi prezes 
Forum Sekretarzy Województwa Pomor-
skiego Bogusław Suwara, sekretarz Wej-
herowa. – Dzięki regularnym spotkaniom 
możliwa jest wymiana wiedzy, doświadczeń 
i szerzenie dobrych praktyk. Forum Sekreta-
rzy jest ważnym i opiniotwórczym środowi-
skiem w województwie pomorskim. 

Spotkanie sekretarzy

Kilkudziesięciu sekretarzy samorządów 
z województwa pomorskiego uczestniczyło 

w zorganizowanym w Wejherowie Forum 
Sekretarzy Województwa Pomorskiego. Wzięli 

udział w szkoleniu dotyczącym efektywnej 
kontroli wewnętrznej w urzędzie, jednostkach 

organizacyjnych gmin i powiatów.

miast, gmin i powiatów

Rozwój miasta, polepszająca się infrastruk-
tura oraz zwiększająca się liczba mieszkań 
oddawanych w Wejherowie powodują, że 
coraz więcej osób postanawia się tutaj osie-
dlić. Od 2000 r. liczba mieszkańców wzrosła 
aż o 5342 osoby. Generalnie co roku licz-
ba wejherowian rośnie. Stabilna polityka 
zarządzania miastem oraz stworzenie od-
powiednich warunków do zamieszkania za-
trzymały tendencję ucieczki mieszkańców 
z miasta panującą w latach 90.
W 2011 r. przekroczyliśmy liczbę 50 tys. 
mieszkańców. Do Wejherowa przede 

Wejherowo staje się coraz 
atrakcyjniejszym miejscem do 
zamieszkania, co pokazują dane GUS. 
Przez ostatnie 15 lat stale wzrasta 
liczba mieszkańców miasta. Dzisiaj 
w Wejherowie mieszkają na stałe 
50292 osoby. W 1999 roku było 
44969 wejherowian.

Wejherowo – dobre miejsce do zamieszkania
wszystkim  przeprowadzają się miesz-
kańcy aglomeracji trójmiejskiej, zwłasz-
cza z Gdyni. Są to w większości młodzi 
ludzie. 
W 2014 r. GUS odnotował niewielkie 
wahnięcie w liczbie ludności Wejhero-

Liczba mieszkańców Wejherowa w latach 1999-2014

Wykres na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

wa. W stosunku do 2013 r. liczba miesz-
kańców zmniejszyła się o 48 osób. Jed-
nak jest to bardzo niewielkie odchylenie 
przy liczbie ponad 50 tys. wszystkich 
mieszkańców, bez żadnego wpływu na 
funkcjonowanie miasta. 

M
Z

K Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo 
Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2015 
r. w związku z budową „Węzła Działki” 
i zamknięciem przejazdu ul. Sucharskie-
go linie MZK nr 3 i 7 zostaną skierowane 
objazdem przez drogę krajową nr 6 oraz 
ulicami: Kwiatową i Dworcową. Na tra-
sie objazdu będą obowiązywać wszyst-
kie zlokalizowane tam przystanki MZK. 

zmiany w kursowaniu 
autobusów

W okresie zamknięcia przejazdu ul. Su-
charskiego na odcinku pomiędzy ron-
dem Zibertowo i przystankami Bolszewo 
Zamostna zostanie uruchomiona linia 
zastępcza nr 33 umożliwiająca przesiad-
ki w kierunku osiedla Sucharskiego i Zi-
bertowa na przystankach Bolszewo Za-
mostna z i do linii 3 i 7. Nieczynne będą 
przystanki: „Dom Działkowca” i „Ogród-
ki Działkowe” w obu kierunkach.
MZK Wejherowo przeprasza pasa-
żerów za utrudnienia w korzystaniu 

z usług wejherowskiej komunikacji 
miejskiej.
MZK przypomina także, że od 29 czerw-
ca 2015 r. wejherowska komunikacja 
miejska na liniach nr 1, 2, 3, 4, 7 i 12 kur-
sować będzie zgodnie z rozkładami jazdy 
ważnymi w okresie letnich wakacji szkol-
nych. Linie szkolne nr 13 i 14 nie kursują. 
Pozostałe linie kursują zgodnie z roz-
kładami jazdy ważnymi całorocznie.
Informacje dyspozytor tel. 58 572 29 33 
oraz na stronie www.mzkwejherowo.pl
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Zobacz panoramę miasta

W tym roku prawie pół miliona zł mia-
sto przeznaczyło na dofinansowanie 
remontów i prac konserwatorsko-re-
stauracyjnych w budynkach wpisanych 
do rejestru zabytków.
– Od 2007 r. z budżetu miasta przekazali-
śmy na dotacje do remontów zabytkowych, 
wejherowskich budynków łącznie ponad 
3,3 mln złotych – mówi prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt. – Zależy 
nam na poprawie stanu technicznego i es-
tetyki wejherowskich kamienic, które – jak 
widzimy - po renowacji stają się prawdzi-
wymi architektonicznymi perełkami.

Odnawiamy 
zabytki

Kolejna kamienica w centrum 
Wejherowa zyska nową elewację, 
co poprawi stan techniczny i wygląd 
tego zabytku. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę 
na dofinansowanie remontu budynku 
z 1890 r. przy pl. J. Wejhera 17. 

