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Niech te szczególne dni
będą pełne wiary, nadziei i miłości.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt  
wraz ze współpracownikami
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SPOŁECZEŃSTWO

Podczas spotkania, w którym uczest-
niczyli m.in. Michał Jeliński, kierownik 
Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie, Maciej Milewski, za-
stępca wójta gminy Wejherowo i Alicja 
Ćwiek, tłumacz i członkini Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko - Francuskiej w Wejhe-
rowie, gościom przedstawiono  m.in. hi-
storię Wejherowa. 

Przypomnijmy, że Wejherowo podpisało 
Kartę Współpracy ze Stowarzyszeniem 
Gmin „Europe Echanges” w 1997 roku. 
Organizacja zajmuje się m.in. współpracą 
kulturalną między krajami zrzeszonymi 
w tej organizacji. 

Francuska delegacja gości w powiecie 
wejherowskim już po raz kolejny. Pod-
czas tej wizyty podpisano w starostwie 
powiatowym w Wejherowie List in-
tencyjny ze Stowarzyszeniem „Europe 
Echanges”. Natomiast Francuski chór 
„Allegro” będzie gościem X Pomorski 
Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Sze-

mudzie.
– Jestem w Wejherowie już 
kolejny raz i za każdym ra-
zem miasto mnie zachwyca 
– mówi Helena Zych-Cha-
pron, której rodzice byli 
Polakami urodzonymi we 
Francji. – Cieszę się, że współ-
praca między krajami tak bli-
skim mojemu sercu układa się 
tak dobrze. Chociaż w domu 
nie mówiliśmy po polsku, a ja 
nauczyłam się tego języka 
dopiero na emeryturze, chcę 
wciąż poznawać tutejszą hi-
storię, kulturę i ludzi. 
Jak podkreślił Benoit Mo-

ulin, prezes Stowarzyszenia Gmin „Eu-
rope Echanges”, Wejherowo, oba kraje 
łączą nie tylko kontakty gmin i organi-
zacji, a także stosunki prywatno-part-
nerskie. 

Francuzi z wizytą  
w Wejherowie

Francuska delegacja ze 
Stowarzyszenia Gmin „Europe 
Echanges” i członkowie chóru 
„Allegro” z  Francji gościli 
w Wejherowie. Francuzów 
przyjął w ratuszu zastępca 
prezydenta Wejherowa Piotr 
Bochiński. 

Wejherowska iluminacja świąteczna 
spodobała się internautom głosującym w 
konkursie, którzy uznali ją za najładniej-
szą na Pomorzu. Zgodnie z regulaminem 
konkursu włodarz zwycięskiego miasta, 
w tym wypadku prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, był zobowiązany 
wytypować stowarzyszenie prowadzące 
działalność charytatywną na rzecz miesz-
kańców, jako odbiorcę nagrody. Wejhe-
rowski prezydent wytypował do tej na-
grody Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny, 
prowadzone od 24 lat przez Zofię Kuster-
ską, która miała możliwość dokonania 
zakupów dla stowarzyszenia w sklepie 
spółki Energa.

Nagroda Energi trafiła do wejherowskiego stowarzyszenia
W siedzibie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Rodziny przy 
ul. Dworcowej w Wejherowie 
odbyło się uroczyste przekazanie 
nagrody ufundowanej przez 
spółkę Energa za zwycięstwo 
miasta Wejherowa w konkursie 
internetowym „Świeć się”. Nagrodą 
jest sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł.

– Ta nagroda pomoże i uatrakcyjni pro-
wadzoną przez nas społecznie działalność 
charytatywną na rzecz mieszkańców Wej-
herowa – mówi Zofia Kusterska podkre-
ślając, że dzięki tej nagrodzie stowarzy-
szenie po raz pierwszy ma do dyspozycji 
nową lodówkę-zamrażarkę, a także wie-
le innego sprzętu m.in. zmywarkę, ku-
chenkę mikrofalową, szybkowar, myjkę 
do szyb, mop parowy, odkurzacz, grill, 
żelazko, suszarkę itp. – Cieszymy się bar-
dzo z tej nagrody, bo pozyskane urządze-
nia ułatwią nam działalność statutową 
stowarzyszenia prowadzoną na rzecz ro-
dzin, zwłaszcza dzieci, a także sprzątanie 
naszego pomieszczenia. 

– Dziękuję mieszkańcom, bo gdyby nie ak-
tywność mieszkańców w internecie i ich gło-
sowanie na wejherowską iluminację świetlną, 
która tak się podobała, to pewnie tej nagrody 
by nie było – mówił prezydent Krzysztof 
Hildebrandt gratulując Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Rodziny otrzymanej nagrody. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny anga-
żuje się w liczne działania charytatywne 
na terenie Wejherowa. Od poniedziałku 
do soboty  trwają najróżniejsze zajęcia dla 
dzieci i dla dorosłych, począwszy od kon-
sultacji z matematyki czy języka polskiego 
dla dzieci, po rozmowy z mieszkańcami 
o ich problemach i spotkania terapeutycz-
ne z psychologiem dla dorosłych. 
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Jak powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, nowo wybudo-
wany węzeł drogowy stanowi ważny 
etap realizowanego Zachodniego Po-
łączenia Drogowego Wejherowa, które 
jest istotne z punktu widzenia planowa-
nej budowy Węzła Kwiatowa z tunelem. 
Jego realizacja była uzależniona od uru-
chomienia trasy alternatywnej na czas 
budowy, jaka prowadzi właśnie przez 
Węzeł Działki. Z chwilą uruchomienia 
budowy Węzła Kwiatowa przejazd przez 
tory w ul. Kwiatowej zostanie zamknięty.
– Oddaliśmy ostatnio do użytku dwa od-
cinki Zachodniego Połączenia Drogowego 
Wejherowa w miejscach, gdzie dotychczas 
wcale nie było ulic. Jeden odcinek połączył 
ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Nadrzeczną (prze-
dłużenie ul. Lelewela), a drugi od dzisiaj 
połączył ul. Sucharskiego z drogą krajową 
nr 6. Pozostałe odcinki znajdują się w przy-
gotowaniu projektowym tak, aby sprawnie 

połączyć ul. Strzelecką i ul. Ofiar Piaśnicy 
i dalej z ul. Chopina – mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt podkreślając, że 
Węzeł Działki z infrastrukturą włącznie, 
powstał dosłownie od zera. Zdaniem 
prezydenta cała infrastruktura Węzła 
Działki tworzy w tym miejscu nową ja-
kość. Zrobiono bowiem wszystko co 
możliwe, aby ta droga była przyjazna, 
żeby miała swoje zadrzewienie i swój 
klimat.

Wejherowski Budżet 
Obywatelski 2016

Węzeł Działki  
już gotowy  

W Wejherowie dobiegła końca bardzo 
ważna inwestycja drogowa - budowa 
Węzła Działki, łączącego drogę 
krajową nr 6 z ulicami Sobieskiego 
i Sucharskiego. Za blisko 6,7 mln złotych 
powstał blisko 500. metrowy odcinek 
zupełnie nowej drogi z dwoma rondami, 
który usprawni ruch w zachodniej 
części. To dodatkowe połączenie 
północnej i południowej części miasta.

Jak powiedziała zastępca prezydenta 
Beata Rutkiewicz, inwestycje rozpoczę-
to w kwietniu ub.r.
- Wybudowaliśmy ten układ drogowy, aby 
odciążyć m.in. centrum miasta. W pobliżu 
znajdują się duże osiedla mieszkaniowe i ta 
droga znacząco ułatwi wyjazd z miasta i na 
odwrót – wyjaśnia Beata Rutkiewicz in-
formując, że w ramach tego zadania wy-
budowano nawierzchnię asfaltową, dwa 
ronda, ścieżkę rowerową, obustronne 
chodniki, przejazd kolejowy i oświetle-
nie. Pod drogą znajdują się różne media 
m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
wodociąg, sieci teletechniczne, ciepłow-
nicze i gazownicze.

