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Wszystkim mieszkańcom Wejherowa i Przyjaciołom naszego Miasta
składam najserdeczniejsze życzenia z okazji  

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku.
Życzę spokoju, zdrowia i radości w rodzinnym gronie. 

Niech spełnią się Państwa marzenia i plany 
– te odważne, ambitne, ale także te skromne i najskrytsze.

Krzysztof Hildebrandt prezydent Wejherowa  
wraz z współpracownikami
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SPOŁECZEŃSTWO 

Podczas turnieju rozegrano również Mi-
strzostwa FTS Województwa Pomor-
skiego i Mistrzostwa Par Przedszkol-
nych. Zawody zorganizował Klub Tańca 
Sportowego „Fala” w Sopocie. Kierow-

Szczegółowe wyniki turnieju:
https://baza.fts-taniec.pl/reg/
LIVE/20161203_Wejhero-
wo/20161203_Wejherowo_wyniki.pdf

Gala tańca 
towarzyskiego 
w Wejherowie
Pięćset par 
wzięło udział 
w Ogólnopolskim 
Turnieju Sportowym 
Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Prezydenta 
Miasta Wejherowa, 
który został rozegrany 
3 grudnia br. w hali 
sportowej ZS nr 1 
w Wejherowie. 
Galę wieczorną 
poprowadziła Iwona 
Pavlović - jurorka 
„Tańca z Gwiazdami” 
i wielokrotna mistrzyni 
Polski w tańcu 
towarzyskim.

nikiem zawodów był Michał Dąbrowski. 
Nad przebiegiem imprezy czuwała Mag-
da Ziętowska.
W zawodach swoją obecność zaakcen-
towały 23 kluby tańca sportowego z Po-

morza i całej Polski, 6 szkół i 30 placó-
wek przedszkolnych. Impreza cieszyła 
się wielkim zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Wejherowa. Obecni byli 
m.in. prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, który wręczał nagrody 
główne, zastępca prezydenta Beata Rut-
kiewicz oraz przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.
– Dzięki popularyzacji w telewizji progra-
mów tanecznych bardzo duża ilość mło-
dzieży garnie się do tańca. Moim marzeniem 
jest zachęcenie wszystkich do uprawiania 
tańca towarzyskiego – mówi Iwona Pa-
vlović. – Taniec to nie tylko nauka kroków, 
to cos więcej, to także nauka charakteru. 
Bardzo zachęcam do uczestniczenia w kur-
sach tańca, zwłaszcza że taniec w wersji 
podstawowej jest bardzo prosty. 
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Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podkreślił, że ten obszar zostanie 
terenem rekreacyjnym i od samego po-
czątku starali się ten teren tak zagospo-
darować, aby stał się miejscem spotkań 
i integracji społecznej. 
– Mieszkańcy os. Fenikowskiego skorzystali 
z szansy, jaką stworzył Budżet Obywatelski 
– powiedział prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. – W tym celu opracowali projekt, 
na który skutecznie zagłosowali. Dzisiaj 
mamy miejsce, które oprócz altany ma sce-
nę, ławki, plac zabaw, boiska i oświetlenie, 

Dzięki realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego został 
zagospodarowany i rozbudowany, m.in. o plac zabaw dla 

dzieci, teren rekreacyjny przy os. Fenikowskiego. Inwestycję  
za kwotę ok. 170 tys. zł wykonał 

 Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie.

Rozbudowany teren 
rekreacyjny  
na os. Fenikowskiego

co tworzy dogodny klimat do wypoczynku. 
Gratuluję pomysłu i skutecznej realizacji 
systemem „Zaprojektuj i wybuduj”.
– Jest to inwestycja bardzo oczekiwana 
przez mieszkańców naszego osiedla. Cie-
szę się, że udało się ten projekt zrealizować 
i jest to zasługa nie tylko pomysłodawców, 
ale wszystkich którzy na niego zagłosowa-
li – mówi radny miejski Mariusz Łupina 
podkreślając, że pomysł na zagospoda-
rowanie tego terenu zgłosili sami miesz-
kańcy. – Jest to ożywienie tego terenu na 
potrzeby mieszkańców.

Kompleksowa przebudowa ul. Okrężnej 
objęła budowę nawierzchni bitumicznej 
na długości 414 m, chodników, kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia. W porozumie-
niu ze spółką ENERGA zlikwidowane zo-
stały także linie napowietrzne. Inwestycja 
objęła również utwardzenie z kostki be-
tonowej ul. Dolnej. Utwardzony płytami 
został łącznik pomiędzy ul. Okrężną i Le-
lewela – równoległy do ul. Dolnej. Prace 
kosztowały miasto ponad 900 tys. zł.
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, w tym rejonie 
wybudowano także dwa przystanki auto-
busowe przy ul. Lelewela oraz separato-
ry i osadnik, które służą do oczyszczania 

wód opadowych, co kosztowało miasto 
ponad 450 tys. zł.
– Staramy się, aby w różnych częściach mia-
stach budowane były kompleksowo kolejne 
ulice – mówi Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. – W tym rejonie, który 
stanowi element Zachodniego Połączenia 
Wejherowa, a odgrywa bardzo ważną rolę 
komunikacyjną, zaplanowana jest budowa 
ronda u zbiegu ulic: Lelewela, Ofiar Piaśni-
cy i Granicznej. Planujemy także połącze-
nie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lelewela 
poprzez ul. Niską, wzdłuż Ofiar Piaśnicy 
do istniejącej już ścieżki wzdłuż górnego od-
cinka ul. Ofiar Piaśnicy (droga wojewódzka 
nr 218).