Imprezę, w której wzięło udział 
39 uczestników rozpoczęło spotkanie na 
deptaku przy rzeźbie Remusa i wspólne 
odśpiewanie Kaszubskich Nut. 
– Do uczestnictwa w  rajdzie zaprosiliśmy 
dzieci, młodzież i  rodziny oraz grupy tury-
styczne. Uczestnicy rajdu otrzymali mapki 
i  zadania. Udział w  rajdzie polegał na od-

Rajd 
Szlakiem 
Nut 
Kaszubskich

W Wejherowie po raz 
pierwszy wyruszył Rajd 
Szlakiem Kaszubskich Nut. 
Imprezę zorganizowało 
Koło Przewodników PTTK 
w Wejherowie i Sekcja Turystyczna 
Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przy 
współpracy z Urzędem Miejskim  
w Wejherowie. 

nalezieniu wszystkich Nut Kaszubskich na 
terenie miasta oraz udzieleniu odpowie-
dzi na pytania. Przy każdym punkcie cze-
kał przewodnik PTTK lub przedstawiciel 
WUTW, który udzielał różnych informacji 
o  Wejherowie a  także wydawał naklejkę 
z odpowiednią nutką, którą należało wkleić 
do Książeczki Odznak turystycznej PTTK 
– mówi Teresa Kowalska, przewodniczą-
ca koła Przewodników PTTK w Wejhe-
rowie. 
Rajd jest przykładem wykorzystania 
powstałego w mieście Szlak Alfabetu 
Kaszubskiego składającego się z rzeźb 
z różnych miejscach Wejherowa. Tego 
typu imprez będzie więcej.

z dachu Filharmonii Kaszubskiej

Taras widokowy Wejherowskiego 
Centrum Kultury od czerwca do sierp-
nia czynny będzie od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach od 13-18. Nie-
co bardziej szczegółową obserwację, 
ułatwiają umieszczone na nim lunety. 
Taras widokowy wejherowskiej Fil-
harmonii jest obiektem ogólnodo-
stępnym dla zwiedzających, na który 
wstęp jest bezpłatny. Dla tych, któ-
rzy chcą nie tylko podziwiać widoki, 
ale i odpocząć zachęcamy do skorzy-
stania z dostępnych leżaków w cenie 
3zł/1 godz. i 5zł/3 godz. Serdecznie 
zapraszamy!

Chcesz poznać Wejherowo 
z innej perspektywy? Wejdź na 
dach Filharmonii Kaszubskiej 
i zobacz panoramę miasta.

Lubisz pisać, masz żyłkę repor-
terską i interesujesz się życiem 
miasta? Ogłaszamy nabór do mło-
dzieżowej redakcji Nowin. Poszu-
kujemy młodych redaktorów, któ-
rzy będą opisywali i poruszali na 
łamach naszego magazynu sprawy 
istotne dla młodszych mieszkań-
ców. Wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby spróbować swoich sił 
w sztuce dziennikarskiej, prosimy 
o nadesłanie swojego zgłoszenia 
na adres – nowiny@wejherowo.pl 
do 31 lipca 2015 r.

Wymagania stawiane 
kandydatom:
– pomysłowość, kreatywność, za-

pał, łatwość w konstruowaniu 
tekstów, wiek do 25 lat.

Oferujemy:
– świetną przygodę, praktycz-

ne poznanie tajników zawodu 
dziennikarza, publikację materia-
łów w Nowinach. 

Czekamy na Was

Młodzieżowa 
redakcja 
NOWIN
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W PARKU…
Rozgrywki sportowe, pokazy motocyklowe, podróż 
żółtą syrenką i mnóstwo innych rozrywek - tak prze-
biegał tegoroczny Dzień Dziecka w parku miejskim. 
W zmaganiach sportowych wystąpili radni miasta 
Wejherowo, strażnicy miejscy, motocykliści z Mo-
toEkipy, zawodnicy z UKS „Ósemki” i Karate Klubu 
Wejherowo oraz drużyna z widowni. 
Głównym wydarzeniem tegorocznego Dnia Dziecka 
była dwugodzinna Olimpiada Uśmiechu, pełna wra-
żeń i doskonała okazja na wspaniałą rozrywkę na 
świeżym powietrzu. W wielu ciekawych konkuren-
cjach sportowo-rekreacyjnych rywalizowały zespoły 
dorosłych i dzieci. 

>

Dzień Dziecka

W BIBLIOTECE…
Ulicami Wejherowa przemaszerował korowód postaci 
bajkowych. Organizatorem akcji była Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Wejherowie. Bibliotekarze wspomagani 
przez wejherowskich działaczy, przebrani w barwne stroje 
rodem z kart literatury dziecięcej, wyruszyli na spotkanie 
z najmłodszymi czytelnikami.
- To świetna inicjatywa, która w atrakcyjny sposób zachęci-
ła do sięgnięcia po książki. Spotkaliśmy się z wieloma entu-
zjastycznymi reakcjami przechodniów – mówi Marcin Dre-
wa, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa. Oprócz 
niego w szeregach bajkowych postaci obok bibliotekarzy 
stanęli także Bartłomiej Czyżewski – radny Rady Miasta 
Wejherowa i Jacek Drewa – animator społeczny. 
To już kolejna edycja bajkowego korowodu, który wyrusza 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ten barwny przemarsz uli-
cami miasta wpisał się już na stałe w kalendarz organizowa-
nych przez wejherowską książnicę imprez. 