– Dziękuję mieszkańcom za zaangażowa-
nie i włączenie się w realizację Budżetu 
Obywatelskiego. Zachęcam gorąco do gło-
sowania na wybrane przez siebie projekty. 
To wyłącznie od wejherowian zależy, które 
inicjatywy zostaną zrealizowane, dlate-
go tak ważny jest Państwa głos – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt.
Jak informuje Arkadiusz Kraszkiewicz – 
skarbnik Wejherowa, głosować będzie 
mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, 
który ukończył 16 lat. W Wejherowskim 
Budżecie Obywatelskim 2016 każdy 
głosujący będzie mógł oddać maksymal-
nie dwa głosy – jeden na projekt inwe-
stycyjny i osobno jeden na projekt nie-
inwestycyjny. 
Głosować można zarówno poprzez In-
ternet, jak i tradycyjnie oddając głos na 
karcie papierowej. Elektroniczny system 
do głosowania dostępny będzie przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu pod 
adresem http://budzet.wejherowo.pl. 
Osoby nie posiadające dostępu do In-
ternetu, karty do głosowania będą mo-
gły wrzucić do urn ustawionych w sied-

Głosowanie 
już od 25 
marca!

W drugim Wejherowskim Budżecie 
Obywatelskim głosować będziemy 
na 27 projektów – 16 inwestycyjnych 
i 11 nieinwestycyjnych. Od 25 marca 
do 7 kwietnia mieszkańcy będą decydować 
o wyborze projektów do realizacji. Wszystkie 
projekty są opublikowane na stronie  
www.wejherowo.pl/budzetobywatelski. 
Kwota przeznaczona na realizację projektów 
wynosi milion złotych – 950 tys. zł na 
projekty inwestycyjne i 50 tys. na projekty 
nieinwestycyjne. 

miu miejscach miasta. Są to: Kancelaria 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 
Marca 195 (poniedziałek 7:30-17:00, 
wtorek-piątek. 7.30 - 15.30);  Ratusz 
przy ul. Pl. Jakuba Wejhera 8 (poniedzia-
łek - piątek 7:30-15:30);  Wejherowskie 
Centrum Kultury; Miejska Biblioteka 
Publiczna; Kryta Pływalnia przy Zespole 
Szkół nr 3, ul. Nanicka 22; Zespół Szkół 
nr 2, ul. Gdańska 30; Szkoła Podstawo-
wa nr 9, Osiedle 1000- Lecia PP 15.

Zbiór Dobrych Praktyk
– Doświadczenia dwóch edycji sprawiły, 
że w Urzędzie Miasta przygotowywany 
jest poradnik dla mieszkańców prezentu-
jący dobre praktyki zebrane na podstawie 
dotychczasowych projektów - mówi Woj-
ciech Kozłowski, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa i ekspert w za-

kresie budżetu obywatelskiego – Jest 
to także odpowiedź na prośby i sugestie 
płynące ze strony mieszkańców Wejhe-
rowa piszących projekty. To kolejna, obok 
tegorocznego spotkania konsultacyjnego  
i wspólnego pisania wniosków, forma 
wsparcia mieszkańców – pomysłodaw-
ców projektów. W ten sposób chcemy 
pomóc w poprawnym pisaniu wniosków  
i wyeliminować błędy, które są powodem 
odrzucenia projektu z przyczyn formalnych. 
Jak powiedział Bogusław Suwara, prze-
wodniczący komisji ds. budżetu obywa-
telskiego drugą edycję wejherowskiego 
budżetu obywatelskiego poprzedziła 
kampania informacyjna, w ramach której 
odbyło się m.in. spotkanie konsultacyjne 
i wspólne pisanie wniosków, podczas 
którego urzędnicy tłumaczyli, w jaki spo-
sób poprawnie wypełnić wniosek. 
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Jak mówi Bogusław Suwara, sekretarz 
Wejherowa, jest to program, który ma 
na celu integrację środowiska ludzi 
przedsiębiorczych, zapewnienie wymia-
ny doświadczeń, wspieranie rozwoju 
firm oraz osób aktywnie uczestniczą-
cych w życiu gospodarczym kraju. 
Dodajmy, że w ramach Narodowego 
Programu Promocji realizowane są m.in. 
ogólnopolskie plebiscyty: Inwestycja 
Roku, Powiat Roku czy Gmina Roku.

Po odsłonięciu tablicy na rondzie uro-
czystość powiatowych obchodów Na-
rodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych” kontynuowana była w kościele 
pw. Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotow-
skiej, gdzie odbył się recital słowno-
-muzyczny i odprawiona została msza 
św. pod przewodnictwem dziekana ks. 
prałata Daniela Nowaka. Po nabożeń-
stwie przed Bramą Piaśnicką zostały 
złożone kwiaty.
Jak przypomniał Przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz, wejherowscy radni podczas 
sesji 15 grudnia 2015 r. podjęli uchwa-
łę o nadaniu nazwy imienia Żołnierzy 
Wyklętych nowo powstałemu rondu 
u zbiegu ulic: Zygmunta Krasińskiego, 
Derdowskiego i Nadrzecznej w Wejhe-
rowie. Miejsce to ma upamiętniać nie-
złomnych bohaterów podziemia niepod-
ległościowego.

– 1 marca po raz szósty obchodzimy Na-
rodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych – święto żołnierzy, którzy nie mogli 
cieszyć się wolnością w 1945 r. – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. – „Żołnierze Wyklęci” jeszcze 
długo nie mieli swojej Ojczyzny, byli nę-
kani, a cześć z nich zginęła. Przypomi-
nać o nich – o ich odwadze i miłości do 
Ojczyzny – będzie to rondo, które zostało 
niedawno wybudowane. Jednak pamięć 
o nich żyła i żyje w sercach Polaków.
Żołnierzami Wyklętymi nazywamy 
polskich żołnierzy, którzy w latach  
1945-1963 walczyli przeciw sowiety-
zacji Polski i byli w antykomunistycz-
nym ruchu oporu. Ocenia się, że w tym 
okresie w podziemiu antykomunistycz-
nym walczyło około 180 tys. Żołnierzy 
Wyklętych, z których około 7 tys. zgi-
nęło w walkach lub zostało rozstrzela-
nych z wyroków sądów Polski Ludowej 
i Związku Sowieckiego. 

Rekomendacja  
dla Wejherowa

Wejherowo otrzymało 
Akt nadania Rekomendacji 

na 2016 rok i uzyskało 
tytuł Partnera Godnego 

Polecenia. Rekomendacja 
została nadana przez 

Ogólnopolską Federację 
Przedsiębiorców 

i Pracodawców 
Przedsiębiorcy.pl oraz 

Mazowieckie Zrzeszenie 
Handlu Przemysłu 

i Usług. Obowiązuje przez 
12 miesięcy  

– do 18 grudnia 2016 r. 

Rondo Żołnierzy 
Wyklętych 

w Wejherowie

Uroczystością odsłonięcia tablicy 

„Żołnierzy Wyklętych” na rondzie 

u zbiegu ulic Krasińskiego, Derdowskiego 

i Nadrzecznej rozpoczęły się powiatowe 

obchody Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” w Wejherowie.
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– Miasto od zawsze wspiera potrzeby 
wejherowskiego szpitala, gdyż wymaga 
tego troska o zdrowie i życie mieszkań-
ców – mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Z przekaza-
nej szpitalowi kwoty 120 tys. zł zostało 
przekazanych na remont Oddziału Kar-
diologii Szpitala, a 30 tys. zł. na dostawę 
i montaż zasilania gwarantowanego UPS 
dla potrzeb wydzielonych urządzeń me-
dycznych intensywnego nadzoru kardio-
logicznego.
Jak podkreśla prezes zarządu i dyrektor 
szpitala lek. med. Andrzej Zieleniewski 
remont Oddziału Kardiologii Szpitala 
pochłonął znaczne środki w wys. 3 mln 
750 tys. zł, z czego dwie trzecie prze-

znaczono na zakup sprzętu medyczne-
go, a jedna trzecią na prace remontowo-
-modernizacyjne. 
– Oddział Kardiologii po dokonanym re-
moncie zdecydowanie spełnia już standard 
europejski zarówno pod względem komfor-
tu, jak i pod kątem merytorycznym udziela-
nych tam świadczeń. Cieszymy się, że udało 
nam się to zrealizować. Każdy pieniądz, któ-
ry trafia do szpitala, oprócz dotacji od Mar-
szałka Województwa, jest niezwykle cenny, 