Podczas odbioru prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt poinformował, że 
parking o powierzchni ok. 1200 m kw 
na zlecenie miasta wybudował Zakład 
Usług Komunalnych. Koszt inwestycji 
wyniósł 220 tys. zł. Prezydent dodał, 
że miasto dokonało w tym celu zakupu 
nieruchomości z przeznaczeniem na ten 
cel. Podkreślił również, że w związku 
z dużą ilością osób dowożących dzieci 
do szkół samochodami, miasto zamie-
rza docelowo wybudowanie podobnych 
parkingów przy tych szkołach, gdzie jest 
to możliwe.
– Parking jest oświetlony i ogrodzony. Bez-
pośrednio z parkingu jest wejście do szko-

ły, co gwarantuje zachowanie bezpieczeń-
stwa – mówi Krzysztof Hildebrandt.
Zastępca prezydenta miasta Beata Rutkie-
wicz powiedziała, że parking został wybu-
dowany z płyt YOMB. Po ustabilizowaniu 
nawierzchni, piasek zostanie uprzątnięty 
i zostaną wymalowane linie w miejscach 
postojowych dla samochodów.
– Podchodzimy do  miasta kompleksowo – 
mówi Beata Rutkiewicz. – Staramy się do-
mykać inwestycje w poszczególnych dziel-
nicach. Tutaj takim zamknięciem, oprócz 
wybudowania ul. Lelewela i Okrężnej, zatok 
autobusowych dla komunikacji miejskiej 
oraz ronda, jest właśnie parking przy Zespo-
le Szkół nr 3, gdzie obserwujemy duży ruch. 

Przy Zespole Szkół nr 3 
w Wejherowie został oddany 
do użytku nowy parking dla 
samochodów osobowych. 
Parking znajduje się na rogu ulic 
– Nanickiej i Nadrzecznej.

Przebudowa 
ulicy Okrężnej 
i Dolnej 

Zakończyła się przebudowa 
ul. Okrężnej i Dolnej w Wejherowie. 

To kolejne utwardzone ulice w tej 
części miasta.

Nowy parking  
przy Zespole Szkół nr 3
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Dokument będzie kontynuacją dotych-
czasowych działań, ale zawiera szereg 
nowych zadań i realizowany będzie na 
większym obszarze miasta niż obecnie, 
z wykorzystaniem funduszy unijnych. 
Tymczasem już dziś realizowanych jest 
wiele zadań z zakresu rewitalizacji.

Program odnowy miasta
Nie czekając na zakończenie prac na pro-
gramem rewitalizacji władze miasta już 
dziś realizują wiele zadań w tym zakresie. 
Włodarzom zależy bardzo na odnowie za-
budowy i to nie tylko w ścisłym centrum 
Wejherowa. Ponad 450 tys. zł miasto 
przeznaczyło w 2016 roku na dofinanso-
wanie prac  konserwatorskich w budyn-
kach zabytkowych. Wypięknieją dzięki 
temu zabytkowe kamienice: przy ul. 12 
Marca 236, Wałowej 24A, Kościuszki 20, 
budynek szkoły Cechu Rzemiosł Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw przy ul. Kal-
waryjskiej oraz Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Św. Jacka, jak również Kolegiata 
i Klasztor OO. Franciszkanów. Tylko w tym 
roku miasto wyda prawie 1 mln 150 tys zł 
na wymianę ogrzewania na proekologicz-
ne w budynkach mieszkalnych w formie 

dotacji dla wspólnot mieszkaniowych i re-
montów własnych. 
W wejherowskim parku wciąż trwają 
prace – w tym roku np. powstały woliery 
dla orłów bielików i żurawi. Powstał też 
kolejny mural, który ozdobił ul. Wałową 

– tym razem w bra-
mie u szczytu scho-
dów przy ul. Wałowej. 
Jego ściany zdobią 
ceramiczne kafle, 
a pomiędzy nimi znaj-
dują się cztery obrazy 
przedstawiające histo-
rię Wejherowa. Mural 
to dalsza część rewi-
talizacji Śródmieścia 
Wejherowa, a także 
element współpracy 
z artystami i pomysł 

na podkreślenie kaszubskich korzeni mia-
sta. Pierwszy kaszubski mural wykonany 
na rogu ulicy Wałowej i Północnej, spodo-
bał się mieszkańcom na tyle, iż postano-
wiono kolejne miejsce w podobny sposób 
zaadaptować. Wybór miejsca podsunęli 
sami mieszkańcy, którzy od pewnego 
czasu zgłaszali, iż przejście to jest brud-
ne i brzydkie. Grafikę na ścianie budynku 
wykonali wejherowscy artyści – Artur Wy-
szecki i Tomasz Morek.
W ramach rewitalizacji przygotowywany 
jest projekt zagospodarowania tzw. sta-
rego basenu przy ul. Kalwaryjskiej, gdzie 
mają powstać „Wodne Ogrody”. 