NA OSIEDLU SUCHARSKIEGO… 
Tegoroczny Dzień Dziecka zorganizo-
wany przez Radę os. Sucharskiego cie-
szył się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców. 
W ramach tej imprezy zorganizowano 
różne konkurencje sportowo-rekreacyj-
ne m.in. przeciąganie liny, turniej piłki 
nożnej i bieg wielopokoleniowy z prze-
szkodami. We współpracy ze Strażą 
Miejską przygotowano znakowanie ro-
werów oraz pokaz ratownictwa medycz-
nego na bazie ambulansu ratunkowego. 
Z uczestnikami festynu spędzał czas 
również prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt z małżonką oraz radni 
miejscy. 

>

>
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Po przemaszerowaniu ulicami Wejhe-
rowa przed pomnikiem Jakuba Wejhe-
ra zgromadziła się kilkusetoosobowa 
barwna grupa młodzieży. Młodzież 
w strojach z epoki Jakuba Wejhera 
odegrała scenkę historyczną. Podczas 
parady zostały wręczone medale i dy-
plomy „Nieprzeciętni”, które otrzyma-
li: Daniel Dominik, Krystian Rożnia-
kowski i Martyna Formella. Gratulacje 
laureatom tego tytułu złożyli goście 
uroczystości: zastępca prezydenta 
Piotr Bochiński, członkowie Zarządu 
Powiatu – Wojciech Rybakowski i Ja-
cek Thiel oraz zastępca przewodniczą-
cego Rady Miasta Wejherowa Marcin 
Drewa.

Jakubowa parada młodzieży
Już po raz siódmy z rzędu uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4  im. Jakuba Wejhera uczcili święto 
założyciela miasta i patrona szkoły uroczystą paradą z udziałem 
młodzieży, rowerów, motocykli i samochodów.

Nowo powstająca sala o powierzchni bli-
sko 450 m kw. będzie posiadała zaplecze 
sportowe. Wjazd do niej będzie znajdo-
wał się od ul. Spacerowej, gdzie powsta-
ną także dodatkowe miejsca parkingowe.  
– Sala sportowa stworzy dzieciom i młodzie-
ży dodatkowe warunki do uprawiania spor-
tu – powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
Olga Tomaszewska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 9 podkreśla, że właśnie speł-
niają się marzenia uczniów i ich rodziców. 
– To dobra inwestycja, bo inwestujemy 
w  młode pokolenie – mówi Olga Toma-
szewska. – Przy tak dużej liczbie uczniów 
szkoły, z  sali gimnastycznej, którą dysponu-
jemy, nie mogą korzystać wszystkie klasy. 
Budowa nowej sali z pewnością ten problem 
rozwiąże. 
Także Bogdan Tokłowicz, przewodniczą-
cy Rady Miasta Wejherowa przyznaje, 
że jest to inwestycja długo oczekiwana 
przez uczniów tej szkoły i mieszkańców 
Wejherowa. 
– Nowo powstająca sala sportowa stworzy 
dodatkowe warunki do uprawiania sportu 
– mówi Bogdan Tokłowicz. – Tradycją 
tej szkoły są zajęcia karate, które prowadzi 
Karate Klub Wejherowo. Inwestycja będzie 
kosztować 1,9 mln zł, a  otrzymaliśmy za-
pewnienie, że na połowę tej kwoty miasto 
otrzyma dofinansowanie. 
Jak mówi Mirosław Ellwart, prezes Kara-
te Klub Wejherowo, sala będzie pierwszą 
na Pomorzu dojo, czyli miejscem trenin-
gów sportów walki. 

Wmurowano akt 
erekcyjny pod budo-
wę sali sportowej przy 

„dziewiątce”

Pod budowę nowej sali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 9 
w Wejherowie wmurowano akt 
erekcyjny. Uczniowie tej szkoły 
oraz zawodnicy Wejherowskiego 
Klubu Karate będą mogli korzystać 
z tej sali pod koniec tego roku. 

W Wejherowie odbyła się międzyna-
rodowa wymiana młodzieży w ramach 
współpracy Wejherowskiego Centrum 
Kultury z dwoma duńskimi partnerami, 
organizacją ARTTRAIN (Kopenhaga) 
oraz domem kultury CultHus (Nykøbing 
Falster). 
W Wejherowie gościła grupa ponad 
40 młodych osób, w wieku 13-16 lat, 
z Litwy, Łotwy, Danii i Szwecji. W czasie 
wymiany przez dwa i pół dnia odbywały 
się równocześnie trzy warsztaty, warsz-
tat taneczny (instruktor Charles Sterling 
z Wielkiej Brytanii), warsztat teatralny 
(instruktor Karol Formela, z Wejherow-
skiego Centrum Kultury) oraz warsz-