Podczas uroczystości wielu organiza-
torów turystyki i przewodników PTTK 
otrzymało odznaczenia turystyczne i dy-
plomy. Wśród wyróżnionych byli również 
wejherowianie  m.in. Jacek Thiel, Rado-
sław Kamiński, Piotr Syrocki, Krzysztof 
Zdunkowski, Teresa Kowalska, Krystyna 
Lehman, Renata Makiła i Leszek Spi-

Wojewódzkie Obchody  
Dnia Przewodnika PTTK

W Wojewódzkich Obchodów 
Międzynarodowego Dnia 
Przewodnika Turystycznego, 
które odbyły się 
w Wejherowie wzięło udział 
przewodnicy PTTK z całego 
województwa pomorskiego. 

garski. Podziękowanie przyznane Pre-
zydentowi Miasta Wejherowa odebrał 
w jego imieniu Michał Jeliński, kierownik 
Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki UM w Wejherowie.
W części konferencyjnej prelekcje wy-
głosili: etatowy członek zarządu Powiatu 
i wiceprezes Stowarzyszenia Turystycz-

nego „Kaszuby Północne” Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Jacek Thiel omó-
wił „Przemysł czasu wolnego w powiecie 
wejherowskim” charakteryzując atrakcje 
turystyczne Wejherowa i wszystkich 
miast i gmin powiatu, sekretarz gminy 
Choczewo a jednocześnie przewodni-
czący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
Powiatu Wejherowskiego Robert Lor-
biecki przedstawił „Szlaki turystyczne 
jako produkt  wpływający na rozwój 
turystyki danego regionu”, natomiast 
Michał Jeliński i przewodnik PTTK Anna 
Kuczmarska zaprezentowali ‘Szlak Ka-
szubskich Nut, jako najnowszą atrakcję 
turystyczną Wejherowa”. 
Biorący udział w obchodach przewod-
nicy PPTK z całego województwa wzięli 
również udział w spacerze po Wejhero-
wie Szlakiem Nut Kaszubskich, którego 
przewodnikiem była Anna Kuczmarska.

Dotacja dla Oddziału 
Kardiologicznego

Szpital Specjalistyczny 
w Wejherowie otrzymał 
wsparcie finansowe ze strony 
miasta Wejherowa w wysokości 
150 tys. zł. Umowę o przekazaniu 
dotacji na remont Oddziału 
Kardiologii i zakup sprzętu dla 
tego oddziału podpisali: prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
oraz dyrektor szpitala Andrzej 
Zieleniewski.

bo szpital nie dysponuje wolnymi środkami, 
za które w takim zakresie mógłby się moder-
nizować – mówi dyrektor szpitala Andrzej 
Zieleniewski dziękując prezydentowi 
Wejherowa za udzieloną dotację.
– Nasz oddział spełnia kryteria XXI wieku 
i nie to jest kwestia wyłącznie remontu 
czy modernizacji. Posiadamy nowoczesny 
sprzęt specjalistyczny m.in. do badań na-
czyniowych, elektrofizjologicznych i elek-
troterapii. Jest to kardiologia, jaka znajduje 
się w każdym nowoczesnym szpitalu za-
chodniej Europy – mówi dr hab. n. med. 
Marek Szołkiewicz, ordynator Oddziału 
Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Ordynator zapewnia, że jest to projekt 
cywilizacyjny przygotowany dla miesz-
kańców Wejherowa i okolicznego re-
gionu. Celem projektu jest zapewnienie 
możliwości zabezpieczenia kardiologicz-
nego na najwyższym możliwie poziomie. 
Jak dodaje, w większości przypadków 
już nie zachodzi potrzeba odsyłania pa-
cjentów do innych okolicznych ośrod-
ków, przede wszystkim trójmiejskich.  
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Grupa stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych podpisała pierwsze 
umowy z Prezydentem Miasta Wejhe-
rowa na dotacje przyznane im na dzia-
łalność w 2016 roku. 
Jak poinformował prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt podczas 
spotkania z przedstawicielem stowa-
rzyszeń w ratuszu w tym roku na dzia-
łalność organizacji pozarządowych 
władze miasta przeznaczyły ponad 
600 tys. zł. 
– Cieszymy się, że te niemałe środki tra-
fiają do stowarzyszeń i organizacji po-
zarządowych. Zadania i działania, które 
one realizują na rzecz mieszkańców są 
bardzo pozytywne i znaczące. Doty-
czą każdej kategorii, zarówno ochrony 
zdrowia, sportu i rekreacji, jak i kultury 
– mówi prezydent miasta Krzysztof 
Hildebrandt.

Jak informuje zastępca prezydenta 
miasta Beata Rutkiewicz, w lutym br.  
w Filharmonii Kaszubskiej odbyły się 
konsultacje społeczne, na których prof. 
Piotr Lorens z Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej przedstawił zało-
żenia dotyczące granic obszaru rewita-
lizowanego i obszaru zdegradowanego.  
W konsultacjach - zapowiedzianych wcze-
śniej m.in. na stronie internetowej miasta  
i lokalnych mediach - wzięła udział gru-
pa mieszkańców Wejherowa oraz kilkoro 
radnych.
Podczas spotkania prof. Piotr Lorens po-
informował zebranych o pozytywnych 
efektach poprzedniego Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji (LPR) realizowanego  
w latach 2008-2015 i zadaniach, które 
zostały wykonane. Obecnie przyszedł 
czas na kolejny program na lata 2016-
2022.
– Powodem przystąpienia do wyznaczenia 
granic obszaru rewitalizowanego dla no-
wego programu jest m.in. dalsze przywra-
canie funkcji społeczno-gospodarczych, 
poprawa jakości przestrzeni publicznej, 
a także aktywizacja obszaru rewitalizowa-
nego poprzez wykorzystanie różnorodnych 
potencjałów: społecznego, gospodarcze-
go, kulturowego i krajobrazowego, w tym 
zmniejszenie bezrobocia - mówi zaanga-
żowany od wielu lat w proces rewitali-
zacji wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa, Wojciech Kozłowski.
Prof. Lorens wprowadził uczestników 
konsultacji w przepisy prawa regulujące 
sposób prowadzenia konsultacji spo-
łecznych oraz pozostałe etapy związane  
z opracowaniem LPR, m.in. wytyczne Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Rozwoju, wy-
tyczne Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego czy też ustawę  

o rewitalizacji. Wszystkie decyzje zwią-
zane z programowaniem rewitalizacji 
muszą być skonsultowane z szeroko 
rozumianą reprezentacją społeczności 
lokalnej, planowane są nie tylko konsul-
tacje społeczne, ale również warsztaty 
mające na celu wypracowanie celów 
i zadań dla programu rewitalizacji.

Pierwsze dotacje  
trafiły do stowarzyszeń

Konsultacje 
społeczne 
w sprawie 
rewitalizacji

Przedstawiciele mieszkańców, wspólnie 
z prof. Piotrem Lorensem, zastępcą pre-
zydenta Beatą Rutkiewicz oraz radnym 
Wojciechem Kozłowskim wzięli udział 
w wizytacji - spacerze po planowanym 
obszarze rewitalizacji. Trasa spaceru 
wiodła m.in. ulicami: Sobieskiego (przez 
Park Kaszubski), Kalwaryjską w kierunku 
Parku Miejskiego, a następnie Św. Anny, 
Reformatów, 12 Marca, przez plac przy 
Cedronie, Wałową i Sobieskiego – do 
Wejherowskiego Centrum Kultury.
Termin składania uwag związanych 
z planowanym obszarem rewitalizacji 
upływa 9 marca 2016. Od kwietnia do 
czerwca 2016 r. planowane są spotkania 
warsztatowe mające na celu wypraco-
wanie zapisów do Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Wejherowa.

