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SPOŁECZEŃSTWO

W regulaminie Wejherowskiego Budże-
tu Obywatelskiego na rok 2016 znalazło 
się kilka nowości. W tej edycji każdy gło-
sujący będzie mógł oddać maksymalnie 
dwa oddzielne głosy – jeden na projekt 
inwestycyjny i jeden na projekt nieinwe-
stycyjny. 
– Wartość realizacji projektu inwestycyjne-
go nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. 
W tym roku propozycje zgłoszonych pro-
jektów zostaną poddane konsultacjom 
społecznym – mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, skarbnik Wejherowa. – Mieszkańcy 
będą mogli zapoznać się ze złożonymi pro-
jektami jeszcze przed etapem głosowania  
i w przypadku uwag będą mogli na piśmie 
przedstawić swoje konkretne i uzasadnio-
ne zastrzeżenia do złożonego wniosku. 
Wszystkie uwagi będzie rozpatrywała ko-
misja ds. budżetu obywatelskiego. 
Tak, jak w ubiegłym roku autorzy pro-
jektu muszą przekonać mieszkańców 
Wejherowa, aby poparli ich wniosek. Na 
złożonym wniosku musi znajdować się 

co najmniej 50 podpisów mieszkańców. 
Autorzy projektów muszą także pamię-
tać o tym, że zaproponowane zadanie 
powinno być możliwe do zrealizowania 
w 2016 roku.  Propozycje działań mu-
szą należeć do zadań własnych miasta, 
a także uwzględniać zasady legalno-
ści, gospodarności i celowości. Warto 
sprawdzić własność terenu, na którym 
proponowana inwestycja ma być zreali-
zowana. Zadania inwestycyjne i remon-
towe mogą zostać wykonane wyłączne 
na terenach będących w posiadaniu 
Miasta Wejherowa.

Przykładowe typy projektów:
PROJEKTY INWESTYCYJNE mogą do-
tyczyć budowy i modernizacji ulic, chod-
ników, parkingów, ścieżek rowerowych, 
zagospodarowania terenu, instalacji 
oświetlenia, montażu urządzeń związa-
nych z poprawą bezpieczeństwa miesz-
kańców. 
PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE to np. or-
ganizacja festynów, spotkań integracyj-
nych, zawodów sportowych, ognisk, za-
baw, plenerów artystycznych, wydarzeń 
kulturalnych. 

- Pierwsza edycja Wejherowskiego Budże-
tu Obywatelskiego pokazała, że mieszkań-
cy naszego miasta chcą aktywnie zmieniać 
rzeczywistość wokół siebie – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
- O tym, że budżet obywatelski to dobry 
sposób na współdecydowanie o wydat-
kowaniu środków publicznych, świadczy 
olbrzymie zainteresowanie mieszkańców 
i wysoka frekwencja podczas głosowania.  
Spośród 47. zgłoszonych projektów wy-
brano siedem, z których już pięć zostało 
wykonanych, a kolejne dwa są w trakcie 
realizacji. W trakcie pierwszej edy cji wiele 
się nauczyliśmy. Dzię ki zdobytej wiedzy 
i doświadczeniu zmo dyfikowaliśmy proce-
dury, jakimi rządzi się Wejherowski Budżet 
Obywatelski, tak by były one jeszcze bar-
dziej przyjazne i do stosowane do potrzeb 
i oczeki wań wejherowian. Chciałbym, aby 
docelowa kwota przeznaczo na na tę edy-
cję Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku 
wyniosła 1 mln złotych. Zachęcam do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa 
i życzę, podczas przy gotowywania projek-
tów, wielu wspania łych pomysłów.

Wejherowski Budżet 
Obywatelski  2016

Masz pomysł jak 
zmienić Wejherowo 

– napisz projekt
Rozpoczęła się druga 
edycja Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
2016. W tym roku 
wejherowianie będą 
oddawali dwa głosy 
– jeden na projekt 
inwestycyjny, drugi na 
projekt nieinwestycyjny 
tzw. miękki. Pierwszy 
etap pisania projektów 
potrwa do 18 lutego. 
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INWESTYCJE

Wejherowo walczy teraz w finale ogólno-
polskim. Pomóż miastu zdobyć tytuł naj-
piękniej oświetlonego miasta w Polsce. 
- Nagrodę wygraną w etapie regionalnym 
chciałbym przeznaczyć dla Stowarzysze-
nia Przyjaciół Rodziny w Wejherowie, któ-
re prowadzi dzienną świetlicę dla dzieci 
z potrzebujących rodzin – mówi prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
– Zwycięstwo to dla nas duże wyróżnienie 
i motywacja do dalszego świątecznego 
upiększania miasta. 
Przypomnijmy, że śródmieście Wejherowa 
jak każdego roku w grudniu rozbłysło ty-
siącami lampek. Udekorowany jest ratusz, 
fontanna i kamienice na rynku, a także 
deptak i przyległe ulice. Na wejherowskim 
rynku stanęła również m.in. multimedialna 
podświetlana choinka, kareta oraz drew-
niana szopka Bożonarodzeniowa. 
Iluminacja tworzona jest etapami przez 
kilka lat w „systemie gospodarczym” 
przez pracowników Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Wejherowie, dlatego jej koszt nie 
obciążył znacząco budżetu miasta. Każ-
dego roku wejherowska iluminacja jest 
nieco zmieniana i rozbudowywana o ko-
lejne nowe, atrakcyjne elementy. 
Wejherowo w ciągu ostatnich lat kil-
kakrotnie otrzymywało nagrody za 
oświetlenie świąteczne i okolicznościo-
we – w 2001, 2005 i 2009 (I nagroda 
w ogólnopolskim konkursie). 

Wstępny koszt inwestycji wyniesie po-
nad 10 mln zł, z czego 3 mln zł, pokry-
je rządowe dofinansowanie. Jak mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, środki przeznaczone zosta-
ną na rozbudowę drogi gminnej – ulicy 
Patoka – realizowanej w ramach inwe-

Wejherowo 
najpiękniej 

oświetlonym 
miastem 

w województwie 
pomorskim

Wejherowo zwyciężyło także w plebi-
scycie na najlepsze iluminacje świątecz-
ne przygotowane w polskich miastach 
ogłoszonym przez Portal Komunalny. 
W sondzie brało udział 14 miejscowości. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim inter-
nautom, którzy wzięli udział w głosowa-
niu, a szczególnie tym, którzy zagłoso-
wali na Wejherowo. 

stycji polegającej na budowie bezkolizyj-
nego powiązania drogowego łączącego 
północną i południową część miasta 
Wejherowa oraz drogę nr 6 z obiektami 
mostowymi. 
– W ramach tzw. „schetynówki” powsta-
nie 642 mb drogi wraz z rondami, chod-

nikiem, ścieżką rowerową, zatoką auto-
busową i kanalizacją deszczową – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. – Natomiast oświetle-
nie w całości sfinansowanie zostanie ze 
środków miasta. Oprócz wyżej wymie-
nionego zakresu prac, miasto zamierza 
zlecić w tym samym postępowaniu prze-
targowym, pierwszy drogowy etap Węzła 
„Zryw”, czyli budowę całego układu dro-
gowego po północnej stronie Śmiechowa 
(bez tunelu pod krajową „szóstką”). 
 