MIESZKAŃCY MAJĄ WPŁYW
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa
– Przy opracowaniu kolejnego już Lokalnego Programu Rewitalizacji wy-
korzystujemy wnioski z konsultacji społecznych, które odbyły się w tym 
roku w formie ankiet i wielu otwartych bezpośrednich spotkań z miesz-

kańcami. Wejherowianie mają ogromny wpływ na zmianę swojego najbliż-
szego otoczenia. To właśnie te uwagi, sugestie i opinie były bardzo pomocne 

w wypracowaniu działań na terenie wyznaczonym do objęcia rewitalizacją. Oprócz 
rozmów z urzędnikami, mieszkańcy mieli też okazję wypełnić ankiety, które były 
ważnym wkładem w opracowaniu LPR. W trakcie konsultacji dwukrotnie odbył się 
spacer studyjny o obszarze rewitalizacji, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy.

WSZYSCY OTRZY-
MALI DOTACJĘ
– Mieszkańcy mogą 
otrzymać dofinansowa-

nie do 30 procent kosz-
tów inwestycji związanych 

z wymianą tradycyjnego ogrzewania na 
bardziej ekologiczne, czyli likwidacja sta-
rych pieców węglowych i zastąpienie ich 
przyłączeniem budynków do sieci ciepłow-
niczej OPEC, instalację ogrzewania gazo-
wego, pomp ciepła lub paneli słonecznych.  
To ważny element rewitalizacji – podkre-
śla Wojciech Kozłowski wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Wejherowa, który 
przez wiele lat, jako zastępca prezyden-
ta w latach 1999-2010 zajmował się 
rewitalizacją. – W tym roku taką dotację 
otrzyma 14 budynków w Wejherowie 
– wszyscy, którzy złożyli wnioski.

Trwają prace nad opracowaniem 
końcowej wersji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji do 
roku 2022, którą przygotowuje 
Urząd Miejski w Wejherowie 
wraz z ekspertami z Wydziału 
Architektury Politechniki Gdańskiej. 

Dalsza rewitalizacja Wejherowa

KONTYNUACJA DZIAŁAŃ
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

– Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa do roku 2022 będzie kontynu-
acją dotychczasowych działań, ale zawiera szereg nowych zadań. Rewitalizacja 

to nie tylko remonty budynków czy dróg, ale przede wszystkim stanowi inwestycję w człowie-
ka i jest próbą zmierzenia się z trudnościami społecznymi i gospodarczymi, z którymi boryka 
się cześć społeczności Wejherowa. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych tere-
nów w trzech głównych aspektach: rozwoju gospodarczego, czyli tworzenia miejsc sprzyja-
jących podejmowaniu działalności gospodarczej, nowych miejsc pracy; rozwoju społecznym 
- zapobieganie patologiom społecznym m.in. przestępczości, marginalizacji, wykluczeniu 
i wzmacnianie integracji społeczności lokalnej oraz przestrzennym poprzez zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego przez remonty, modernizację obiektów i przestrzeni publicznej. 

Realizowany jest program „Czyste po-
wietrze Gminy Miasta Wejherowa - Wy-
miana źródeł energii cieplnej na eko-
logiczne”, z którego mogą skorzystać 
mieszkańcy z budynków w zabytkowym 
centrum, ale również z osiedli domków 
jednorodzinnych.  

Dotychczasowe efekty rewitalizacji
W Lokalnym Programie Rewitalizacji 
Wejherowa na lata 2008-2015  zapla-
nowano 19 projektów i były one reali-
zowane przez Prezydenta i Radę Miasta 
Wejherowa, gminne jednostki organiza-
cyjne oraz instytucje, firmy i osoby pry-
watne. Większość z nich wykonano, inne 
są w trakcie realizacji. 
Do realizacji z udziałem dofinansowania 
z Unii Europejskiej wybrano 4 kluczowe 
projekty:  WCK Filharmonię Kaszubską, 
Park Miejski im. Majkowskiego, ul. Wa-
łową i terny przyległe, ciąg pieszo-ro-
werowy wzdłuż rzeki Cedron. Wszystkie 
uzyskały dofinansowanie i zostały za-
kończone. 
Łączna wartość wszystkich projektów re-
witalizacyjnych zrealizowanych przez sa-
morząd to ok. 90 mln zł.  
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Jak powiedział Roman Czerwiński, prezes 
ZUK sp. z o.o. podczas konferencji zorga-
nizowanej w ponadstuletnim zabytkowym 
budynku dawnej fabryki drzewnej przy 
ul. Tartacznej w Wejherowie, wybór takiej 
lokalizacji podyktowany jest koniecznością 
przeniesienia dotychczasowego punktu 
znajdującego się przy ul. Obrońców Helu. 
Wynika to z potrzeby zdecydowanego 
powiększenia możliwości przyjmowania 
odpadów segregowanych oraz stworzenia 
możliwości recyklingu odpadów i prowa-
dzenia działań edukacyjnych i promocyj-
nych. Eko-Fabryka będzie nowym typem 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).
– Innowacyjność tego przedsięwzięcia bę-
dzie polegała na uzupełnieniu systemu go-

spodarki odpadami o komponenty umożli-
wiające zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów, zwiększenie stopnia recyklingu 
odpadów oraz zmniejszenie masy odpa-
dów podlegających składowaniu – mówi 
Roman Czerwiński. – Istotnym aspektem 
obniżenia masy wytwarzanych odpadów 
oraz zwiększenia stopnia recyklingu jest 
zaangażowanie społeczeństwa poprzez 
działania edukacyjne i promocyjne.