Z inicjatywy prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta 
przystąpiono do 
opracowywania 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta 
Wejherowa na lata 
2016-2022. W dniu 
19 i 20 lutego 2016 r. 
odbyły się pierwsze 
konsultacje społeczne.
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Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie 
ustanowiony został z inicjatywy ONZ 
w 2008 r., jako podkreślenie, że autyzm 
jest obecnie jednym z najpoważniejszych 
problemów zdrowotnych świata. 
Podczas uroczystości zorganizowanej 
w Wejherowie z udziałem przedstawi-
cieli władz miasta i powiatu, nauczycie-
li, pedagogów, pracowników socjalnych 
oraz osób zajmujących się terapią osób 
z autyzmem, planowana jest m.in. emi-
sja filmu o życiu rodziny z osobą chorą 
na autyzm. Tego dnia zostanie także 
otwarta wystawa prac dzieci autystycz-
nych. Wystawę będzie można oglądać do 
11 kwietnia br. 

– Celem organizacji tego wydarzenia 
jest pomoc w zrozumieniu tej choroby  
i uwrażliwienie na problemy osób chorych 
na autyzm – mówi Iwona Mostowska, 
wiceprezes Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem. 
– Chcemy również podziękować osobom, 
które nas wspierają w dotychczasowej 
działalności. Już teraz pragnę wyrazić 
wdzięczność dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury Jolancie Rożyńskiej i ani-

matorowi kultury Joannie Bojke za pomoc 
i wskazówki przy realizacji tego przed-
sięwzięcia. 
Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw 
którego leży nieprawidłowe funkcjo-
nowanie układu nerwowego. Osoby 
z autyzmem mają problemy z komu-
nikacją, postrzeganiem świata, rozu-
mieniem relacji społecznych. Mogą 

Upamiętnienie tych wydarzeń rozpoczę-
ło się przy pomniku żołnierzy 1 Brygady 
Pancernej Wojska Polskiego na ul. Strze-
leckiej. Przewodniczący Rady Komba-
tanckiej Stanisław Harasiuk przypomniał, 
że w walkach o Wejherowo uczestniczy-
ła 1 Gwardyjska Armia Pancerna pod 
dowództwem gen. Michała Katukowa, 
1 Brygada Pancerna Wojska Polskiego im. 
Bohaterów Westerplatte oraz jednostki 
40 Gwardyjskiego Korpusu 19 Armii pod 
dowództwem gen. Romanowskiego. 
– 12 marca 1945 roku dla mieszkańców 
Wejherowa zakończyła się wojna – powie-
dział prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podkreślając, że wszystko to, 
co było zmorą związaną z hitleryzmem 
i II wojną światową, i co okupant hitle-
rowski nam zgotował, miało wtedy swój 
koniec. – Dla Wejherowa jest to szczególna 
data, bo pamiętamy początek II wojny świa-
towej, a zwłaszcza Piaśnicę, gdzie zamordo-
wano 12 tys. cywilnych osób. Dlatego, choćby 
z tego punktu widzenia, zakończenie działań 
wojennych było radością. Prawdą jest, że do 

pełnego wyzwolenia i możliwości decydowa-
nia o własnym państwie, musieliśmy czekać 
do 1990 roku, ale II wojna światowa w Wej-
herowie zakończyła się 12 marca 1945 roku. 
Nie można tej daty rozpatrywać pod kątem 

gloryfikowania okresu, w którym znajdowali-
śmy się pod wpływem Związku Radzieckiego.
Kwiaty w miejscach pamięci na terenie 
miasta Wejherowa złożyli m.in. prezydent 
Wejherowa z gronem najbliższych współ-
pracowników, przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Tokłowicz, kombatanci 
z przewodniczącym Rady Kombatanckiej 
i Osób Represjonowanych Stanisławem 
Harasiukiem na czele, żołnierze wejhe-
rowskiej jednostki Marynarki Wojennej, 
przedstawiciele środowisk byłych żołnie-
rzy zawodowych oraz młodzież.

12 marca 1945 roku 
w Wejherowie

Z okazji przypadającej 12 marca br. 71. rocznicy 
wyzwolenia Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej 

złożono kwiaty w miejscach pamięci na terenie miasta, 
w tym przy pomniku żołnierzy 1 Brygady Pancernej 

Wojska Polskiego, grobach żołnierzy polskich i kwaterze 
sztutowiaków na cmentarzu przy ul. 3 Maja.

zakończyła się wojna

Z okazji przypadającej 12 marca br. 71. rocznicy 
wyzwolenia Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej 

złożono kwiaty w miejscach pamięci na terenie miasta, 
w tym przy pomniku żołnierzy 1 Brygady Pancernej 

Wojska Polskiego, grobach żołnierzy polskich i kwaterze 
sztutowiaków na cmentarzu przy ul. 3 Maja.

Na niebiesko 
dla autyzmu 
– Światowy Dzień 
Wiedzy na temat 
Autyzmu

1 kwietnia w wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej odbędzie 
się Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, który został objęty 
Honorowym Patronatem przez Prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta i Starostę Powiatu Wejherowskiego Gabrielę 
Lisius. Na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem na 
niebiesko podświetlony zostanie budynek Filharmonii Kaszubskiej 
i starostwa powiatowego.  

w odmienny sposób odbierać wraże-
nia zmysłowe: dla nich sól może być 
kwaśna, śnieg parzyć, a delikatne gła-
skanie powodować silny ból. Zaburze-
nie to dotyka obecnie co najmniej jed-
no na 300 dzieci w Polsce. Zajmujące 
się tematem organizacje wskazują, że 
rozbieżność statystyk wynika z różnic 
w dostępie do diagnozy, jej jakości, 
a także świadomości społeczeństwa 
w zakresie autyzmu. 
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Termin Nazwa wydarzenia - imprezy Miejsce Organizator

11.03 g. 9.30 Podchody z okazji rocznicy wyzwolenia Wejherowa 
w ramach 50. lecia SP nr 9. teren miasta Szkoła Podstawowa nr 9

12.03  g. 11.00 Przedszkolandia Hala ZSP nr 2 Karate Klub Wejherowo
13.03  g. 10.30 Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego Hala ZSP nr 2 Karate Klub Wejherowo, OZKT

18.03  g. 18.00 Spektakl charytatywny „Puste krzesło” z udziałem osób 
publicznych.

Aula ZSP nr 1
ul. Bukowa 1

Miejska Biblioteka Publiczna, ZSP 
nr 1 i Hospicjum Domowe

18.03 Spacer (czarnym szlakiem) na Cmentarz Żołnierzy 
Radzieckich z okazji rocznicy wyzwolenia Wejherowa Lasy miejskie Sekcja Turystyki Pieszej

WUTW YMCA

20.03  g. 10.00 Inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy Brama Oliwska WCK, Stowarzyszenie Misternicy 
Kaszubscy, OO. Franciszkanie

20.03  g. 15.00
24.03  g. 16.00
25.03  g. 10.00

Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej Kalwaria 
Wejherowska

WCK, Stowarzyszenie Misternicy 
Kaszubscy, OO. Franciszkanie

28.03  g. 17.00
Inauguracja sezonu turystycznego w Wejhe-rowie. 
Spacer po Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem – 
zbiórka przy Ratuszu. 

Kalwaria
Wejherowska

Sekcja Turystyki Pieszej
WUTW YMCA

Marzec-Czerwiec Wejherowska Amatorska Liga Koszykówki Hala ZS nr 3 UKS Basket Ósemka

                                           

1.04  g. 18.00 Światowy dzień świadomości o autyzmie Filharmonia 
Kaszubska

WCK, Stowarzyszenie na rzecz 
dzieci z autyzmem

1 - 03.04  Turniej Koszykówki Dziewcząt Hala ZS nr 3 UKS Basket Ósemka

11.04  g. 10.00 II Powiatowy Przegląd Teatrów Jednego Aktora Miejska Biblioteka 
Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna

1.04 Wejherowska Inauguracja – Ogólnopolskie Święto 
Wolnych Książek  Bookcrossing.

Powiatowa 
Biblioteka 
Publiczna

Sekcja Turystyki Pieszej
WUTW YMCA

23.04  g. 14.00 Akcja Moto Krew pl. J. Wejhera Klub Motocyklowy Nine Six, WCK

28.04  g. 16.00 Czwartki lekkoatletyczne Stadion OSW PZPOW, UKS „Szóstka
i KS Wejher

Kwiecień
- Czerwiec

Wejherowska Liga Piłki Nożnej – wiosna 2016, 
dla dorosłych 

Boisko
ul. Partyzantów WAPN Błękitni

                                        

09.05  
Tydzień Bibliotek: Wystawa fotograficzna pt. „Biblioteka 
inspiruje”. Promocja Wejhe-rowskiego Rocznika 
Kulturalnego 2015.  