Rozpoczęcie prac planowane jest na po-
czątek 2016 roku, natomiast przewidzia-
ny termin zakończenia realizacji części 
inwestycji objętej dofinansowaniem to 
30 listopada 2016 roku, a pozostałego 
zakresu – pierwsze półrocze 2018 r. 
Przypomnijmy, że pierwszy etap in-
westycji Węzła „Zryw” rozpoczął się 
w 2015 r. Była to budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Gryfa Pomorskiego, na 
które miasto uzyskało dofinansowa-
nie w wysokości 70 proc. z programu 
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – bu-
dowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni oraz 
Małym Trójmieście Kaszubskim”. 

Wejherowo wygrało 
w Plebiscycie „Świeć się” 
przeprowadzonym przez 
Dziennik Bałtycki wspólnie 
z Grupą Energa. Oprócz 
świątecznej rywalizacji 
zabawa ma także charakter 
charytatywny, zwycięzca 
otrzymuje sprzęt AGD 
o wartości 10 tys. zł, 
z przeznaczeniem na wybrany 
cel społeczny. Na Wejherowo 
oddano w plebiscycie 
2763 głosy. 

Kolejny etap budowy 
Węzła Zryw

Wejherowo zdobyło dofinansowanie na budowę ul. Patoka na odcinku 
od ul. Stefczyka do Gryfa Pomorskiego w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
Projekt przygotowany przez Wejherowo znalazł się w czołówce listy 
rankingowej województwa pomorskiego tj. na czwartym miejscu na 63 
zakwalifikowane wnioski.  
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INWESTYCJE 

Jak twierdzi radny miejski Mariusz Łupi-
na, jest to jeden z większych problemów 
w Wejherowie. Osiedle jest stosunkowo 
nowe - ok. 1200 mieszkań. Wokół osie-
dla nie ma infrastruktury. Właściciele po-
jazdów parkowali je dotychczas  w polu, 
w lesie, albo na drodze. 

Podczas spotkania, w którym uczest-
niczył również prezes Stowarzyszenia 
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Ma-
terialnego, Komisarz Konkursu „Moder-
nizacja Roku” - Roman Pikuła, prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt otrzy-
mał z rąk marszałka Mieczysława Struka 
List Gratulacyjny dla Miasta Wejherowa.
– Cieszę się ogromnie, że władze samorzą-
dowe naszego województwa zauważają 
i doceniają efekty rozwoju miast Pomorza 
i Kaszub, w tym Wejherowa. To zaszczyt 
i powód do dumy dla naszego miasta 
i mieszkańców, a także dla mnie osobiście 
– mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt.
W Liście Gratulacyjnym dla Miasta Wejhe-
rowa marszałek Mieczysław Struk napisał:
„W imieniu Samorządu Województwa Po-
morskiego, z prawdziwą przyjemnością, 
składam Państwu oraz wszystkim współ-
pracownikom serdeczne gratulacje z okazji 
zajęcia pierwszego miejsca w głosowaniu 
internautów „Plebiscyt MR 2014” oraz wy-
różnienia Gminy Miasta Wejherowo jako 
finalisty XIX Edycji Konkursu „Modernizacja 

Jak informuje zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Beata Rutkiewicz w ramach projektu 
Budżetu Obywatelskiego zostały wybudo-
wane wzdłuż ul. Fenikowskiego - na odcin-
ku ok. 500 metrów – 43 miejsca postojowe 
oraz jezdnia manewrowa na końcu ulicy  
o powierzchni 225 metrów kwadrato-

wych. Oprócz tego zostało wykonane 
umocnienie skarpy w pobliżu rzeki oraz 
wyrównanie terenu.
– Jest to ostatni zrealizowany projekt 
zgłoszony w tym roku w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Ten projekt dla mieszkań-
ców os. Fenikowskiego jest bardzo istotny, 
z tego względu, że dzięki temu powstały tu-
taj nowe miejsca postojowe, które znajdują 
się teraz na całym odcinku ulicy wzdłuż 
osiedla. Wiele samochodów ma miejsce 
na postój – mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podkreślając, że 
mieszkańcy nie mając miejsca na parkin-
gu stawiali swoje samochody w różnych 
miejscach, często wbrew przepisom, 
utrudniając w ten sposób m.in. komuni-
kację autobusową. 
Prezydent informuje, że w 2015 roku 
przyjęto do realizacji 7 zgłoszonych przez 
mieszkańców projektów. Dwa z nich do-
tyczyły dokumentacji technicznej: bo-
iska do piłki nożnej przy ul. Sikorskiego 
oraz terenu sportowo-rekreacyjnego za 
Hotelem „Bliza”. Spośród pozostałych 
5 projektów, dwa dotyczyły rekreacji 
(boisko na ul. Sucharskiego i wiata przy 
ul. Konopnickiej), a dwa związane były 
z ulicami (chodnik z jezdnią na os. Staszi-
ca i parking przy ul. Fenikowskiego). Po-
nadto został zrealizowany tzw. projekt 
miękki – „Zielona Szkoła” przy ogrodach 
na ul. Nanickiej.
– Budżet Obywatelski pokazuje, że miesz-
kańcy mogą zrealizować to, czego najbar-
dziej potrzebują w swoim najbliższym oto-
czeniu – dodaje prezydent.

Roku 2014”.Chciałbym wyrazić słowa uzna-
nia dla Państwa, za pracę i wysiłek włożo-
ny w przygotowanie oraz wykonawstwo 
Rewitalizacji Kanału Północnego w Parku 
Miejskim im. A. Majkowskiego oraz budo-
wy chodnika w ul. Parkowe”. Gratuluję ser-
decznie wytrwałości, determinacji i zaanga-
żowania w projekt. Wierzę, że kolejne lata 
pracy przyniosą wiele satysfakcji oraz nadal 
wiązać się będą z zawodowymi sukcesami. 
Życzę Państwu oraz wszystkim współpra-
cownikom pomyślnej realizacji założonych 
celów, wielu doskonałych pomysłów oraz 
możliwości ich realizacji w przyszłości.”

Nowy parking  
na os. Fenikowskiego

Na dzień przed zakończeniem roku został oddany 
do użytku parking na os. Fenikowskiego. Był to ostatni 
projekt zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, którego pomysłodawcą jest radny 
Mariusz Łupina.