Artystyczna wymiana młodzieży 

tat cyrkowy (instruktor Milan Manić 
z Serbii). 
Wymiana odbywała się w ramach pro-
jektu „Wymiany dla Wszystkich” fi-
nansowanego z Programu Erasmus+. 
Jednym z celów tego projektu, poza 
organizacją spotkań młodzieży z róż-
nych krajów, jest zbadanie wpływu 
tygodniowej wymiany opartej na wy-
korzystaniu działań artystycznych na 
motywację do nauki. Projekt „Wymiany 
dla Wszystkich” zakończy się w Wejhe-
rowie, w kwietniu 2016 roku konfe-
rencją rozpowszechniającą rezultaty 
projektu. Koordynatorem projektu jest 
Bo Otterstrøm.
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Rajd po 26 latach po raz drugi gościł 
w Wejherowie. Organizatorem rajdu 
była Komenda Chorągwi w Gdańsku. 
– Najważniejsza jest radość i  liczne 
uśmiechy na twarzach uczestników 
– mówi hm Zofia Wysocka, komen-
dantka Hufca ZHP informując, że 

– „Tęczowa integracja” wpisała się na stałe 
w  nasz cykliczny repertuar imprez organi-
zowanych dla dzieci i  młodzieży niepełno-
sprawnej. Jak widać zainteresowanie jest 
duże a  uśmiechy na twarzach uczestników 

W wycieczce wzięli też udział studen-
ci-seniorzy z sekcji turystycznej Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Słowa wdzięczności należą 
się również dyrekcji Centrum Kultury 
Zamek Krzyżacki w Toruniu za moż-
liwość bezpłatnego zwiedzenia tego 
obiektu. 

Przedstawienie „W srebrną nitkę zaplą-
tani” wyreżyserowane przez Ewelinę 
Magdziarczyk-Plebanek i przygotowane 
we współpracy z Miejską Biblioteką Pu-
bliczną w Wejherowie oparte jest na tek-
stach Tadeusza Boy-Żeleńskiego i było 
kilkakrotnie wystawiane na terenie Wej-
herowa.  
– Całe przedstawienie można zamknąć 
w  jednym zdaniu: narzekamy na to, że się 
starzejemy, tymczasem narzekać się nie po-
winno, ponieważ życie zawsze jest piękne 
i do samego końca ma jakiś sens – mówi jed-
na z aktorek WUTW Bogna Zubrzycka. 
– Cieszy nas, że pośród 32 różnych przed-
stawień zajęliśmy drugie miejsce. Jest to suk-
ces nie tylko Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, ale również sukces Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Grupa ponad trzydziestu osób 
z koła Polskiego Związku 
Inwalidów Wojennych 
w Wejherowie wzięła udział 
w podróży historycznej do 
Torunia. To kolejna inicjatywa 
prezesa Stanisława Harasiuka, 
który od kilku lat stawia na 
patriotyczne integrowanie 
środowiska kombatantów i ich 
rodzin w oparciu o zwiedzanie 
najciekawszych miejsc i regionów 
naszego kraju. 

Podróż historyczna 
do Torunia

W sali widowiskowej HOT-
SPOT przy ul. 12 Marca 
w Wejherowie miała miejsce 
kolejna impreza „Tęczowa 
integracja” zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Naprzód 
Wejherowo. W imprezie wzięło 
udział kilkadziesiąt osób.

Tęczowa integracja 
z kulturą

Harcerze z całej Polski

Ponad 500 harcerzy zgromadziło się na placu Jakuba Wejhera 
w Wejherowie na uroczystej zbiórce kończącej ogólnopolski XXXI 
Harcerski Rajd ZHP „Rodło”. Podczas apelu z udziałem  marszałka Senatu 
RP Bogdana Borusewicza i władz województwa pomorskiego dokonano 
poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru Komendzie Chorągwi ZHP 
im. Bohaterów Westerplatte.

Druga nagroda dla WUTW

Podczas VII Przeglądu Teatralno-
Kabaretowego „Wieżowisko 2015” 
w Gniewinie zespół teatralny 
Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku YMCA zdobył drugą 
nagrodę za widowisko – „W srebrną 
nitkę zaplątani” w kategorii 
kabaretów.

w rajdzie uczestniczyło 5 drużyn 
reprezentujących wejherowski hu-
fiec: 70. Luzińska Wodna Drużyna 
Harcerska, 13. Strzebielińska Wodna 
Drużyna Harcerska, 10. Choczewska 
Wodna Drużyna Harcerska, 66. Wej-
herowska Drużyna Harcerska i druży-

na zuchowa ze Strzebielina – łącznie 
ok. 60 harcerzy. 
Na wejherowskim rynku przed ratuszem 
odbyła się uroczystość poświęcenie 
i przekazania nowego sztandaru Komen-
dzie Chorągwi ZHP im. Bohaterów We-
sterplatte. 