Ratusz Miejski Miejska Biblioteka Publiczna

11.05 Tydzień Bibliotek: Spotkanie literackie z Anną Janko 
(w ramach DKK).

Miejska Biblioteka 
Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna

12.05  g. 17.00

Tydzień Bibliotek: otwarcie nowych pomie-szczeń 
bibliotecznych: Zakątka Wyobraźni dla Dzieci i Mł. oraz 
Sali Konferencyjno-Teatralnej. Spektakl dla dzieci Teatru 
Duet, spektakl dla dorosłych grupy teatralnej Srebrna 
Nitka z okazji Roku G. Labudy.

Miejska Biblioteka 
Publiczna
ul. Kaszubska 14

Miejska Biblioteka Publiczna

14.05 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Sala sportowa
SP nr 9 Karate Klub Wejherowo

05.05  g. 16.00
12.05  g. 16.00
19.05  g. 16.00
26.05  g. 16.00

Czwartki lekkoatletyczne Stadion OSW
ul. Sobieskiego

PZPOW, UKS „Szóstka”
i Klub Sportowy Wejher

21.05 Zawody strzeleckie o Miecz Jakuba Wejhera Strzelnica 
wojskowa Kurkowe Bractwo Strzeleckie

21.05 g. 16.00 Dzień Jakuba Wejhera pl. J. Wejhera Wejherowskie Centrum Kultury
21.05 Wejherowska Noc Muzeów Ratusz Miejski Wejherowskie Centrum Kultury

27.05
Przemysł wejherowski. Spacer po Wejherowie. Trasa: 
Tartak – Cementownia – Rzeka Reda – Leśniczówka 
Miga – ul. Ofiar Piaśnicy.

Teren miasta
Lasy miejskie

Sekcja Turystyki Pieszej
WUTW YMCA

28.05 Wejherowo Biega Park Miejski
Amfiteatr Urząd Miejski Wejherowo

31.05  g. 19.00 Alicja w krainie czarów Filharmonia 
Kaszubska Wejherowskie Centrum Kultury

Maj Puchar Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej – wiosna 2016 Boisko Jamajka             
ul. Partyzantów WAPN Błękitni

                                            

1.06 Rekreacyjny Dzień Dziecka
Park Miejski
Filharmonia 
Kaszubska

Wejherowskie Centrum Kultury

1.06 Dzień Dziecka w Bibliotece
Miejska Biblioteka 
Publiczna
ul. Kaszubska 14

Miejska Biblioteka Publiczna

2.06  g. 16.00 Czwartki lekkoatletyczne Stadion OSW
ul. Sobieskiego

PZPOW, UKS „Szóstka”
i Klub Sportowy Wejher

3.06 Spotkanie literackie nt. „Nasze Wejherowo” Restauracja
TreleMorele

Sekcja Turystyki Pieszej
WUTW YMCA

>

MIEJSKI KALENDARZ 
imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na 2016 rok
 MARZEC

> KWIECIEŃ

> MAJ

> CZERWIEC
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4.06 Noc Bibliotek Letnia Biblioteka 
w Parku Miejska Biblioteka Publiczna

5.06  g. 12.00 Bieg Superbohaterów Park Miejski Stowarzyszenie MTB Małe 
Trójmiasto Biega

11.06 Parada Teatralna pl. J. Wejhera Wejherowskie Centrum Kultury
12.06 Piknik z Piłką Ręczną ZS nr 4 KS Tytani

17.06  g. 19.00 Kurukulle – Ogrody Miłości Filharmonia 
Kaszubska Wejherowskie Centrum Kultury

17.06 Biesiada Turystyczna. Zakończenie turystycznego roku 
akademickiego. 

Nadleśnictwo 
Wejherowo
Arboretum

Sekcja Turystyki Pieszej
WUTW YMCA

24-26.06 Rekonstrukcja Historyczna pl. J. Wejhera
Park Miejski

WCK, Stowarzyszenie
Pułk Czarnieckiego

Czerwiec-Sierpień Letnia Biblioteka w Pałacu – plenerowa wypożyczalnia 
biblioteczna, spotkania, atrakcje dla dzieci, teatrzyki

Park Miejski
Muzeum PiMKP

Miejska Biblioteka
Publiczna

 

4-15.07
g. 9.00-13.00 Lato z piłką 2016 – dla dzieci Boisko Jamajka

ul. Partyzantów
Szkolny Związek Sportowy, UM, 
WCK

18-29.07
g. 9.00-13.00 Akacja „Lato z Błękitnymi” – dla dzieci Boisko Jamajka

ul. Partyzantów WAPN Błękitni

31.07  g. 16.00 Festyn Letni Park Miejski
- polana Wejherowskie Centrum Kultury

Lipiec-Sierpień
g. 17.00 Koncerty Wakacyjne – w każdą niedzielę Park Miejski

- mała scena Wejherowskie Centrum Kultury

7.07  g. 21.30
14.07  g. 21.30
21.07  g. 21.30
28.07  g. 21.30

Wejherowskie Kino pod Gwiazdami Park Miejski
Amfiteatr

Urząd Miejski
w Wejherowie

 

14.08  g. 17.00 Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej Amfiteatr Miejski Wejherowskie Centrum Kultury

18.08-25.08
Warsztaty literackie dla dorosłych przygotowujące do 
udziału w Wejherowskim Konkursie Literackim „Powiew 
Weny”. Motto konkursu nawiązujące do optymizmu.

Miejska Biblioteka 
Publiczna
ul. Kaszubska 14

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
A. Majko-wskiego

04.08  g. 21.30
11.08  g. 21.30
18.08  g. 21.30
25.08  g. 21.30

Wejherowskie Kino pod Gwiazdami Amfiteatr Miejski Urząd Miejski w Wejherowie

Sierpień Interdyscyplinarny plener artystyczny Wejherowo Wejherowskie Centrum Kultury

Sierpień Puchar Lata 2016 Boisko Jamajka
ul. Partyzantów WAPN Błękitni

   

03.09  g. 16.00 Open Arts Festiwal Park Miejski Wejherowskie Centrum Kultury
10.09 Stragany Art Skwer ul. Wałowa Wejherowskie Centrum Kultury

Wrzesień Puchar WLPN – jesień 2016 Boisko Jamajka
ul. Partyzantów WAPN Błękitni

Wrzesień- 
-Październik Tydzień Ruchu

Obiekty 
sportowe na 
terenie miasta

WAPN Błękitni

Październik
(1. połowa) Festiwal Przygody WANOGA Filharmonia

Kaszubska
Polski Klub Przygody
Wejherowskie Centrum Kultury

Październik Puchar WLPN – jesień 2016
Obiekty 
sportowe na 
terenie miasta

WAPN Błękitni

Październik Przegląd Małych Form Teatralnych LUTEREK
Filharmonia 
Kaszubska
Aula ZSP nr 1 

Wejherowskie Centrum Kultury, 
ZSP nr 1

                                    

08.11 Ogłoszenie wyników XI edycji Wejherowskiego 
Konkursu Literackiego „Powiew Weny”

Miejska Biblioteka 
Publiczna
ul. Kaszubska 14

Miejska Biblioteka Publiczna

14.11  g. 10.00 Konkurs recytatorski „Strony o Ojczyźnie”
Miejska Biblioteka 
Publiczna
ul. Kaszubska 14

Miejska Biblioteka Publiczna

Listopad Amatorski Turniej Koszykówki hala sportowa
ZS nr 3

UKS Basket Ósemka
Wejherowo

            

06.12 Mikołajki pl. J. Wejhera Wejherowskie Centrum Kultury

06.12 Mikołajki w Bibliotece
Miejska Biblio-
teka Publiczna
ul. Kaszubska 14

Miejska Biblioteka Publiczna

Grudzień Jarmark Świąteczny pl. J. Wejhera Wejherowskie Centrum
Kultury, Urząd Miejski

31.12  g. 21.00 Koncert Sylwestrowy Filharmonia 
Kaszubska Wejherowskie Centrum Kultury