Gratulacje od Marszałka Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk zaprosił do Gdańska włodarzy trzech samorządów 

pomorskich – Wejherowa, Malborka i Ustki, aby 
pogratulować im zdobycia nagród i wyróżnień 

w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2014”. 
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– Pomysł na wernisaż zrodził się z pew-
nego rodzaju niedosytu – mówi Grze-
gorz Gniech, współautor wystawy. – To 
uczucie niespełnienia towarzyszyło mi po 
każdej prezentacji sztuki carvingu. Niemoż-
liwym jest ukazać jej wszystkie aspekty na 
typowych pokazach, które wykonujemy 
na co dzień. Realizując projekt wspólnie 
z Pawłem i Robertem pragnęliśmy wystawy 
autentycznej i żywej, przesyconej różno-
rodnością obrazów. 
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta 
Wejherowie zauważa, że każda praca to 
opowieść, inne przeżycie. – Autorzy tych 
prac przenoszą nas w różne plenery po-
kazując głębię sztuki, którą opanowali do 
perfekcji – sztukę carvingu – mówi Piotr 
Bochiński. 

INFORMACJA 

Prezydent Miasta Wejherowa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie, 
pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 18 
stycznia 2016 r. został wywieszo-
ny na okres 21 dni wykaz lokali 
mieszkalnych, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Wejherowa, 
przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemców:
• lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Ko-

pernika 11 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 101/1, 
101/2, 101/3 obręb 16,

• lokal mieszkalny nr 53 na os. 
Staszica 1 wraz z ułamkową czę-
ścią gruntu działka nr 457/1 ob-
ręb 15 (użytkowanie wieczyste).

Wejherowo w liczbach,  
czyli ilu nas jest
Z danych Wydziału Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
wynika, że 31 grudnia 2015 r. w Wej-
herowie zameldowanych było ogólnie 
48 007 osób, w tym 46 847 – na pobyt 
stały, a 1 160 na pobyt czasowy. 
W 2015 roku urodziło się 511 wejhero-
wian (w 2014 roku – 492), zmarło zaś 
436 (w 2014 roku - 469). 
Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cy-
wilnego, w ubiegłym roku wejherowia-
nie zawarli 482  śluby, w tym cztery poza 
urzędem (w 2014 r. - 408). 
W 2015 roku najpopularniejszym imie-
niem nadawanym dla dziewczynek 
w Wejherowie były w kolejności: Zuzan-
na, Maja, Julia i Zofia, a dla chłopców: 
Jan, Jakub, Szymon i Franciszek.

Od godzin porannych na ulicach Wejhe-
rowa spacerowali wolontariusze z ozna-
kowanymi puszkami WOŚP zbierając 
datki. W południe wśród wolontariu-
szy pojawili się przedstawiciele władz 
miasta: zastępca prezydenta Piotr Bo-
chiński, przewodniczący Rady Miasta 
Bogdan Tokłowicz i skarbnik miasta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.   

– Każda akcja, która ma na celu dobro 
społeczne, jest godna poparcia. Zbie-
ranie środków finansowych na zakup 
sprzętu medycznego dla służby zdrowia, 
to bardzo szczytny cel – mówi Bogdan 
Tokłowicz podkreślając, że rozwój 
techniczny w służbie zdrowia tak bar-
dzo szybko postępuje, że praktycznie 
co 2-3 lata należałoby wymieniać apa-
raturę diagnostyczną i leczniczą, po to 
żeby skuteczniej ratować ludzkie zdro-
wie i życie. 
Jak informuje koordynator akcji Seba-
stian Niewola, w tym roku razem z Wej-
herowem datki zbierało również Luzino 
i Bojano, a wejherowscy wolontariusze 
pojawili się też w Bolszewie. 
– Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, 
redakcji internetowej naszego sztabu, 
obsłudze sztabu, rodzicom i opiekunom 
wolontariuszy, wszystkim wykonawcom 
i niesamowitej obsłudze technicznej oraz 
działaczom Małe Trójmiasto Biega za po-
moc i organizację Biegu Policz się z cukrzy-
cą. Dziękujemy też Policji za czuwanie nad 
naszym bezpieczeństwem a mediom za 
cudowną wyrozumiałość i relacje – mówi 
Sebastian Niewola. 

Wycięte w Kadrze 
– wystawa fotografii 
w Filharmonii

W foyer Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie otwarto wystawę 
fotograficzną „Wycięte w Kadrze”. 
Wystawa poświęcona jest sztuce 
carvingu, czyli tworzeniu dekoracji 
z owoców i warzyw. Autorami 
prac są wicemistrzowie świata 
w carvingu: Paweł Sztenderski 
oraz Grzegorz Gniech, a także 
wicemistrzyni Polski w carvingu 
– Dominika Sadowska. Autorem 
zdjęć jest Robert Jop.

Owocna 
akcja WOŚP 
w Wejherowie

Znakomicie przebiegła 
tegoroczna akcja 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w Wejherowie. 
Wolontariusze 
działający przy 
111 Sztabie WOŚP 
przy Wejherowskim 
Centrum Kultury 
zebrali rekordową 
kwotę 70 245, 83 zł 
plus waluty obce.
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W przyszłym roku dochody wynio-
są 156,5 mln zł, natomiast wydatki 
152,8 mln zł. Nadwyżka budżetu w wyso-
kości 3,7 mln zł zostanie przeznaczona na 
spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych 
przez gminę w latach ubiegłych oraz wy-
kup papierów wartościowych. 
Na 2016 rok zaplanowano ważne i ambit-
ne zadania inwestycyjne. Pierwszy etap 
bezkolizyjnego węzła „Zryw” z układem 
dróg w Śmiechowie i dokończenie węzła 
„Działki” to strategiczne i bardzo kosz-
towne zadania, a więc ten budżet będzie 
jednym z trudniejszych, wymagający kon-
sekwencji, dyscypliny i oszczędności. Jak 
powiedział prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, trzeba wspomnieć także 
o Budżecie Obywatelskim, oświacie, po-
mocy społecznej, sporcie, kulturze i dota-
cjach dla organizacji pozarządowych. 
Największy udział w wydatkach bieżących 
stanowi od lat edukacja. Budżet oświaty 
na rok 2016 zaplanowano w wysokości 
54,9 mln zł, natomiast wstępna subwen-
cja ogólna - część oświatowa to kwota 
36,7 mln zł. Tym samym  w roku 2016 
miasto dofinansuje z własnego budżetu 
oświatę  w wysokości około 18 mln zł. 
Jak podkreślił skarbnik Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz, zaplanowane środki 
na inwestycje i inne wydatki majątkowe to 
prawie 16,4 mln zł.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok: 
– Pierwszy etap węzła „Zryw” wraz 

z układem drogowym w  Śmiechowie 
– budowa trzech rond po północnej 
stronie Śmiechowa i prawie 2 km dróg 
wraz z chodnikami, ścieżkami rowero-
wymi, oświetleniem drogowym. 

– Dokończenie węzła „Działki” – drogi 
łączącej rondo na ul. Sucharskiego-So-
bieskiego ze skrzyżowaniem na drodze 
krajowej nr 6. 

– Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa poprzez m. in zaprojekto-
wanie i wykonanie placu rekreacyjne-
go przy rzece Cedron, zaprojektowanie 
połączenia drogowego ul. 12 Marca 
z ul. Reformatów wraz z parkingiem przy 
ul. Reformatów oraz zakończenie prac 
projektowych ul. Zamkowej.

– Kontynuacja  rewitalizacji Parku Miej-
skiego im. Majkowskiego .

– Budowa zadaszenia lodowiska przy ZS nr 3. 
– Dokończenie budowy parkingu przy 

ul. Roszczynialskiego poprzez dobu-
dowanie dwóch kolejnych boksów do 
sprzedaży kwiatów i zniczy. 

– Wykonanie dalszego odcinka ciągu pie-
szego przy ul. Sobieskiego.

– Rozpoczęcie przebudowy ul. Okrężnej 
(I etap skablowanie sieci elektrycznej).

– Wybudowanie zatoki autobusowej 
w ul. Nadrzecznej wraz z parkingiem.

– Wybudowanie zatoki autobusowej oraz 
kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela.

– Utwardzenie dróg płytami drogowymi.
– Kolejne zadania w ramach programu 

likwidacji niskiej emisji spalin (program 
KAWKA) dla kolejnych 14 budynków.

Prace projektowe:
– Wykonanie studium wykonalności dla 

projektu unijnego metropolitalnego 
węzła integracyjnego „Kwiatowa” wraz 
z tunelem w ciągu ulicy Kwiatowej,

– Kontynuacja projektowania  „Wodnych 
Ogrodów – Centrum Integracji Społecz-
nej” – zagospodarowanie terenu po tzw. 
starym basenie przy ul. Kalwaryjskiej ,

– Dokumentacja na budowę odcinka 
ul. Necla do ul. Patoka, 

– Projekt ul. Gryfa Pomorskiego, 
– Dokumentacja dla ul. Karnowskiego 

wraz z 3 rondami (Przemysłowej – Kar-
nowskiego – Ofiar Piaśnicy i Lelewela 
– Ofiar Piaśnicy),  

– Projekt połączenia drogowego ul. Su-
charskiego z ul. Strzelecką,  

– Dokończenie projektu zagospodarowa-
nia terenu rekreacyjnego przy hotelu 
BLIZA

– Dokończenie projektu boiska przy 
ul. Wschodniej, 

– Przebudowa skrzyżowania ul. Nad-
rzecznej i Chopina,

– Projekt budowy ul. Łęgowskiego,
– Rozpoczęcie projektu „Kajakiem przez 

Pomorze”,  
– Wykonanie dokumentacji Skate Parku 

przy ul. Konopnickiej.

Budżet 
Wejherowa 
na 2016 
przyjęty 
jednogłośnie

Wejherowscy radni jednogłośnie 
uchwalili budżet miasta na rok 2016 
zaproponowany przez prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta. To bez 
wątpienia budżet zapewniający nie 
tylko normalne funkcjonowanie 
miasta, ale przede wszystkim jego 
rozwój. 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa
– Rok 2016 to kolejny rok pełen wy-
zwań dla finansów samorządowych. 
Przekazywanie przez Rząd wielu zadań 
bez zapewnienia ich pełnego finanso-
wania oraz ustalenie subwencji oświa-
towej w wysokości nie zabezpieczającej 
funkcjonowania oświaty przyczynia się 
do tego, że kondycja finansowa samo-
rządów jest z roku na rok coraz trud-
niejsza. Przez ostatnie lata rządzący 
konsekwentnie nakładali na samorządy 
dodatkowe obowiązki, bez zapewnie-
nia ich finansowania. Powoduje to stały 
wzrost wydatków bieżących. W tych 
warunkach został przygotowany pro-
jekt budżetu miasta Wejherowa na rok 
2016. Przyjęcie budżetu Wejherowa na 
2016 rok to moment dla nas historyczny. 
Żadna z dotychczasowych Rad Miasta 
Wejherowa nie podejmowała dotąd de-
cyzji o budowie bezkolizyjnych węzłów 
łączących północną i południową część 
miasta, o rozpoczęciu prac związanych 
z budową bezkolizyjnego Węzła Zryw. 
Dziękuję wszystkim radnym, którzy po-
parli zaproponowany przez mnie budżet. 
Dziękuję radnym z ruchu Wolę Wejhe-
rowo, któremu przewodniczę, ale też 
radnym Platformy Obywatelskiej-Sa-
morządności, PiS-u i Ruchu Sąsiedzkie-
go. Cieszę się, że działamy razem i – co 
zawsze podkreślam – że zmieniła się at-
mosfera w naszej radzie miasta.

Na s.7-10 prezentujemy mapę z opisem inwesty-
cji zrealizowanych w 2015 r. i projektowanych.  
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INWESTYCJE

1. ul. Modra – ulica utwardzona płytami       

2. ul. Urocza – ulica utwardzona płytami       

3. ul. Złota - ulica utwardzona płytami          

4. ul. Sucharskiego  - ulica utwardzona płytami          

5. ul. Zielna - ulica utwardzona płytami          

6. ul. Architektów  - ulica utwardzona płytami          

7. ul. przy Powiatowym Urzędzie Pracy – budowa ulicy wraz z chodnikami, oświetleniem i miejscami parkingo-

wymi

8. Węzeł Działki – budowa ulicy, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia, dwóch rond oraz przebudowa 

przejazdu kolejowego

9. ul. Jasna - ulica utwardzona płytami          

10. ul. Lelewela-Nadrzeczna – budowa ronda u zbiegu ulic Krasińskiego-Derdowskiego-Nadrzecznej, budowa 

nowego odcinka ul. Lelewela wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, oświetleniem i nowymi sieciami

11. ul. Kołłątaja - ulica utwardzona płytami          

12. Sala sportowa SP9 

13. ul. Spacerowa – budowa ulicy i miejsc postojowych, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej 

14. Skwer Bukowa –Sobieskiego – budowa skweru wraz z wykonaniem fontanny, małej architektury, ławecz-

ki z postacią Reginy Osowickiej oraz remontem ul. Bukowej polegającym na wykonaniu kanalizacji desz-

czowej i nowej nawierzchni ulicy i chodników 

15. Budowa wolier w parku oraz faszynowanie kanałów 

16. Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron z placem zabaw

17. Boisko przy ZS nr 1 

18. ul. Wschodnia  - utwardzenie płytami       

19. ul. Środkowa - utwardzenie płytami                

20. ul. Leśna – budowa ulicy wraz z chodnikami, kanalizacja deszczowa i oświetlenie

21. Parking przy ul. Roszczynialskiego – ok. 300 miejsc parkingowych, chodnik, oświetlenie, toaleta i wiaty dla 

handlujących

22. ul. Poprzeczna - utwardzenie płytami 

23. ul. Odrębna – budowa ulicy wraz z chodnikami – inwestycja współfinansowana przez miasto Wejherowo. 