Centrum Edukacji Ekologicznej 
W istniejącym budynku przewiduje się 
stworzenie Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej z promocją, dedykowane miesz-
kańcom, grupom szkolnym i zorganizo-
wanym oraz osobom indywidualnym. 
Centrum będzie się składać m.in. z wy-

dzielonej wewnętrznej ścieżki eduka-
cyjnej dającej możliwość zobaczenia 
procesu gospodarki odpadami, miejsc 
ekspozycji stałej i czasowej, ekspozycji 
rzeczy odzyskanych w Warsztacie AGD 
i naprawy mebli, itp., a także Składu Rze-
czy Używanych oraz biblioteki z odzysku 
„recykling pamięci”.
W Eko-Fabryce ma znaleźć się także 
warsztat AGD i naprawy mebli z maga-
zynami. 

Ceny za wodę w Wejherowie bez zmian

Podczas jubileuszowej gali wręczono 
pamiątkowe nagrody. Krzysztof Hilde-
brandt i Kazimierz Okrój odznaczeni 
zostali za inicjatywę utworzenia Stowa-
rzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszub-
skie”. Leszka Glazę wyróżniono za pomysł 
organizacji regat TrójCup. Ośrodek Szko-
lenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej 
uhonorowany został za wsparcie i pomoc 
w organizacji regat TrójCup. Doceniona 
została również działalność Akademii 
Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto”. Do-
datkowo za wsparcie Stowarzyszenia na-
grodzony został prof. Edmund Wittbrodt.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa na ręce przewodniczą-

W obiektach dawnej fabryki 
drzewnej w Wejherowie 
ma powstać Eko-Fabryka. 
Inwestycja ma na celu stworzenie 
wzorcowego modelu gospodarki 
odpadami na terenie miasta, 
a realizowana będzie przez 
Zakład Usług Komunalnych 
w Wejherowie Sp. z o.o.

Cena za dostarczanie wody  
i odbiór ścieków nie zmieni się  
od 1 stycznia 2017.
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. złożył 
na początku października wniosek 
o przedłużenie obowiązywania do-

cego obecnej kadencji Stowarzyszenia 
Gmin „Małego Trójmiasta Kaszubskiego” 
Michała Pasiecznego, burmistrza Rumi, 
złożył gratulacje i życzenia dalszej owoc-
nej współpracy między samorządami.
– Dzięki współpracy rozwijamy się, współ-
działamy w różnych dziedzinach i wspie-
ramy inicjatywy społeczno-gospodarcze 
służące mieszkańcom Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego – powiedział Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. – Dzi-
siaj jestem dumny i cieszę się, że tyle lat mi-
nęło, a przez ten okres nastąpił taki rozwój. 
Moim kolegom włodarzom życzę, żeby dal-
sze lata współpracy były jeszcze bardziej 
owocne.

tychczasowej taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Komu-
nalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” 1 stycznia do 30 kwietnia 
2017 roku. Nadal obowiązywać będzie 

więc taryfa  za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na obszarze KZG „Dolina Redy 
i Chylonki”. Jak podkreśla zarząd PE-
WIK GDYNIA Sp. z o.o., zakres i jakość 
świadczonych usług pozostaną na do-
tychczasowym, wysokim poziomie.

Eko-Fabryka 
w Wejherowie 

15-lecie działalności Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego  

Stowarzyszenia Gmin „Małe 
Trójmiasto Kaszubskie” obchodzi 
jubileusz 15-lecia działalności. 
Podczas gali zorganizowanej 
w Rumi, w której wzięli udział 
włodarze Rumi, Redy, Wejherowa 
i powiatu wejherowskiego, nie tylko 
podsumowano kilkunastoletnią 
współpracę między samorządami, 
ale mówiono także o dalszych 
planach stowarzyszenia.  
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CIS Wejherowo został utworzony w ra-
mach projektu “Krok do przodu - ak-
tywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym”, który otrzymał 
wsparcie z Unii Europejskiej.
Partnerami wejherowskiego Centrum 
Integracji Społecznej są Powiatowy 
Urząd Pracy w Wejherowie i Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie. Placówka mieści się w centrum 
miasta, przy ulicy Puckiej 11 (na zaple-
czu przychodni Medycyna Rodzinna).
– CIS został stworzony właśnie po to, aby 
pomóc osobom bezrobotnym – mówi 
Elwira Moskal, dyrektor Centrum Inte-
gracji Społecznej w Wejherowie. – Nasi 