31.12 g. 23.00 Sylwester w Parku Park Miejski
polana piknikowa Wejherowskie Centrum Kultury

> LIPIEC

> SIERPIEŃ

> WRZESIEŃ

> PAŹDZIERNIK

> LISTOPAD

> GRUDZIEŃ
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Wejherowo 
na Instragramie
Jak co miesiąc wyróżniamy zdjęcie ko-
lejnego użytkownika aplikacji Instagram, 
który opublikował zdjęcia Wejherowa na 
tym fotograficznym serwisie społeczno-
ściowym. 
Zachęcamy i zapraszamy do publikowania 
swoich zdjęć na Instagramie. Pamiętajcie 
o oznaczaniu swoich zdjęć Wejherowa ta-
giem: #Wejherowo

Spektakl został wyreżyserowany 
przez Ewelinę Magdziarczyk-Pleba-
nek, a scenariusz do przedstawienia 
został przygotowany na podstawie 
książki Joe Alexa „Śmierć mówi 
w moim imieniu”. W rolach głów-
nych zobaczyliśmy: Beatę Rutkie-
wicz, Piotra Bochińskiego, Marcina 
Drewę, Bartłomieja Czyżewskiego, 

Rafała Szlasa, Tomasza Grotha, Lesz-
ka Winczewskiego, Renatę Twarduś, 
Jadwigę Jędrej, Rafała Dębskiego, 
Ryszarda Nalepkę, Bogusława Kacz-
marka, Adama Hebla i Paulinę Angel. 
Wstęp do spektaklu przygotował Bog-
dan Tokłowicz. 

„Puste 
krzesła” 

Przy pełnej auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie odbyła się premiera 
charytatywnego spektaklu „Puste krzesło”. Wśród 
aktorów znaleźli się m.in. samorządowcy i osoby 
ze świata publicznego Wejherowa. Całkowity 
dochód ze sprzedaży biletów przekazany zostanie 
na rzecz wejherowskiego hospicjum p.w. św. Judy 
Tadeusza, działającego na terenie całego powiatu 
wejherowskiego. Organizatorami spektaklu byli: Miejska 

Biblioteka Publiczna w Wejherowie, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Wejherowie oraz Hospicjum Domowe 
p.w. św. Judy Tadeusza. 
Patronat nad spektaklem objęli: Sta-
rosta Wejherowski - Gabriela Lisius, 
Prezydent Miasta Wejherowa - Krzysz-
tof Hildebrandt i Przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa - Bogdan Tokłowicz.

Samorządowcy 
w charytatywnym 
spektaklu
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SPORT

W turnieju brało  udział 20 zespołów 
m.in.: Lech Poznań, Śląsk Wrocław, Po-
goń Szczecin, Zawisza Bydgoszcz, Arka 
Gdynia, Energie Cottbus, kilka zespołów 
z Litwy, po jednym zespole z Rosji i Bia-
łorusi.

Złoty medal w kat. ciężkiej powyżej 
69 kg wywalczył wejherowianin Oliwer 
Laskowski z Wejherowskiego Stowarzy-
szenia Sportowego. Oliwer zdobył jesz-
cze brązowy krążek w swojej kategorii 
wagowej do 69 kg, ulegając zawodnikom 
Klubu Kiraly Team z Węgier.
Rewelacją podczas turnieju na Słowa-
cji, podobnie jak rok temu, była Zuzia 
Kalbarczyk z GOSRiT Luzino, obecna 
reprezentantka Polski w kickboxingu 
i podopieczna trenera Rafała Karcza. 
Zuzia Kalbarczyk, startująca w katego-
rii kadetek starszych do 55 kg, stoczyła 
9 walk, wszystkie wygrywając. Zdobyła 
złote medale zarówno w formie point-
fighting (walka przerywana) oraz light 
contact i kick-light (formuły walki ciągłej 
na macie). Srebrne medale powędrowały 
do Patrycji Hinc (senior pointfighting do 
50 kg) oraz Mikołaja Herzberga z Wejhe-
rowa), który dwukrotnie zajął 2. miejsce 
(senior pointfighting oraz junior light 
contact do 79 kg). 
Wyjazd do Bańskiej Bystrzycy wspie-
rany był przez Prezydenta Miasta Wej-
herowa, Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie, GOSRiT Luzino oraz gminę 
Wejherowo. Ponadto wyjazd wsparli 
sponsorzy: DJ-Projekty – dyr. Piotr 
Klecha (sponsor główny) i Elektryczne 
Instalatorstwo Bartłomiej Komkowski. 
Dzięki temu wspólnemu wsparciu 6 za-
wodników i zawodniczek startujących 
w zawodach o Puchar Słowacji mogło 
wywalczyć 8 medali. 
 W zawodach wzięło udział ponad 830 za-
wodników z Europy i Świata. Trener Rafał 
Karcz został powołany na sędziego tych 
międzynarodowych zawodów. 

Aby wystąpić w tak prestiżowym turnieju 
wejherowscy zawodnicy musieli przejść 
przez eliminacje.  Do turnieju główne-
go awansowali dzięki zajęciu drugiego 
miejsca w turnieju eliminacyjnym. W fi-
nale eliminacji przegraliśmy wówczas 
z gospodarzami Beniaminkiem Staro-
gard Gdański po rzutach karnych. Skład 
drużyny na turnieju w Starogardzie: Szy-
mon Smuniewski – Maciej Biliński, Kac-
per Nowak, Kacper Piątkowski, Dawid 
Reszka, Kuba Mróz, Norbert Lemke, Olaf 
Roppel. Trener: Krysitan Kożyczkowski. 

W rozegranych w Gdańsku Mistrzo-
stwach Województwa Pomorskiego 
w Kickboxingu pierwsze miejsce i tytuł 
Mistrza Województwa w kategorii open 
seniorów w formule pointfighting wywal-
czył Marcin Tabisz, który w finale poko-
nał Łukasza Puczyńskiego z Gdańskie-
go Klubu Kickboxingu „Duet”.
Marcin walczył również w formule kick-
-light -74kg, gdzie zajął II miejsce w fi-
nale po wyrównanej walce uległ Kami-
lowi Królikowskiemu z Klubu „Marsel” 
Gdańsk.
Wejherowską Sekcję Klubu Kickboxin-
gu MAXIMUS poprzez dotacje wpiera 
Miasto Wejherowo.   

Marcin Tabisz Mistrzem Województwa 
Pomorskiego w Kickboxingu

Osiem medali 
kickbokserów 
na Słowacji 

Podczas Międzynarodowy 
Turniej Kickboxingu WAKO 
SLOVAK OPEN, który 
rozegrano w Bańskiej 
Bystrzycy na Słowacji, 
zawodnicy z Wejherowa 
i Luzina wywalczyli 8 medali, 
w tym 4 złote, 3 srebrne 
i 2 brązowe.

Błękitni 
Wejherowo 

mistrzami PolskiDrużyna Błękitnych 
Wejherowo zwyciężyła 
w międzynarodowym 
turnieju Beniaminek 
Cup 2016 dla rocznika 
2007 o nieoficjalne 
mistrzostwo Polski U-9. 
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SPOŁECZEŃSTWO

W trakcie posiedzenia szef 
Inspektoratu Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
Andrzej Fedoruk omówił realizację Pla-
nu działania MZZK w ubiegłym roku 
oraz przedstawił Plan działania MZZK 
na 2016 rok. W dalszej części posie-
dzenia został zaprezentowany film „Re-
alizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego na przykła-