Inwestor Starostwo Powiatowe

24. ul. Rybacka – sięgacz do kościoła - utwardzenie płytami                               

25. ul. Iwaszkiewicza 

26. ul. Chmielewskiego – budowa ulicy wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową, oświetleniem i murami 

oporowymi

27. ul. Gryfa Pomorskiego – budowa kanalizacji deszczowej

28. ul. Torowa – ulica utwardzona płytami          

29. skrzyżowanie Rogali-Karnowskiego - nowa nawierzchnia i progi zwalniające

Opis do grafiki s.8-9

Zrealizowane inwestycje w 2015 roku
>
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INWESTYCJE

1. ul. Krofeya – budowa nawierzchni 
2. Budowa połączenia ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką
3. Budowa ulicy na odcinku od drogi krajowej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy do ul. Przemy-

słowej 
4. Przebudowa ul. Karnowskiego z budową trzech rond (w ul. Przemysłowej i w ul. Ofiar Piaśnicy) 
5. ul. Okrężna – przebudowa ulicy z oświetleniem
6. ul. Niska – przebudowa ulicy z oświetleniem
7. Węzeł Kwiatowa – budowa tunelu pod torami, ronda i ulic w rejonie głównego dworca PKP/SKM  zapew-

niająca bezkolizyjną komunikację pomiędzy północną a południową częścią Wejherowa wraz z budową 
parkingu w pasie drogowo-kolejowym

8. „Wodne Ogrody” – budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojaz-
dem, parkingiem w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej -Wodne Ogrody - stano-
wiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa

9. Parking przy ul. Nadrzecznej – budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół nr 3
10. Przebudowa skrzyżowania ul. Chopina z ul. Staromłyńską i Nadrzeczną
11. Ciąg pieszy nad Cedronem – budowa placu rekreacji
12. Parking Reformatów – budowa parkingu wraz z układem drogowym 
13. Wieża widokowa z kolejką linową
14. ul. Zamkowa – budowa ulicy
15. ul. Gryfa Pomorskiego i Necla – budowa ulicy
16. ul. Obr. Westerplatte – przebudowa ulicy z oświetleniem
17. ul. Paderewskiego – przebudowa ulicy z oświetleniem
18. Węzeł Zryw – budowa bezkolizyjnego połączenia północ-południe we wschodniej części Wejherowa  

wraz z układem drogowym na Śmiechowie oraz parkingiem przy SKM Śmiechowo
19. Budowa zatok autobusowych na ul. Nadrzecznej i Lelewela
20. Zadaszenie lodowiska przy ZS nr 3
21. ul. Patoka – budowa ulicy z dwoma rondami 

1. Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na os. Sucharskiego w Wej-
herowie – prace budowlane 

2. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na „Blizie”. Etap I - Projekt budowlany” – projekt przenie-
siony na „Wazę”

3. Zielona Szkoła – na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. F. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej w Wej-
herowie

4. Budowa drogi osiedlowej na  Osiedlu Staszica – prace budowlane
5. Budowa placu sportów miejskich na Blizie - koncepcyjne połączenie projektu BO z pełnym zagospodaro-

waniem Blizy
6. Budowa wiaty piknikowej z paleniskiem przy ul. Konopnickiej 
7. Budowa parkingu na Osiedlu Fenikowskiego” – prace budowlane

Wykonywane dokumentacje 
projektowe
>

Budżet Obywatelski 2015
>
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Od 6 stycznia 2016 roku we wszyst-
kich autobusach komunikacji miejskiej 
w Wejherowie komunikaty głosowe 
będą podawane w języku kaszubskim. 
Jak informuje Czesław Kordel – pre-
zes zarządu Miejskiego Zakładu Ko-
munikacji w Wejherowie, wprowa-
dzenie w ubiegłym roku na linii nr 2 

Jak informuje Zenon Hinca, komendant 
Straży Miejskiej w Wejherowie, już w po-
łowie października został wykonany wykaz 
osób przebywających na terenie miasta, 
którzy zazwyczaj przebywają w pustosta-
nach, ale także w przepuście kolejowym 
lub w szałasach w lesie i na obrzeżach 
miasta. Według pierwszych szacunków na 
terenie Wejherowa przebywało początko-
wo 15 osób bezdomnych. W miarę zbliża-
nia się zimy bezdomnych było coraz mniej. 
Wykaz osób bezdomnych prowadzonych 
przez MOPS zawiera więcej nazwisk, ale 
nie są to osoby mieszkające bez faktycz-
nego dachu nad głową, tylko osoby bez 
stałego zameldowania lub spełniające sta-
tus osoby bezdomnej w myśl ustawy.
– Gdy pojawiły się pierwsze mrozy nasililiśmy 
kontrole osób bezdomnych. Okazało się, że 
Nowy Rok w Wejherowie przebywały tylko 
3 osoby bezdomne. Strażnicy proponowali 
im gorącą herbatę – mówi  Zenon Hinca 
dodając, że liczba osób bezdomnych na 
terenie miasta w okresie zimy waha się 
w granicach od 3 do 5 osób. 
Komendant Straży Miejskiej podkreśla, że 
miasto jest bardzo dobrze przygotowane 
na niesienie pomocy osobom bezdom-
nym. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma 
do dyspozycji dla osób bezdomnych bilety 
na kolej i autobusy, a także skierowania do 
schronisk. W razie nagłej potrzeby pomo-
cy udzielają też siostry zakonne z ul. Ko-
pernika. Poza tym raz dziennie dla osób 
bezdomnych i samotnych wydawane są 
w południe gorące posiłki w kuchni św. 
Franciszka, na które do Wejherowa przy-
jeżdżają również bezdomni z innych miej-
scowości. 
Podczas niskich temperatur osoby bez-
domne z terenu Wejherowa kierowane 
są głównie do schronisk w Gdyni, a kobie-
ty do schroniska dla bezdomnych kobiet 
i matek z dziećmi, które prowadzi Stowa-
rzyszenie Opiekuńczo Resocjalizacyjne 
„Prometeusz” w Gdańsku.

– Muzeum Piaśnicy jest niezwykle waż-
ną placówką, ponieważ mało Polaków wie 
o tym, że pierwszy masowy  mord ludobój-
czy podczas II wojnie światowej został doko-
nany właśnie tutaj - w lasach piaśnickich na 
Pomorzu – mówił wiceminister Jarosław 
Sellin. – Zginęła tutaj pomorska i kaszubska 
inteligencja, elity państwa polskiego. Zdecy-
dowaliśmy się powołać to muzeum w willi 
Musica w Wejherowie, ponieważ to miejsce 
jest historycznie związane z tragicznymi 
wydarzeniami. W czasie II wojny światowej 
willa została zajęta przez Gestapo, które 
tutaj miało swoją siedzibę przez cały okres 
trwania okupacji. Między innymi z tej willi 
wywożono Polaków z przeznaczeniem do 
zamordowania w lesie piaśnickim.  

informacji głosowej w języku polskim 
i kaszubskim, wywołało spore zainte-
resowanie mieszkańców i turystów. 
W związku z tym dwujęzyczny  system 
informowania pasażerów o przystan-
kach wprowadzono we wszystkich 
liniach obsługiwanych przez MZK 
w Wejherowie. 