świadczą o tym, że warto takie imprezy or-
ganizować – mówi Katarzyna Dowgan ze 
Stowarzyszenia Naprzód Wejherowo.  
Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki 
dotacji na ten cel z Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie, wsparciu Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego w Wejherowie 
a przede wszystkim dzięki życzliwości 
i pomocy Państwa Kotłowskich, którzy 
udostępnili na ten cel pomieszczenia.

w Wejherowie
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Dwóch pięściarzy Wejherowskiego Klu-
bu Bokserskiego „Gryf” Wejherowo za-
jęło pierwsze miejsce w Pucharze Ziem 
Nadbałtyckich, który odbył się w Szcze-
cinie. Podkreślić należy, że szczeciński 
turniej składa się z czterech odsłon i na-
leży do najważniejszych tego typu im-
prez bokserskich w Polsce. 
Jako pierwszy w ringu wystąpił młodzik, 
Bartosz Tomczak, który jednogłośnie 
wygrał swój pojedynek z reprezentan-
tem „Róży” Karlino, Piotrem Mularczy-
kiem. Konrad Kaczmarkiewicz z kolei 
zmierzył się z zawodnikiem „Korony” 
Wałcz – Łukaszem Ławyszem. Obaj za-
wodnicy doskonale się znają, ponieważ 
już kilka razy rywalizowali ze sobą na rin-
gu. Konrad znowu okazał się zdecydo-
wanie lepszy, wygrywając swoją walkę 
jednogłośnie. Występy naszych chłop-
ców nie tylko cieszą wejherowskich 
szkoleniowców, ale także dobrze rokują 
na przyszłość – zwłaszcza jeśli chodzi 
o lipcowe Mistrzostwa Polski Kadetów. 
Przypomnijmy, że weźmie w nich udział 
wspomniany Konrad Kaczmarkiewicz 
oraz starszy z braci Tomczaków – Jakub. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt spotkał się z prezesem Wej-
herowskiego Klubu Sportowego „Gryf 
Wejherowo” Piotrem Wagą podczas 
konferencji zorganizowanej z okazji wej-
ścia klubu do II ligi. 
– Ostatnie osiągnięcia WKS „Gryf Wejhe-
rowo” napawają nas, wejherowian dumą. 
Gratulujemy zawodnikom, trenerom i  za-
rządowi wejherowskiego klubu awansu 
do II ligi i  cieszymy się z  sukcesów spor-
towych – powiedział Krzysztof Hilde-
brandt. 
Prezes WKS „Gryf Wejherowo” Piotr 
Waga podziękował w imieniu zarządu, 
zawodników, kibiców i sponsorów klubu 
za dotychczasową pomoc i współpracę 

W siedzibie wejherowskiego Oddziału 
ZK-P ogłoszono wyniki XVII Turnieju 
Skata Sportowego o Puchar Prezyden-
ta Miasta Wejherowa, Wójta Gminy 
Wejherowo i Prezesa Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego o. Wejherowo. 
W turnieju zwyciężył Władysław Do-
minik, drugie miejsce zdobył Mieczy-
sław Bryła, a trzecie wywalczył prezes 
klubu Jerzy Szreder. 

Jak mówią Joanna i Jacek Bernaśkie-
wiczowie, którzy prowadzą Klub Ta-
neczny „Świat Tańca”, mistrzostwa były 
wspaniale przygotowane. W rywalizacji 
sportowej wzięło udział około 8 tysięcy 
tancerzy z 26 państw tworząc wspania-
łe widowisko.
Klub Taneczny, jako jedyna polska ekipa 
(55 osób) godnie reprezentowała Polskę  
i Wejherowo już po raz piąty, co zostało 
zauważone przez organizatorów oraz 
międzynarodowe ekipy. Wysoki poziom 
umiejętności tanecznych oraz otwartość  
i spontaniczna postawa podczas całego 
turnieju, wzbudziły wiele uznania i sym-
patii oraz zaowocowała licznymi zapro-
szeniami na międzynarodowe turnieje 
do wielu krajów świata.
Gratulujemy!

z miastem podkreślając zwłaszcza ostat-
nie pół roku. 
– Wsparcie dla klubu przyczyniło się do 
ostatnich sukcesów – mówi Piotr Waga. 
– Teraz chcielibyśmy poprosić o  dalsze 
wsparcie finansowe w  wysokości 400 tys. 
zł, gdyż bez pomocy miasta nie jesteśmy 
zdolni kontynuować pracy w II lidze. 
Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, 
choć budżet miasta na 2015 rok jest już 
rozdysponowany, miasto będzie wspie-
rać Klub na miarę aktualnych możliwości 
finansowych. 
– W związku z ostatnim sukcesem „Gryfa” 
będziemy musieli znaleźć w budżecie środ-
ki, które przeznaczone będą na wsparcie 
klubu – mówi Krzysztof Hildebrandt. 

Finał Turnieju 
Skata Sportowego

     Sukces 
wejherowskich 
bokserów

Gryf powrócił do II ligi

W związku z awansem 
piłkarzy Gryfu 
Wejherowo do II ligi 
prezydent obiecał 
wsparcie finansowe dla 
klubu. 

Sukcesy Klubu 

Tanecznego 

Formacje Klubu 
Tanecznego „Świat Tańca” 
na Mistrzostwach Świata 
w Chorwacji odniosły 
znaczące sukcesy. Zespół 
EXPLOZJA w kategorii hip 
hop junior oraz EXPRESIK 
w kategorii hip hop children 
zdobył Mistrzostwo 
Świata. Trzecie miejsce 
zdobyła formacja FUSION 
w kategorii hip hop seniors 
oraz Nikola Suchocka 
w kategorii solo junior. 