Jak mówi Jarosław Jędrzejewski, dy-
rektor Wejherowskiego Zarządu Nieru-
chomości Komunalnych, obecnie pra-

dzie Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie”.
Jak powiedział Kazimierz Grubba, na-
czelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie, film został 
zrealizowany w Starostwie Powiatowym 

własnymi siłami przy użyciu dostępnych 
powszechnie technik.
Na terenie powiatu działają dwa li-
cencjonowane WOPR: w Gniewinie 
i w Wejherowie, a także grupa profe-
sjonalnych ratowników PCK. Działają 
tez bardzo sprawnie Ochotnicze Straże 
Pożarne szkolone profesjonalnie przez 
Państwową Straż Pożarną. 
Uczestniczący w posiedzeniu zastęp-
ca prezydenta miasta Piotr Bochiński 
powiedział, że jest przekonany, iż  po-
siedzenia, szkolenia i treningi, okażą się 
widoczne wtedy, gdy zajdzie potrzeba 
kryzysowa i trzeba będzie te umiejętno-
ści wykorzystać. 
– Bez spotkań zespołu zarządzania kryzyso-
wego, szkoleń i treningów nie można liczyć na 
właściwą koordynacji podejmowanych dzia-
łań. Trzeba je kontynuować. Każdy trening po-
zwala później skutecznie działać w sytuacji za-
grożenia – podkreśla zastępca prezydenta. 
W spotkaniu oprócz stałych członków 
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego uczestniczyli dyrektorzy szkół 
i instytucji samorządowych oraz przed-
stawiciel KP PSP.

ce porządkowe można zaobserwować 
w wejherowskim parku. Trwa również 
sprzątanie piasku zalegającego po zimie 
na drogach. 
Miejskie służby zwiększoną uwagę kie-
rują w rejony miasta najczęściej uczęsz-
czane przez mieszkańców, jak również 
te znajdujące się nieco na uboczu. Dzię-
ki wspólnemu zaangażowaniu miasta 
i właściciela terenu, uprzątnięty zostały 
już rejon w pobliżu torów kolejowych. 
Ponadto już od kilku dni Straż Miejska 

patroluje różne rejony miasta spraw-
dzając porządek – strażnicy odwiedzają 
również właścicieli prywatnych nieru-
chomości, które wymagają sprzątnięcia 
i przypominają o obowiązku  utrzyma-
nia porządku w ich obrębie. 
Zachęcamy również mieszkańców do 
włączenia się do akcji wiosennego 
sprzątania Wejherowa – w przypadku 
zauważenia nieuprzątniętych terenów 
prosimy o przekazanie takiego sygna-
łu do Straży Miejskiej: dyżurny Straży 
Miejskiej -  tel. 058 677 70 40, telefon 
alarmowy - 986. 

Najważniejsze jest 
bezpieczeństwo mieszkańców

W sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyło się pierwsze w tym 
roku posiedzenie Miejskiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego przy 
Prezydencie Miasta Wejherowa.

Porządki wiosenne w Wejherowie
W Wejherowie rozpoczęło się 
wielkie wiosenne sprzątanie 
– miejskie służby już rozpoczęły 
prace porządkowe. Straż Miejska 
przypomina właścicielom 
terenów o konieczności 
utrzymania porządku w obrębie 
prywatnych posesji. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
– Informujemy mieszkańców miasta Wej-
herowa, że zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych, w tym oraz materiałów bu-
dowlanych pochodzących z drobnych 
remontów domowych (ilość 160 litrów) od-
bywać się będzie w mie siącu kwietniu bie-
żacego roku w termi nach – zgodnie z za-
pisami harmonogramu odbioru odpadów 
komunalnych obowią zujacego od 1 stycz-
nia 2016 r. (harmo nogram dostępny na 
stronie www.wej herowo.pl w zakładce 
czyste miasto tel. 58 676 95 50). 
Ustalone w harmonogramie terminy 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
dla nieruchomości o zabudowie jedno-
rodzinnej obowiązują również zabudo-
wę wielorodzinną. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
organizowana jest w formie wystawek, 
co oznacza, że odpady te będzie można 
wystawiać przy pergoli śmietnikowej lub 
przed posesją w sposób nie utrudniający 
przejścia lub przejazdu. 
Zgodnie z regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Miasta Wej-
herowa odpady winny być wystawione 
co najmniej na jeden dzień przed ter-
minem odbioru. W celu usprawnienia 
odbioru wielkogabarytów prosimy o wy-
stawianie ich w dniu wyznaczonym naj-
później do godz. 7. 
Zbiórce podlegają: meble domowe (sto-
ły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.), ele-
menty wyposażenia mieszkań (dywany, 

wykładziny, materace), meble ogrodo-
we (drewniane i z tworzyw sztucznych), 
sprzęt sportowy, dużych rozmiarów 
za bawki dla dzieci, wózki i chodziki 
dziecię ce, urządzenia sanitarne (wan-
ny, muszle, zlewozmywaki), stolarka 
okienna i drzwiowa, odpady budowla-
ne (gruz do 160 l na rok na jedno gosp. 
domowe do tyczy mieszkańców, którzy 
jeszcze nie skorzystali z tej możliwości 
w 2016 roku), zużyte opony samocho-
dowe. 
Zbiórce nie podlegają odpady niebez-
pieczne ( farby, lakiery, środki ochrony 
roślin), części samochodowe, odpady 
za wierające azbest, wełna mineralna, 
papa.
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy Kwiecień 2016

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>
7.04, godz. 18 

Aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa – spek-
takl charytatywny „Puste krzesło” (na 
podstawie powieści kryminalnej Joe 
Alexa) w ramach obchodów Światowego 
Dnia Zdrowia. W rolach głównych wy-
stąpią znane osoby z życia publicznego 
Wejherowa i powiatu wejherowskiego, 
min. Zastępcy Prezydenta Miasta Wej-
herowa: Beata Rutkiewicz i Piotr Bo-
chiński, oraz Radni Miasta Wejherowa: 
Marcin Drewa, Bartłomiej Czyżewski, 
Rafał Szlas, Tomasz Groth. Całkowity 
dochód ze spektaklu zostanie przekaza-
ny na rzecz wejherowskiego hospicjum 
domowego im. św. Judy Tadeusza. Bi-
lety w cenie 20 zł do nabycia w siedzi-
bie biblioteki przy ulicy Kaszubskiej 14 
(osoba kontaktowa: Krzysztof Powałka,  
tel. 58 677 65 77).

8.04, godz. 17 
Wernisaż wystawy słuchaczy Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku: malarstwo pod kierunkiem Elżbiety 
Bieńko-Kornackiej i Longiny Wysockiej 
oraz grafiki pod kierunkiem Aleksandy 
Mazurkiewicz-Tiesler 

13.04, godz. 11
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Tygryski”) 

14.04, godz. 11
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Puchatki”) 

14.04, godz. 16
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych 

27.04, godz. 11 
Światowy Dzień Książki i Praw Autor-
skich: ogłoszenie konkursu interneto-
wego, happeningi w bibliotece 

27.04, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Tygryski”) 

28.04, godz. 11
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Puchatki”) 

1 - 22.04
Festiwal Nadbałtycki Szlak Designu 
– warsztaty, bilety: wstęp wolny
Bezpłatne warsztaty w ramach projektu 
„Nadbałtycki szlak designu” – wzornic-
two użytkowe Rosji z zakresu ceramiki, 
grafiki, tkaniny, mebli i wnętrza. Projekt 
współfinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Więcej informacji na stronie www.wck.
org.pl, lub tel. 58 672 27 75 wew. 27; 

1.04 
Wystawa plastyczna podopiecznych 
Wejherowskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Autyzmem, wstęp wolny;

3.04, godz. 11
Koncert Poranki muzyczne, bilety: 7 zł;

3.04, godz. 17; 20 
Kabaret Jurki – Święta polskie, bilety: 
40 zł;

 6.04, godz. 9.30; 11 
Spektakl Janek Wędrowniczek – Teatr 
Lalki Tęcza; bilety: 12 zł normalny, 10 
zł grupowy;

8.04, godz. 19
Koncert Edyta Bartosiewicz Acoustic 
Trio – UNPOPULAR, bilety: 80 zł w rzę-
dzie VI-XV; 90 zł w rzędzie I-V;

8.04, godz. 18 
Wernisaż „Reduta Żeromskiego” – wy-
stawa autorstwa Barbary Wachowicz, 
wstęp wolny;

12.04, godz. 19 
Spektakl muzyczny Joplin - Teatr Kapi-
tol, bilety: 80 zł w rzędzie X-XV; 100 zł 
w rzędzie I-IX. Promocja: pokazując ten 
repertuar w kasie WCK kupując 4 bilety 
zapłacisz za 3;

14.04, godz. 19 
Koncert ORGANEK, bilety: Rząd VI-XV: 
50 zł; Rząd I-V: 60 zł;

29.04, godz. 16
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży

21.04, godz. 17; 20
Spektakl Single po Japońsku – Teatr My, 
bilety: 95 zł;

23.04
Festiwal Nadbałtycki Szlak Design, bile-
ty: wstęp wolny;

24.04, godz. 18 
Koncert Od Claptona do Jacksona - Or-
kiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Bal-
tica, bilety: 25 zł normalny; 20 zł ulgowy;

27.04, godz. 19 
Koncert Aleksandry Kotłowskiej, bilety: 
10 zł;

6.05, godz. 19 
Koncert The Skys; support – Art of Ilu-
sion, bilety: 25 zł normalny; 20 zł ulgo-
wy; 15 zł grupowy.