Willę wzorowaną na dworku Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku, wybudował 
w latach dwudziestych znany wejhe-
rowski lekarz Franciszek Panek. W Pia-
śnicy zginęły córki doktora Panka - Sta-
nisława i Kazimiera. Obecnie willa jest 
własnością muzyka Krzysztofa Ostrow-
skiego, który jest prawnukiem Francisz-
ka Panka. 
Budynek zostanie wyremontowa-
ny i zaadoptowany na cele muzealne. 
Tymczasowo siedziba muzeum będzie 
mieściła się w przy ul. św. Jacka w Wej-
herowie. Muzeum Piaśnicy ma działać 
w kilku obszarach – naukowo-badaw-
czym, wystawienniczym, edukacyjnym 
oraz kulturalnym i turystycznym. 

Strażnicy 
pomagają 
bezdomnym
Okres zimy, zwłaszcza podczas 
mrozów, to najtrudniejszy 
okres dla osób bezdomnych. 
Dlatego wejherowscy strażnicy 
miejscy systematycznie 
monitorują miejsca, w których 
przebywają bezdomni.

Komunikaty głosowe 
w autobusach po kaszubsku

Muzeum Piaśnicy 
w Wejherowie

W Wejherowie zostało powołane Muzeum Piaśnicy. 
Muzeum mieścić się w będzie w Villa Musica w pobliżu 
Bramy Piaśnickiej. Dyrektorem muzeum została Teresa 
Patsidis, wieloletnia radna miasta Wejherowa.
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Konkurs, którego organizatorem jest 
Zakład Usług Komunalnych w Wejhe-
rowie Sp. z o.o.,  skierowany był do 
Mieszkańców Wejherowa i polegał 
na aktywnym udziale przy segregacji 
odpadów.  Do konkursu zostało zgło-
szonych 99 punktów składowania od-
padów komunalnych, co daje 5073 go-
spodarstw domowych.
– Jest to już drugi konkurs w tej formule 
- powiedział Roman Czerwiński, pre-
zes ZUK Sp. zo.o. przypominając, że 
2013 roku zmieniło się prawo w Polsce 
dotyczące systemu zbiórki odpadów, 
uregulowane lokalnie uchwałami Rady 
Miasta Wejherowa, mające na celu 
poprawę ochrony środowiska natural-
nego. – Dziękuję Państwu za to, że tak 
licznie wzięliście udział w naszym kon-
kursie. Jestem bardzo zadowolony z jego 
przebiegu, gdyż w drugiej edycji konkur-
su wzięła udział większa ilość osób, niż 
w zeszłym roku. 
– Takie cele stawia nam Unia Europejska, 
a także dbałość o naszą Ziemię wynikająca 
z zasad ekologii i troski o czystość środowi-
ska - powiedział prezydent miasta wyra-
żając zadowolenie z organizacji konkur-
su i zaangażowania mieszkańców. 

Z darmowej pomocy prawnej mogą 
korzystać osoby, które nie ukończyły 
26. roku życia; osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej;  osoby po ukończeniu 65. 
lat oraz osoby posiadające ważną Kartę 
Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, 
a także zagrożeni lub poszkodowani ka-
tastrofą naturalną, klęską żywiołową lub 
awarią techniczną.
Uprawnieni będą mogli uzyskać infor-
macje w zakresie: prawa pracy, przy-
gotowania do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, prawa cywilnego, prawa 
karnego, prawa administracyjnego, pra-
wa ubezpieczeń społecznych, prawa 
rodzinnego, prawa podatkowego z wy-
łączeniem spraw podatkowych zwią-
zanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Pomoc nie będzie nato-
miast obejmowała spraw z zakresu pra-
wa celnego, dewizowego, handlowego 
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Interesanci przyjmowani są w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Kusocińskiego 17 w następujących 
godzinach: pn. – wt.  8:30 – 12:30;  
śr. – czw. 11:30 – 15:30, w piątek  
od 10:00 – 14:00.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sporto-
we wspólnie z sekcją kickboxingu KTS-K 
GOSRiT Luzino, zorganizowało otwarty 
trening dla dzieci, które na co dzień trenu-
ją kickboxing i karate sportowe w wymie-
nionych klubach. 
Rywalizacja sportowa dla dzieci z ele-
mentami walki na piankowe pałki (dla 
najmłodszych) oraz pointfighting (dla bar-
dziej doświadczonych, jednak młodych 
jeszcze zawodników) odbyła się w ramach 
czwartego otwartego treningu Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia Sportowego. 
Podczas 5 godzinnego treningu odbyło 
się ponad 120 walk (zabawowych w ogra-

niczonym kontakcie dla dzieci) na dwóch 
planszach – matach do kickboxingu tata-
mi, w których wzięło udział ok. 80 dzieci. 
Wręczone puchary dla najlepszych za-
wodników całego treningu. Otrzymali je 
Jan Komisarczyk i Kacper Labudda. 
W Wejherowie i Luzinie z ramienia Wej-
herowskiego Stowarzyszenia Sportowe-
go i sekcji kickboxingu KTS-K GOSRiT Lu-
zino trenuje na co dzień blisko 100 dzieci 
w wieku od 5 lat, ok. 30 młodzieży i osób 
dorosłych. Trenerami dzieci, młodzieży 
i dorosłych są Rafał Karcz i Tomasz Hirsz.
Szczegółowe wyniki można znaleźć na 
stronie WSS: www.sportwejherowo.pl  

Dobiegł końca 
tegoroczny Konkurs 
Ekologiczny Zakładu 
Usług Komunalnych 
w Wejherowie „Czy to 
jesień, czy to wiosna 
- segregacja to rzecz 
prosta”. 

Warto 
SEGREGOWAĆ 

ODPADY

W kategorii „Budownictwo wielo-
rodzinne” 
I miejsce zdobył blok przy ul. Gen. 

Hallera 1 (nagroda: roczne zwol-
nienie z opłat dzierżawy plus ga-
dżety dla mieszkańców),  

II miejsce - blok przy ul. Gen. Hallera 
13 i 13A (nagroda: 8. miesięczne 
zwolnienie z opłat dzierżawy plus 
gadżety dla mieszkańców), 

III miejsce - blok przy ul. Rzeźnickiej 
5 (nagroda:  4. miesięczne zwol-
nienie z opłat za dzierżawę plus 
gadżety dla mieszkańców). 

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
są z Wejherowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

W kategorii „Indywidualne gospo-
darstwa domowe” 
I miejsce zdobyła Iwona Drgas, 
II miejsce - Zofia Dunajska,
III miejsce - Jerzy Wołoszyk. 