Zakup pojazdu był możliwy dzięki 
montażowi finansowemu ze środków 
Prezydenta Miasta Wejherowa i Sta-
rostwa Powiatowego w Wejherowie, 
które pokryły wspólnie po 50 proc. 
kosztów zakupu. Siedmioletni samo-
chód – rocznik 2009, został zakupiony 
za kwotę 60 tys. zł.
– Cieszymy się, że zakup tego pojazdu 
doszedł do skutku. Jest to pojazd typowo 
terenowy, z napędem na cztery koła,  któ-
ry potrzebny jest do prowadzenia działań 
operacyjnych przez OSP. Jest to na pewno 
dobry nabytek uzupełniający możliwości 

– Wejherowski Oddział ZKP należy do od-
działów o najdłuższej tradycji i ma do czego 
się odwoływać. Jest tutaj bardzo dobry zasób 
kadrowy znakomitych działaczy Zrzeszenia. 
Teraz trzeba pomyśleć, jak te minione 60 lat 
wykorzystać, aby przekuć w kolejne lata pra-
cy na rzecz społeczności lokalnej – mówi 
Łukasz Grzędzicki, były prezes Zarządu 
Głównego ZKP w Gdańsku. 
Podczas uroczystości wręczono Medale 
60-lecia Oddziału ZKP, które otrzymali: 
Józef Klasa, Franciszek Szornak, Edmund 
Kamiński, Radosław Kamiński, Bronisław 
Naczk, Bernard Hinz, Andrzej Arendt, Ta-
deusz Trocki i Henryk Kanczkowski. Me-
dale otrzymali również m.in. Bogusław Su-
wara, Henryk Skwarło, Ryszard Kalkowski, 
Bożena Szczypior, Jerzy Budnik, ks. Marian 
Dettlaff, ks. Roman Skwiercz, Halina Ni-
klewska, Stanisław Starosta, Włodzimierz 
Dawidowski, Władysław Kepka, Ludwika 
Wesserling, Leon Wesserling, Krystyna 
Klawikowska, Eugenia Konkol, Halina 
Rompca, Irena Klamann, Grażyna Wirkus.
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Wejherowie powstał 23 grudnia 
1956 roku. Założycielami byli m.in.: Alojzy 
Jagalski, Bernard Szczęsny, Jan Trepczyk, 
Zygmunt Milczewski, Brunon Grzenko-
wicz, Leon Kanczkowski,  Klemens Derc,  
Augustyn Nastały, Józef Drewa, Bolesław 
Niklas, Józef Gniech, Władysław Szutta 
i Paweł Rohde. Pierwszym prezesem był 
Jan Trepczyk. 
W ramach wejherowskiego Oddziału ZKP 
działają cztery kluby: Klub Plastyków, Klub 
Haftu Kaszubskiego „Tulpa”, Klub Skata 
Sportowego i Klub Strzebielino. 

60-lecie Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
w Wejherowie

Uroczystą galą w Filharmonii 
Kaszubskiej z występem Zespołu 
Kaszubskiego „Koleczkowianie” 
oraz udziałem w Mszy św. 
po kaszubsku w kościele pw. 
św. Stanisława Kostki, uczcili 
wejherowscy zrzeszeńcy 60. lecie 
Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego.

Uroczystą galą w Filharmonii 
Kaszubskiej z występem Zespołu 
Kaszubskiego „Koleczkowianie” 
oraz udziałem w Mszy św. 
po kaszubsku w kościele pw. 
św. Stanisława Kostki, uczcili 
wejherowscy zrzeszeńcy 60. lecie 
Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego.

W Wejherowie powstało 
Centrum Integracji Społecznej, 
którego celem jest aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób, 
które znalazły się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Pomoc 
obejmuje doradztwo 

psychologiczne i zawodowe, 
warsztaty, kursy zawodowe, 

staże u pracodawców 
i pośrednictwo pracy.

podopieczni otrzymają wsparcie w postaci 
doradztwa psychologicznego i zawodo-
wego, warsztatów, kursów zawodowych, 
staży u pracodawców oraz pośrednictwa 
pracy. Pomoc otrzymają też rodziny osób 
zagrożonych, a korzystających z pomo-
cy CIS. Pokryte zostaną koszty pobytu 
dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także 
zajęcia integracyjne dla rodzin - dodaje 
Arkadiusz Gawrych, prezes Pozytywnych 
Inicjatyw i Lokalnej Grupy Działania, która 
uruchomiła CIS w Wejherowie.
Centrum Integracji Społecznej otwarte 
jest od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8-16. Już niedługo rozpoczyna pra-
cę pierwsza grupa uczestników, przy re-
krutacji której pomógł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wejherowie. Re-
krutacja do kolejnych grup już trwa, za-
praszamy wszystkich zainteresowanych. 
Z CIS można skontaktować się mailowo 
biuro@ciswejherowo.pl lub telefonicz-
nie 58 352 61 05.

Centrum Integracji 
Społecznej powstało 

w Wejherowie

Samochód pożarniczo- 
-operacyjny marki Nissan 
Navara otrzymała jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wejherowie. 

ratownicze OSP – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt podczas przeka-
zania pojazdu.
Jak podkreślił sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara miasto od kilku lat poma-
ga rozwiązywać strażakom-ochotnikom 
problem samochodowy. Najpierw zaku-
piono samochód Mitsubischi, a później 
samochód gaśniczy Renault pozyskany 
z PSP. Obecnie oprócz samochodu Nis-
san Navara miasto zakupiło także przy-
czepę do przewożenia tej łodzi za 3 tys. 
zł. W sumie jest to teraz kompletny ze-
staw do działań ratowniczych.