Jak informuje Wanda Mironkiewicz 
warsztaty odbywają się na II piętrze 
Filharmonii Kaszubskiej w każdy wto-
rek o godz.16.00, z wyjątkiem dni świą-
tecznych. Każda osoba zainteresowana 
udziałem w warsztatach proszona jest 
o kontakt telefoniczny pod numerem 
510 427 582. Zajęcia prowadzone 
będą do końca maja.   

Przewodnik PTTK Renata Makiła zapra-
sza na spacer po Kalwarii Wejherowskiej 
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych 
– 28 marca br. o godz. 17. Zbiórka przy 
ratuszu w Wejherowie. Wycieczka trwa 
ok. 2,5 godziny.

Bezpłatny 
kurs haftu 
kaszubskiego

Wielkanocna 
wycieczka po 
Kalwarii

W Filharmonii Kaszubskiej trwa 
bezpłatny kurs haftu kaszubskiego 
prowadzony przez Klub Haftu 
Kaszubskiego Tulpa działający przy 
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim 
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
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URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski

>

>

>

Jak wyjaśnia Wiesław Kujawski, dyrek-
tor ds. eksploatacji PEWIK Gdynia, de-
ratyzacja w przepompowniach ścieków 
posiadających nadbudowy prowadzona 
jest na bieżąco. Trutki wykładane i kon-
trolowane są w sposób ciągły. Wykła-
dane są również w studniach rewizyj-
nych sieci kanalizacyjnych wszędzie 
tam, gdzie stwierdzane są ślady bytno-
ści tych gryzoni, np. podczas prowadzo-
nych przeglądów, remontów i napraw 
instalacyjnych gdzie technicznie jest to 
możliwe.
– Aby przeciwdziałać zwiększaniu się po-
pulacji szczurów należy stosować się do 
podstawowych zasad polegających na nie 
wyrzucania jedzenia, odpadów i resztek 
poza kosze, dbanie o porządek w miej-
scach gromadzenia odpadów (boksach 

i wiatach śmietnikowych) i utrzymywanie 
piwnic w należytym stanie porządkowym 
– informuje Wiesław Kujawski. – Zatem 
to przede wszystkim właściciel lub zarząd-
ca nieruchomości jest zobowiązany do 
prowadzenia wszelkich czynności, w tym 
deratyzacji, w celu eliminacji zagrożenia 
związanego z bytowaniem szczurów na 
nieruchomości. 
Obowiązek prowadzenia deratyzacji 
wynika z obowiązującego porządku 
prawnego i spoczywa na właścicielach 
nieruchomości, rozumianych także, jako 
współwłaściciele oraz inne podmioty za-
rządzające nieruchomościami. Określa to 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2013 r. 
poz.947 z późn. zm.).

Toaleta to nie śmietnik
Głównym powodem przebywania 
szczurów w urządzeniach kanalizacji 
sanitarnej, zlokalizowanych 
bezpośrednio przy posesjach 
mieszkalnych, jest wprowadzenie 
znacznych ilości niewykorzystanej 
żywności przez użytkowników 
wewnętrznych instalacji sanitarnych. 
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Przedmiotem umowy jest współpraca 
w zakresie promocji miasta przez druży-
nę seniorów w rozgrywkach II ligi piłki 
nożnej na 2016 rok. Umowa zawarta jest 
na kwotę 200 tys. zł. Porozumienie pod-
pisali: ze strony Gminy Miasta Wejhero-
wa – prezydent Krzysztof Hildebrandt 
i przewodniczący Komisji Zdrowia, Spor-
tu i Rekreacji – Rafał Szlas, a ze strony 
WKS Gryf – prezes Zarządu Klubu WKS 
Gryf Piotr Waga. Obie strony wyraziły 
zadowolenie z podpisanej umowy.
– Umowa daje szanse na kolejną transzę, 
pod warunkiem że będą wyniki. Wszyst-
ko zależy od efektów pracy klubu, czego 
władzom klubu i zawodnikom z całego 
serca życzę – mówi prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt podkreślając, 
że relacje z klubem są dobre a ze strony 
władz klubu widać wielką determinację, 
żeby utrzymywać wysoki poziom gry za-
wodników.
– Dziękuję Panu Prezydentowi i Radzie 
Miasta. Przyznane przez miasto środki 
zostaną wykorzystane na realizację celów 
i potrzeb WKS Gryf w ramach rozgrywek II 

Nagrody Starosty Wejherowskiego wrę-
czyła Gabriela Lisius, która pogratulo-
wała wszystkim osiągniętych wyników, 
a w imieniu Prezydenta Miasta Wejhero-
wa, zawodnikom i trenerom z Wejhero-
wa wyróżnienia wręczył Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultury, Spraw Spo-
łecznych, Promocji i Turystyki Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. 
 Nagrody Starosty Wejherowskiego za 
osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych w międzynarodowym i ogólnopol-
skim współzawodnictwie sportowym 
otrzymało 8 wejherowskich trenerów 
i 14 sportowców. Otrzymali je trenerzy: 
Paweł Bednarczyk, Lech Bieńkowski, Mi-
rosław Ellwart, Marek Gorlikowski, Rafał 
Karcz, Grzegorz Janiszewski, Zbigniew 
Rolbiecki i Wojciech Wasiakowski. 
Nagrodzeni zawodnicy to: Karol Barzow-
ski, Paulina Bednarczyk, Agata Bieńkow-
ska, Paweł Gosz, Patrycja Hinc, Konrad 
Kaczmarkiewicz, Mieczysław Müller, 
Martyna Niećko, Maja Olszewska, Paweł 
Reszke, Jędrzej Rutz, Sylwia Wirkowska, 
Małgorzata Zabrocka i Przemysław Żyła. 

Prezydent 
nagrodził 
sportowców 
z Wejherowa

W auli I Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie 
wręczono nagrody 
najlepszym sportowcom 
i trenerom z powiatu 
wejherowskiego  za 
sportowe sukcesy w 2015 r. 

ligi piłki nożnej. II liga to rozgrywki z wyż-
szej półki, czego doświadczyliśmy w z ze-
szłej rundzie, ale sztab trenerski klubu 
i wszyscy zawodnicy powiedzieli: „Damy 
radę!” – mówi Piotr Waga, prezes zarzą-
du WKS Gryf nadmieniając, że utrzyma-
nie klubu drugoligowego jest znacznie 
droższe, niż w III lidze. Dodał też, że 
przyznana dotacja gwarantuje stabiliza-
cję finansową. Dzięki temu można spo-
kojnie pracować i trenować, by zrobić 
wszystko, żeby utrzymać się w II lidze.
– Podpisana umowa z Gryfem jest kon-
tynuacją nowego rozdania polegającego 
na przychylności prezydenta miasta dla 
sportu w mieście. Cieszę się, że klub otrzy-
mał większą dotacją na sport a także na 
promocję miasta poprzez sport. Myślę, że 
jest to bardzo fajna sprawa, tym bardziej 
że klub WKS Gryf jest historią naszego 
miasta. Zawodnicy Gryfa chcą godnie 
reprezentować Wejherowo na terenie ca-
łej Polski, a nasze miasto zasługuje na II 
ligę – podkreśla Rafał Szlas dodając, że 
otrzymane środki mają znaczenie fun-
damentalne dla klubu.

Piłkarze WKS Gryf 
promują swoje miasto

W wejherowskim ratuszu została 
podpisana umowa o współpracy 
promocyjnej pomiędzy Prezydentem 
Miasta Wejherowa a Zarządem 
WKS Gryf Wejherowo. 
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