Zdobywcy  I, II i III miejsca otrzy-
mali atrakcyjne nagrody rzeczowe 
m.in. bezprzewodową stację pogo-
dy oraz kompostowniki, stojaki do 
segregacji odpadów, choinki świą-
teczne i gadżety. Pozostali zgłoszeni 
uczestnicy konkursu z kategorii in-
dywidualne gospodarstwa domowe 
otrzymali choinki świąteczne oraz 
stojaki do segregacji odpadów.

Ponadto zostali wyróżnieni Zarząd-
cy Wspólnot Mieszkaniowych, którzy 
otrzymali bony podarunkowe na choinki 
świąteczne. Są to: Zarządzanie Nierucho-
mościami VILICA s.c., Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Energetyk”, Wejherowskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o., Zarządzanie Nieruchomościa-
mi Turowski&Turowski oraz Wspólnota 
Mieszkaniowa „Plac Jakuba Wejhera 11”.

Otwarty trening w formule zawodów

Nieodpłatna 
pomoc prawna
Od stycznia 2016 r. 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wejherowie 
udziela określonym grupom 
mieszkańców Wejherowa 
nieodpłatnej pomocy prawnej.  
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy Styczeń 2016

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Tym razem zaprezentowana pozycja to 
nie poezja, lecz zbiór opowiadań, wywia-
dów, felietonów, szkiców, które są pokło-
siem wcześniejszej twórczości prozator-
skiej autora. Teksty łączy indywidualne 
spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. 
Przedstawione treści dzieją się na tle wy-
darzeń i przemian ustrojowych.
Laudację wygłosił prof. dr hab. Józef Ba-
chórz z Uniwersytetu Gdańskiego a roz-
mowę z autorem przeprowadziła Joanna 
Cichocka, starszy kustosz wejherowskiego 
muzeum. Promocję uświetnił występ ar-
tystyczny Agaty Jasińskiej, Klaudii Szmidt 
oraz małżonki autora, Iwony Klein.
– Składam serdeczne podziękowania sta-
roście powiatu Gabrieli Lisius, dzięki której 
możliwe było wydanie tej książki oraz dy-
rektorowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko Pomorskiej Tomaszowi Fopke, 
jej głównemu wydawcy. Dzięki okazanemu 
wsparciu oraz zaangażowaniu mogę Pań-
stwu dzisiaj przedstawić owoc swojej pracy 
- dziękował Adam Klein.
Adam Klein swoje wiersze publikował 
w prasie i w wydaniach zbiorowych „Po-
etyckie zakola Redy”, „Piaśnica oczyma 
poetów”, „Nasze Bieszczady”, „Antologia 
poetów ziemi wejherowskiej” oraz to-
mikach poezji własnego autorstwa m.in. 
„”Ostatnie życie”, „Słoneczniki zimą”, „Ka-
plice Świętych Gór” „Dąbrowa”. Współ-
redagował pisma „Zrzesz Kaszebsko” 
i „Moje Wejherowo”. 

10.02, godz. 11
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 

11.02, godz. 16
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki dla Dorosłych poświęcone powieści 
Krystyny Kofty  „Suki”; 

16.02 - 26.02
Ferie w Bibliotece „Ekologia w tanecz-
nych rytmach” 
• Zajęcia czytelniczo-plastyczne - w godz. 

10 – 12 dla dzieci w wieku 6-9 lat - za-
jęcia manualne, dzięki którym dzieci po-
znają różne techniki plastyczne, formy 
recyklingu, kreatywnego wykorzystania 
tworzyw wtórnych; 

• Zajęcia taneczne – w godz. 12 – 13.30 dla 
dzieci w wieku 10-13 lat - zajęcia rucho-
we z wykorzystaniem technik teatralnych, 
taniec klasyczny, latynoamerykański oraz 
elementy tańca współczesnego. Ilość 
miejsc ograniczona! Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Zapisy od 2.02 w Wypożyczalni 
dla Dzieci i Młodzieży; 

15.02, godz. 10.30
Spektakl  „Wojtek Strażak” - grupa te-
atralna Duet z Krakowa; 

19.02, godz. 10.30
Spektakl  „Rozbójnik Runcajs” – grupa 
teatralna Duet z Krakowa;

25.02, godz. 10.30-12
Zabawa na zakończenie ferii 
Uwaga! Udział w spektaklach dla grup 
zorganizowanych wyłącznie na podsta-
wie zapisów w Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży. Ilość miejsc ograniczona!  

1.02, godz. 17
Verba Sacra, Kościół pw. Trójcy Świętej;

4.02, godz. 11; 18
Dziadek do orzechów, bilety: 10 zł;

5.02, godz. 11
Dziadek do orzechów, bilety: 10 zł;

7.02, godz. 11
Koncert Poranki muzyczne dla dzieci - 
„Wesołe jazzowe improwizacje”, bilety: 
7 zł;

9.02, godz. 9.30; 11
Spektakl Pan Kotowski, bilety: 12 zł nor-
malny; 10 zł grupowy; 

10.02, godz. 18
20 Prezentacja wychowanków kół za-
interesowań Wejherowskiego Centrum 
Kultury; 11.02, godz. 19  Spektakl Teatr 
OKO „Ławeczka”, bilety: 10 zł;

12.02, godz. 19
Koncert - Zbigniew Zamachowski Reci-
tal, bilety: 90 zł;

13.02, godz. 18
Spektakl Miłość i polityka - Teatr Kamie-
nica, bilety: 60 zł normalne, 55 zł ulgowe;

15.02, godz. 19
Koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki 
Żukowskiej, bilety: 40 zł;

18.02, godz. 19
Opera „Straszny Dwór”, bilety: 90 zł nor-
malne, 85 zł ulgowe;

20.02, godz. 19
Koncert „Poparzeni Kawą Trzy”, bilety: 
45 zł normalny; 40 zł ulgowy;

24.02, godz. 18
Spektakl „Śnieżka i krasnoludki”, bilety: 
14 zł dzieci, 20 zł dorośli;

25.02, godz. 19
Koncert Moniki Borzym, bilety: 40 zł 
normalny, 35 zł ulgowy;

26.02, godz. 19
Koncert ‘Stare Dobre Małżeństwo” - bi-
lety: 50 zł.

Artystyczne warsztaty zimowe  
15-28.02
Filharmonia Kaszubska; SP 11; SP 8; SP 6
Wejherowskie Centrum Kultury zapra-
sza na naukę śpiewu; podstawowej gry 
na perkusji, gitary, keyboardzie; żon-
glerki, chodzenia na małych szczudłach, 
kręcenia diabolo, jazdy na monocyklu, 
sztuczek magicznych oraz podstaw 
akrobatyki i klaunady; tworzenia biżute-
rii i ozdób z recyklingu; kalkografii; tańca 
hip-hop i Mouse, interaktywne spotka-
nia z muzyką cygańską; podstawowe 
techniki lalkowe. 