Nowy samochód 
dla OSP
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Świąteczne ozdoby i smakołyki, trady-
cyjne wędliny, ryby, miody, biżuteria, 
zioła i przyprawy, wenecka karuzela 
i lodowisko – to tylko niektóre atrakcje 
wejherowskiego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego. 
– Każdego roku w grudniu i styczniu wej-
herowski rynek dzięki świątecznym ilu-
minacjom, ruchomej szopce i Jarmarkowi 
Wejherowskiemu, staje się jednym z naj-
bardziej klimatycznych miejsc w Polsce – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – Jarmark wprowadza nas 
w przedświąteczny klimat. Można tu kupić 
wiele tradycyjnie wyrabianych przysma-
ków oraz wspaniałości rękodzielniczych. 
Jarmark stał się już naszą świąteczną tra-
dycją!
Na jarmark składa się 20 stoisk han-
dlowych, gdzie można kupić m.in. sery 
owcze na ciepło i na zimno, chleby 
i wędliny litewskie, świąteczne wypieki, 
wędliny z Wielkopolski, ryby wędzone 
i świeże. W kaszubskiej restauracji moż-
na skorzystać z gorącego bufetu – są ka-

napki, zupy, bigos, kawa i czekolada. Nie 
zabraknie również góralskich oscypków 
z żurawiną, grzańca na miodzie, bakalii, 
orzechów, ziół i przypraw czy też regio-
nalnych polskich i litewskich wędlin. 
Jarmark Bożonarodzeniowy to także 
idealne miejsce dla tych, którzy swoim 

Jarmark Bożonarodzeniowy, 
który zagościł w Wejherowie po 
raz czwarty, wprowadził nas już 
w przedświąteczną atmosferę 
i oczarował zwiedzających. 
Podczas uroczystego otwarcia 
Jarmarku na wejherowskim 
rynku, dziesiątki kolorowych 
balonów poszybowało w niebo, 
a prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
uruchomił karuzelę oraz 
syntetyczne lodowisko.

na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym 
w Wejherowie

Magia świąt

bliskim pragną podarować coś wyjątko-
wego. W tym roku na Jarmarku będzie 
można kupić skórzane wyroby galante-
ryjne, srebrną biżuterię i ceramikę z Bo-
lesławca. Fani rękodzieła będą mogli ku-
pić świąteczne ozdoby i dekoracje. 
Atmosferę Jarmarku w świątecznej sce-
nerii - z choinką przed ratuszem, dekora-
cjami i iluminacjami świetlnymi, tworzą 
także jego atrakcje. Tegoroczną nowo-
ścią, oprócz karuzeli weneckiej, która jak 
zawsze cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród najmłodszych, jest bezpłatne 
lodowisko syntetyczne dla dzieci.
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W roli Świętego Mikołaja wystąpił tra-
dycyjnie prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, który wręczył nagrody 
w konkursie na najładniejszą ozdobę 

choinkową dla dzieci z klas 1-3 szkół 
podstawowych i ośrodków szkolno- wy-
chowawczych w Wejherowie. W tym 
roku na konkurs wpłynęło prawie 
200 ozdób, a oceny prac dokonała ko-
misja w składzie: Teresa Patsidis (prze-

wodnicząca), Danuta Komosińska, Anna 
Klein i Karol Formela. Pierwsze miejsce 
zajęli: Oliwia Lesner (SP 5) i Dawid 
Myszk (Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy nr 2 dla Niesłyszących). Drugie 
miejsce przypadło Nikodemowi Kom-
kowskiemu (SP 8) oraz Krzysztofowi 
Osuchowi (SP 11). Trzecie miejsce jury 
przyznało Małgorzacie Bohoczewskiej 
(SP 9)  i Kornelii Ptach (SP 11). Czwar-
te  miejsce zajęli: Juliusz Wcisło (SP 11) 
i Julia Gaweł (SP 6), piąte - Liliana Gał-
czyńska (SP 11) i Olaf  Konkol (Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Nie-
słyszących), a szóste -  Marianka Licau 
(Społeczna Szkoła Podstawowa)  i Da-
niel Siejk (Powiatowy Zespół Kształcenia 
Specjalnego). 
Święty Mikołaj zawitał do Wejherowa 
po raz drugi 17 grudnia, aby wręczyć 
wyróżnienia oraz nagrody za udział 
w konkursie. Ozdoby biorące udział 
w konkursie, zostały wyeksponowane 
w Szopce Bożonarodzeniowej na placu 
Jakuba Wejhera w okresie Świątecznym.
Mieszkańcy mają już okazję podziwiać 
świąteczne iluminacje. Udekorowa-
ny jest ratusz, fontanna i kamienice na 
rynku, a także deptak i przyległe ulice. 
Przed ratuszem stanęła kilkumetrowa 
podświetlana choinka, którą w tym roku 
zdobią wyjątkowe wzory kaszubskie. Nie 

na rynku w Wejherowie

zabrało podświetlanych wielkich pre-
zentów i Mikołajowego Tronu, na któ-
rym wszyscy chętnie robią sobie zdjęcia. 
Na rynku tradycyjnie tuż przed świętami 
pojawi się drewniana szopka Bożonaro-
dzeniowa. Świąteczne światełka ozdo-
biły ulice Śródmieścia oraz wejherowski 
park. 
Iluminacja tworzona jest etapami przez 
kilka lat w „systemie gospodarczym” 
przez pracowników Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Wejherowie. Każdego roku wejherow-
ska iluminacja jest nieco zmieniana i roz-
budowywana o kolejne nowe, atrakcyjne 
elementy. 