„Świat Tańca”

na Mistrzostwach 

Świata
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Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
proponuje zajęcia letnie dzieciom. Wakacje 
w bibliotece, odbywać się będą od 30 czerwca 
do 17 lipca (od wtorku do piątku, w godzinach 
10-12).  Wakacje w Bibliotece odbędą się w ra-
mach projektu „Wybieram książkę!” dofinan-
sowanego przez Miejską Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Ilość miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność zapisów. 

8.07, godz. 9 - spektakl dla dzieci 
„Skarb to nie tylko złoto” w wykonaniu 
Teatru Blaszany Bębenek. Wstęp wol-
ny. Grupy zorganizowane obowiązują 
wcześniejsze zapisy w Wypożyczalni 
dla Dzieci i Młodzieży. 
15.07, godz. 10-11.30 – zabawa plene-
rowa z aktorami Teatru Urwis „W kra-
inie bajek”. 
17.07, godz. 10.30 – spektakl dla dzieci 
„Bajeczna Księga” w wykonaniu Teatru 
Urwis. Wstęp wolny. Grupy zorganizo-
wane obowiązują wcześniejsze zapisy 
w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. 

Więcej informacji: 
www.biblioteka.wejherowo.pl 

Zajęcia w Pałacu
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie przyjmuje 
zapisy na zajęcia podczas wakacji 2015. 
Zajęcia będą odbywały się w dwóch turach: 
6-10 i 13-17 lipca od godz. 9 do 13.  Odpłat-
ność będzie wynosiła – 70 zł. W programie 
zajęcia plastyczne: rysunek, malarstwo, gli-
na, modelina, kolorowanki na temat postaci 
z bajek, baśni i legend kaszubskich; szlakiem 
legendy o Jakubie Wejherze; ilustracje do ba-
śni i legend kaszubskich; „Bajkowy teatrzyk” 
- sami tworzymy spektakl; „Szmatki, łatki…” 
czyli przygotowujemy stroje do spektaklu 
baśniowego; szukanie śladów działalności 
kraśnię; zajęcia muzyczne „Czarownutki”; 
„czarodziejski chlebek” - zajęcia kulinarne; 
zawody Stolemów; spotkanie „niespodzian-
ka”.  Zapisy pod numerami tel. 58 736-18-21, 
58 672-29-56
 
„Lato z Piłką 2015”
Prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury zapraszają dzieci i mło-
dzież szkół podstawowych i gimnazjalnych 
na „Lato z piłką 2015”, które przygotowa-
no w dniach 6 – 17 lipca dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
W pierwszym tygodniu od 6 do 10 lipca za-
jęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych będą 
odbywały się na boisku przy Zespole Szkół 
nr 3 w godzinach 10 - 13. 
Uczniowie szkół podstawowych będą mo-
gli korzystać z zajęć sportowych w dniach 
6 – 10 oraz 13 – 17 lipca w godzinach 9 – 12. 
Na udział w zajęciach będą wymagane zgody 
rodziców lub opiekunów prawnych.

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy Lipiec 2015

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

>

>

>

4.07, godz. 16
Kabaret Marcin Daniec, Sala Główna, bi-
lety: 50 zł;

11.07, godz. 19
Spektakl Boeing, Boeing – Nowy Teatr 
Słupsk, bilety: 25 zł normalny, 20 zł ulgowy; 

15.07, godz. 11 i 17
Spektakl dla dzieci Dr. Dolittle i przyja-
ciele – Nowy Teatr Słupsk; bilety: 15 zł;

16.07, godz. 20
Koncert Brenda Boykin featuring Club 
Des Belugas – Ladies’ Jazz Festival; bile-
ty: 100 zł;

30. 07, godz. 19
Koncert Stanisław Soyka Kolektyw; bile-
ty: 50 zł. 

14.07– 29.07 
“Kobieta nie z tej bajki. Biblioterapia 
traktująca o byciu kobietą” - warsztaty 
dla kobiet prowadzone przez psycho-
lożki Alicję Silikowską i Natalię Hebę 
ze Stowarzyszenia Czas Inicjatyw Spo-
łecznych. Zajęcia odbywać się będą we 
wtorki i środy 16.30 – 18.30. Udział 
w obydwu cyklach zajęć jest bezpłatny. 
Ilość miejsc jest ograniczona – chętni 
mogą już teraz zapisywać się w Wypo-
życzalni dla Dorosłych.

29.07, godz. 18.30
Zamknięcie wystawy Blue of Marettimo 
autorstwa Ewy Cichockiej i Magdy Pan-
nert, spotkanie z Ewą Cichocką; 
lipiec- sierpień 
Letnia Biblioteka w Pałacu – plenerowa 
wypożyczalnia na tarasie Pałacu Prze-
bendowskich w Wejherowie (czynna 
w godzinach pracy biblioteki: wtorek 
– piątek 10 - 18) . W lipcu i sierpniu ani-
macje dla dzieci oraz spotkania z autora-
mi Wydawnictwa Region. 

Projekt realizowany we współpracy z Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej oraz Wydawnictwem Region.