W szkołach odbędą się zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży „Akcja Zima 2016”. 
W kinie WCK seanse dla dzieci i młodzie-
ży odbywać się będą we wcześniejszych 
godzinach. 

Nowa książka 
Adama Kleina

„Lato – jak złota rękawiczka” 
– to tytuł nowej książki poety 
Adama Kleina. Promocja książki 
miała miejsce w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko Pomorskiej 
w Wejherowie.
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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 45
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 (Grzegorz Gaszta) 
 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)  
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19
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

>

>

>

Informujemy mieszkańców miasta Wej-
herowa, że od 1 stycznia 2016 r. zaczy-
na obowiązywać nowy harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych z nie-
ruchomości o zabudowie jednorodzin-
nej i wielorodzinnej. Harmonogram na 
stronie: www.wejherowo.pl w zakład-
ce „Czyste miasto”. 

Z początkiem stycznia 2016 r. Związek 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” wprowadza usługę bez-
płatnego odbioru bezpośrednio z do-
mów dużego (o wadze powyżej 20kg) 
sprzętu RTV oraz AGD takiego jak: lo-
dówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp.
Jest to uzupełnienie obecnie funkcjonu-
jącego systemu opartego na stacjonar-
nych punktach zbiórki odpadów niebez-
piecznych tzw. PZON zlokalizowanych 
na terenie Związku oraz na objazdowych 
zbiórkach odpadów niebezpiecznych.
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt 
kompletny i pochodzący z gospodarstw 
domowych. Zbiórka nie dotyczy elektro-
odpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej oraz rolniczej. 
Zgłoszenie zużytego sprzętu o masie 
powyżej 20 kg do odbioru będzie przyj-
mowane telefonicznie pod numerem 
telefonu 58 624 66 11. Odbiór sprzętu 
odbywać się będzie w terminie nie dłuż-
szym niż 7 dni roboczych od dokonania 
zgłoszenia od wtorku – do piątku do go-
dziny 19, w soboty w godz. 9 – 15.
 Mieszkańcy będą poinformowani tele-
fonicznie o dacie i orientacyjnej godzi-
nie  przyjazdu kierowców po zgłoszony 
sprzęt. Przekazanie kompletnego sprzę-
tu każdorazowo potwierdzane będzie 
przez mieszkańca złożeniem podpisu na 
karcie odbioru.
Zgłoszenia przyjmowane są pod nume-
rem tel. 58 624 66 11, w dni robocze 
w godzinach 7.30 – 15.30. Więcej infor-
macji na temat odbiorów na www.kzg.pl

Urząd Miejski w Wejherowie informu-
je o możliwości składania propozycji 
wydarzeń do Miejskiego Kalendarza 
Imprez Kulturalnych i Sportowo-Rekre-
acyjnych organizowanych w Wejhero-
wie od marca do grudnia 2016 roku.  Do 
udziału we współtworzeniu kalendarza 
zapraszamy wszystkie instytucje kul-
tury oraz stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe. Kalendarz, podobnie jak 
w ubiegłym roku, zostanie opublikowa-
ny w Nowinach, a także  w wersji elek-
tronicznej. Wersja elektroniczna zo-
stanie zamieszczona na stronie miasta 
Wejherowa www.wejherowo.pl
Zaplanowane terminy i miejsca zgłoszo-
nych do kalendarza imprez nie powinny 
w trakcie roku ulec zmianom. Dlatego 
warto dokonać wcześniej koniecznych 
uzgodnień z podmiotami, od których 
zależy realizacja przedsięwzięcia.
Informacje należy przesłać do 12 lutego 
br. pod adres: promocja@wejherowo.pl 
lub złożyć w kancelarii w ratuszu (pl. Ja-
kuba Wejhera 8).
W poniższym załączniku znajduje się 
formularz zgłoszeniowy propozycji do 
Miejskiego Kalendarza Imprez Kultural-
nych i Sportowo-Rekreacyjnych organi-
zowanych.

Tworzymy 
miejski 
kalendarz 
wydarzeń
Wzorem ubiegłego 
roku zapraszamy 
do współtworzenia 
z nami miejskiego 
kalendarza wydarzeń, 
które odbędą się 
w Wejherowie w 2016 r. 
Do 12 lutego br. 
czekamy na informacje 
o planowanych 
wydarzeniach. 

Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych 
na terenie miasta 
Wejherowa

Bezpłatny 
odbiór sprzętu 
RTV i AGD
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– Z okazji 95. lecia działalności artystycz-
nej  Chóru Męskiego „Harmonia”, dyry-
gentowi Marcinowi Grzywaczowi oraz 
chórzystom, w imieniu władz miasta Wej-
herowa gratuluję pięknego Jubileuszu 
i życzę kolejnych wspaniałych rocznic 
– powiedział prezydent K. Hildebrandt.
Prezydent wręczył prezesowi chóru 
Ryszardowi Nalepce dokument przy-
znający 5 tys. zł na działalność chóru. 
W dalszej części spotkania przekazał 
chórzystom imienne gratulacje z oka-
zji tego jubileuszu. Jak mówi prezes 
chóru Ryszard Nalepka chórzystów 
łączy przede wszystkim zamiłowanie 
do śpiewu. Najbardziej zasłużonym 
dyrygentem dla chóru był Mieczysław 
Baran. Po jego tragicznej śmierci dy-
rygentami chóru byli kolejno: Ryszard 
Lorek, Elżbieta Kania,  Waldemar Czaja 
i Bernadeta Benkowska. Od 2001 roku 
chórem dyryguje Marcin Grzywacz.  

Jak co miesiąc wyróżniamy 
zdjęcie kolejnego użytkow-
nika aplikacji Instagram, 
który opublikował zdjęcia 
Wejherowa na tym fotogra-
ficznym serwisie społecz-
nościowym. 
Zachęcamy i zapraszamy do 
publikowania swoich zdjęć 
na Instagramie. Pamiętajcie 
o oznaczaniu swoich zdjęć 
Wejherowa tagiem: #Wej-
herowo

Jubileuszowy koncert 
Chóru Męskiego 
„Harmonia”

Koncertem „Wznieś 
serce nad zło” uczcili 
jubileusz swojego 95. 
lecia chórzyści Chóru 
Męskiego „Harmonia”. 
Koncercie uświetnili 
swoim udziałem Ryszard 
Rynkowski, Ewelina Kunc  
i Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej. Solistom 
towarzyszyła grupa wokalna 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury.

Wejherowo na 
Instragramie

Za swe dokonania artystyczne 
Chór Męski „Harmonia” został 
uhonorowany wieloma odzna-
czeniami regionalnymi a także 
ogólnopolskimi. Zdobyte laury 
to zasługa całego zespołu śpie-
waczego połączonego wspólną 
pasją śpiewu.
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