Święty Mikołaj 

Wejherowski rynek 
należał do najmłodszych, 
których odwiedził Święty 
Mikołaj oraz bohaterowie 
filmu „Kraina lodu”.  Jak 
każdego roku w Mikołajki 
Wejherowo rozbłysło 
tysiącem lampek.
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Plac Wejhera, gdzie zainaugurowano 
Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen „For-
cecon” pełen był rycerzy Jedi oraz ta-
kich postaci filmowych jak: Han Solo, 
Darth Vader czy Kylo Ren. Przed po-
mnikiem Wejhera, który zmienił szaty 
i został Lordem Vaderem, uczestnicy 
zlotu zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie 

z prezydentem Wejherowa Krzyszto-
fem Hildebrandtem, a następnie prze-
szli w wielkim pochodzie do Filharmo-
nii Kaszubskiej, gdzie czekały na nich 
pozostałe atrakcje związane z tematyką 
Gwiezdnych Wojen. Głównym punktem 
imprezy była premierowa projekcja filmu 
„Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”.
– Cieszę się, że tylu fanów Gwiezdnych Wo-
jen zawitało w Wejherowie – mówi prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
– To prawdziwe święto dla miłośników sagi 
George’a Lucasa, które popularność jest już 
zjawiskiem na skalę światową. 

Fani Gwiezdnych Wojen 
„opanowali” Wejherowo

A wszystko to za sprawą Artura Hutnika 
– fotografa wejherowskiego urzędu, któ-
ry wykonał w styczniu tego roku zdjęcie, 
kiedy  przyprószony pomnik założycie-
la miasta Jakuba Wejhera zamienił się 
w jednego z bohaterów gwiezdnej sagi 
lorda Dartha Vadera. Zdjęcie „podbiło” 
Internet i obiegło cały świat.  
Jak mówi Piotr Kalka, jeden z organiza-
torów „Forcecon”, Wejherowo zostało 
uznane za najlepsze miejsce za zorgani-
zowanie Zlotu Fanów Gwiezdnych Wo-
jen m.in. ze względu na pomnik Jakuba 
Wejhera vel Lorda Vadera.

– Setki fanów, których przyciągnęło do 
Wejherowa to wydarzenie, świadczą o po-
pularności tego zjawiska, jakim są Gwiezd-
ne Wojny – mówi Piotr Kalka. – „Foceco-
ne” to nie tylko premiera nowego filmu, ale 
szereg innych atrakcji związanych z tema-
tyką Gwiezdnych Wojen. Przygotowaliśmy 
strefę gier planszowych i komputerowych, 
był kiermasz książek, komiksów i pamią-
tek, konkursy wiedzy, strojów i wykłady. 
Organizatorami był Urząd Miejski 
w Wejherowie, Wejherowskie Centrum 
Kultury i Fundacja Ochrony i Promocji 
Zabytków Pomorza „Pro turris”. 

Wyjątkową i niepowtarzalną 
atrakcją w Wejherowie był 
Zlot Fanów Gwiezdnych 
Wojen „Forcecon”. Przez 
kilka godzin centrum miasta 
stało się ośrodkiem mocy, 
a premiera filmu „Łotr 1. 
Gwiezdne wojny – historie” 
zgromadziła prawdziwe tłumy 
wielbicieli Star Wars. 
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W tegorocznym XI Ogólnopolskim 
Przeglądzie Małych Form Teatralnych 
im. A. Luterka na deskach Filharmonii 
Kaszubskiej i scenie Zespołu Szkół Po-
nadgimanzjalnych nr 1 w Wejherowie 
zaprezentowało się 13 spektakli kon-
kursowych i 2 pozakonkursowe. Dzięki 
otwartej formule Przeglądu zamkniętej 

w słowach „Świecie nasz” (z piosenki 
Marka Grechuty), w konkursie znalazło 
się miejsce zarówno dla sztuk inspiro-
wanych dramaturgią Sarah Kane, Marka 
Koterskiego, autorskich tekstów pisa-
nych przez uczestników, jak i A.A.Milne; 
dla przedstawień, monodramów, teatru 
tańca, teatru ekspresji. Dużym atutem 

Laureatem Nagrody Głównej XI Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form 
Teatralnych im. A. Luterka został Teatr KOD z Dębna za spektakl pt. „Mama”. 
Tak zadecydowało jury w składzie: Dominik Nowak (przewodniczący), Anna 
Zalewska-Uberman i Tomasz Valldal-Czarnecki. 