Aktywne soboty w wejherowskim 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hide-
brandt zaprasza wszystkich mieszkańców lubią-
cych aktywnych tryb życia na „Aktywne soboty 
w wejherowskim parku” czyli bezpłatne treningi 
fitness oraz zajęcia ruchowe. 
Zajęcia odbywać się będą pod okiem trenerów 
z Tiger Gym Wejher Park w każdą sobotę od 
4 lipca do 29 sierpnia br. w Parku Miejskim im. 
Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie na dol-
nym tarasie. Początek o godz. 10 przy małej sce-
nie letniej w parku. Na aktywne sobotnie poranki 
zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów. 
4 lipca po pierwszym wspólnym treningu zapra-
szamy wszystkich na wspólny bieg po parku, któ-
ry poprowadzi znany wejherowski biegacz Mar-
cin Chabowski. Bieg wystartuje o godzinie 11.
Plan „Aktywnych sobotnich poranków 
w wejherowskim parku”:
4.07- płaski brzuch + BIEG
11.07- TBC (zajęcia ogólnorozwojowe)
18.07- Zajęcia fitness „rozmiar w dół”
25.07- Zajęcia fitness „cellulit stop”

Muzyczne Lato w Mieście
W każdą niedzielę na scenie letniej w Parku 
Miejskim im. A. Majkowskiego o godz. 17 bę-
dzie można wysłuchać koncertów letnich:
• 5 lipca – koncert Tomka Steńczyka
• 12 lipca – TRIO DE TRIVILLE (Paweł Nowak)
• 19 lipca – kabaret 4Fala
• 26 lipca – Szymon Morus – orkiestra kame-

ralna Progres

WEJHEROWSKA NOC BIBLIOTEK  
W ciągu jednego wieczoru dwie wejherowskie 
biblioteki – Miejska Biblioteka Publiczna oraz Pe-
dagogiczna Biblioteka Wojewódzka filia w Wej-
herowie zaprosiły na Noc Bibliotek. To pierw-
sza taka wieczorno-nocna impreza, która miała 
promować czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, 
w których warto bywać. 
Przez kilka godzin na tarasie i obok odbywały się 
liczne zajęcia dla czytelników, zwłaszcza tych naj-
młodszych – konkursy plastyczne, lingwistyczne, 
kalambury a także gra terenowa. Na jednym ze 
stoisk uczestnicy Wejherowskiego Konkursu 
Literackiego mogli współtworzyć opowiadanie 
„Groza, nie czytać....”. Swoje dopiski wykonali 
m.in. Jan Plata-Przechlewski i Henryk Połchow-
ski. Odbyło się wspólne czytanie wiersza Juliana 
Tuwima „Lokomotywa”.

Wakacje w Bibliotece

Prezydent Miasta Wejherowa i Wejherow-
skie Centrum Kultury zapraszają na Festyn 
Wakacyjny, który odbędzie się w niedzielę 
26 lipca na polanie przy amfiteatrze miej-
skim. O godz. 18.30 wystąpi zespół G.A.S.P., 
a o godz. 20.45 – Golec Orkiestra.

Festyn Wakacyjny
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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

>

>

>

W spotkaniu, w którym uczestniczył za-
stępca prezydenta Piotr Bochiński oraz 
druhowie  Alfons Langa i Maciej Ziół-
kowski rozmawiano o bieżących proble-
mach wejherowskich strażaków doty-
czących zarówno utrzymania gotowości 
bojowej jednostki, jak i działalności spo-

Członkowie Zarządu 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wejherowie 
spotkali się z prezydentem 
Wejherowa Krzysztofem 
Hildebrandtem w ratuszu, 
aby podziękować 
mu za współpracę 
i wspieranie działalności 
wejherowskich strażaków-
ochotników. 

Strażacy OSP 
podziękowali 
prezydentowi za 
współpracę

łecznej strażaków na rzecz mieszkańców 
Wejherowa.
Podczas spotkania prezydent Krzysztof 
Hildebrandt został udekorowany przez 
prezesa Zarządu OSP Wejherowo Zeno-
na Frankowskiego Srebrnym Medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa” przyznanym 
przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Gdańsku.

Pomiary jakości powietrza atmosferycz-
nego na terenie Wejherowa wykazały 
znaczne przekroczenia wartości dopusz-
czalnych. Wszyscy mamy wpływ na obni-
żenie poziomu zanieczyszczeń, wystarczy 
zmiana naszych zachowań. 
Z pomiarów wykonanych przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Gdańsku w latach 2013 oraz 2014 wyni-
ka, że zanieczyszczenie powietrza w Wejhe-
rowie związane jest ze spalaniem w piecach 
indywidualnych gospodarstw domowych 
odpadów lub spalania złej jakości węgla. 
Skutki zanieczyszczenia powietrza dla 
zdrowia: nawracające bóle głowy, po-
drażnienia śluzówek oraz błon śluzowych, 

Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji do-
finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku prowadzona jest w ramach konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej 
emisji” oraz z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji 
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł 
energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”

uciążliwe alergie oraz zmiany skórne, za-
burzenia czynności i zwiększona zacho-
rowalność na schorzenia układu odde-
chowego, pogorszenie przebiegu chorób 
układu krążenia, uszkodzenia wątroby, 
zwiększone ryzyko zachorowania na cho-
roby nowotworowe, niedotlenienie orga-
nizmu, bezpłodność, zaburzenia hormo-
nalne, choroby układu nerwowego. 

WAŻNE! nie spalaj odpadów; ograniczaj 
zużycie ciepła; używaj paliwa węglowe-
go dobrej i sprawdzonej jakości; przejdź 
na ogrzewanie z sieci miejskiej lub ga-
zowe, albo przynajmniej wymień swój 
piec węglowy na bardziej nowoczesny; 
korzystaj z komunikacji zbiorowej lub 
roweru zamiast samochodu, nie spa-
laj w ogrodzie pozostałości roślinnych 
- przekazuj je do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

POWIETRZA
Dbajmy o jakość



www.wejherowo.pl 15

KULTURA

W kolejnych siedmiu kadencjach w ła-
wach Ratusza Miejskiego w Wejherowie 
zasiadało 103 radnych. Pamięć 10 nie-
żyjących radnych uczczono minutą ciszy. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-

debrandt podziękował wejherowskim 
radnym, którzy przez 25 lat uczestni-
czyli w dziele rozwoju Wejherowa. Jak 
podkreślił, obecne Wejherowo to efekt 
determinacji w osiąganiu celów, a także 
wspólny powód do dumy i satysfakcji. 
– Szanowni Państwo, najważniejsza jest 
przyszłość! – powiedział Krzysztof Hil-
debrandt. – Jestem przekonany, że ta myśl 
przyświecała władzom Wejherowa wybra-
nym 25 lat temu w  pierwszych wolnych 
wyborach samorządowych, które rozpoczę-
ły nowy etap w  historii samorządu teryto-
rialnego w  Polsce. Przez te wszystkie lata 
kolejne Rady, Zarządy i  Prezydenci Miasta 
działały w celu urzeczywistniania wizji Wej-
herowa, jako miasta atrakcyjnego i  przyja-
znego dla mieszkańców oraz otwartego dla 
gości. Każdy oceni minione 25 lat po swoje-
mu, ale nikt nie może zaprzeczyć, że Wejhe-
rowo bardzo się zmieniło, wypiękniało i roz-
winęło. Składam serdeczne podziękowania 
wejherowskim radnym, którzy przez 25 lat 
uczestniczyli w  dziele rozwoju Wejherowa. 
Dorobek ostatniego ćwierćwiecza stawia 
przed nami nowe wyzwania, wskazuje kie-
runki działań na najbliższe lata i mobilizuje 
do pracy na rzecz rozwoju naszego miasta. 
Dziękując za 25 lat, dziś kieruje do was wy-
raźne przesłanie: działajmy razem, wspól-
nie dla przyszłości!
Obecny na uroczystości poseł Jerzy 
Budnik, pierwszy prezydent po wolnych 
wyborach do 1998 r. przypomniał, że 
przed 25 laty przyświecał im jeden cel – 
rozwój miasta. 
– Cieszę się, że ten kierunek rozwoju zo-
staje kontynuowany przez prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta – mówił Jerzy 
Budnik podając rękę obecnemu włoda-

Kilkudziesięciu radnych 
wszystkich kadencji 

spotkało się w Filharmonii 
Kaszubskiej z okazji „25-lecia 

samorządności w Wejherowie”. 
Uroczystość była okazją do 

podziękowań i gratulacji, 
a najwyższe powiatowe 

odznaczenie  „Bursztynowego 
Gryfa” za 25 lat pracy 

w samorządzie i wkład 
w rozwój Wejherowa otrzymał 

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa z rąk 

Gabrieli Lisius, starosty 
powiatu wejherowskiego. 

wejherowskiego 
samorządu

25 lat

rzowi. – Dzisiejsza uroczystość przywodzi 
na myśl, inną sprzed kilkudziesięciu lat, kie-
dy siedzieliśmy razem z  Gerardem Labudą 
i  Maciejem Płażyńskim w  małej, dusznej 
sali Wejherowskiego Centrum Kultury, na 
składanych krzesełkach. Dzisiaj znajduje-
my się w pięknej i nowoczesnej Filharmonii 
Kaszubskiej, w  dużej klimatyzowanej sali 
koncertowo-widowiskowej. 
Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego przypomniał, że Fil-
harmonia, która była przedmiotem spo-
ru, nie tylko połączyła adwersarzy, ale 
jest miejscem wielu wspólnych spotkań. 
Jak powiedział prowadzący uroczy-
stość Bogdan Tokłowicz, przewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa, działa-
nia władz samorządowych ostatniego  
25–lecia wykreowały wizerunek Wejhe-
rowa jako miasta spokojnego, przyjazne-
go i bezpiecznego z otwarciem na gości 
i turystów z kraju i zagranicy. 
Wśród gości znaleźli się m.in. Ryszard 
Stachurski – wojewoda pomorski, Mał-
gorzata Gładysz – doradca marszałka 
Senatu Bogdana Borusewicza, włodarze 
okolicznych samorządów, dyrektorzy 
wejherowskich szkół i jednostek organi-
zacyjnych. 