Ogólnopolski Przegląd 
Małych Form Teatralnych 
im. A. Luterka

Przeglądu jest różnorodność formy i tre-
ści prezentowanych spektakli.

Wyniki XI OPMFT im. A. Luterka:
I miejsce zdobył Teatr Zamkowa 2 

z Bytowa za spektakl „Poczciwy miś”;
II miejsce - Kuba Mielewczyk z Puc-

ka za spektakl teatru jednego akto-
ra „Nienawidzę”;

III miejsce zespół teatralny „Alchemia” 
z Wejherowa za  spektakl pt. „Opo-
wiedz…marionetki”.

Wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Je-
lińska, Marcelina Kowalewska oraz Mar-
ta Hewelt.
– Co roku organizowanym przeglądom 
nadajemy konkretne tytuły. Był kiedyś 
Jurewicz,  Wyspiański, Herbert. Teraz po-
stanowiliśmy poprzez teatr opowiedzieć 
o naszym świecie. Myślę, że tyle zmian 
dokonuje się we współczesnym świecie, 
że wymaga to skupienia i zmobilizowania 
młodzieży, aby o tym świecie opowiedzieli. 
Ponieważ młodzież lubi tematy związane 
z ich życiem, podwórkiem, zabawą, kole-
gami, dlatego zaproponowaliśmy, aby po-
przez prezentowane spektakle opowiedzie-
li, jak ten świat postrzegają – mówi Edyta 
Łysakowska-Sobiczewska – współorga-
nizator przeglądu, nauczyciel języka pol-
skiego w ZSP nr 1 w Wejherowie.

– Cieszę się, że możemy spotkać się 
w takiej chwili, by Państwu podziękować 
za wspólne życie w długoletnim związku 
małżeńskim. Dziękuję Państwu za wspól-
nie przebytą drogę – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt dodając, 
że wśród jubilatów znajdują się oso-

Podczas spotkania 
w wejherowskim pałacu 

z jubilatami, obchodzącymi 
półwiecze pożycia 

małżeńskiego, prezydent 
Wejherowa Krzysztof 

Hildebrandt wręczył 
uroczyście ośmiu parom 
„Medale za długoletnie 

pożycie małżeńskie” 
przyznane przez 

Prezydenta RP.

Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie

by, z którymi osobiście współpracował 
w różnych etapach swego życia i dlatego 
ta uroczystość ma dla niego charakter 
szczególny.
Medale otrzymali z okazji diamento-
wych godów Urszula i Stanisław Bla-
dowscy, a z okazji złotego jubileuszu 

- Krystyna i Joachim Badura, Irena 
i Henryk Dawidowscy, Barbara i Sta-
nisław Harasiuk, Krystyna i Zygmunt 
Hazuka, Teresa i Jerzy Grzelczak, An-
tonina i Ryszard Rynkowscy oraz Kry-
styna i Konrad Wiercińscy.
Uroczystość poprowadził kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Grzegorz 
Gaszta, a w części artystycznej wy-
stąpiła młodzież z koła wokalnego 
Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wej-
herowie: Magdalena Gorczyca, Klau-
dia Kułakowska i Bartosz Dopke.
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AKCJA ZIMA 2017

Podczas uroczystych obchodów uhono-
rowano wiele osób i instytucji, których 
działania na polu pomocy społecznej 
stanowią wzór do naśladowania. Wy-
różnienie „Drzewko wdzięczności” przy-
znawane przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie z Wejherowa, otrzymali: 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt - za całokształt działalności, 
sędzia Ewa Grzenkowska - za działalność 
na rzecz dziecka i rodziny oraz  Zgroma-
dzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincente-
go à Paulo z Wejherowa – za działalność 
na rzecz osób potrzebujących, chorych 
i niepełnosprawnych. Nagrody Starosty 
Wejherowskiego przyznano 18. wyróż-
niającym się pracownikom jednostek 
pomocy społecznej z terenu miasta i po-
wiatu. 
W części artystycznej wystąpiła Weroni-
ki Korthals ze swoim zespołem.

Wielki Test Języka Angielskiego jest ogól-
nopolskim wydarzeniem edukacyjnym. 
W czwartej edycji imprezy, lokalnym or-
ganizatorem imprezy była wejherowska 
Szkoła Językowa Perfect English, a patro-
nat nad testem objął Prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. W kategorii 
młodzieżowej 13-17 lat zwyciężyli Da-
mian Dompke i Krzysztof Szkurłatowski, 
a w kategorii dzieci w wieku 8-12 lat naj-
lepsza okazała się Antonina Kas. 
Prezydent Wejherowa wręczając nagrodę 
Kai Forteli podkreślił konieczność znajo-
mości języka angielskiego, współcześnie 
najpopularniejszego języka obcego na 
świecie. 

Jak informuje Szkolny Związek Spor-
towy w Wejherowie, w trzech halach 
sportowych, w czasie ferii zimowych 
będzie prowadzona „Akcja Zima 2017”.
Od 16 do 20 stycznia 2017 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP 11) 
– będą prowadzone zajęcia z piłki ręcz-
nej, a w Zespole Szkół nr 1 – piłki nożnej 
i siatkówki. 
Natomiast od 23 do 27 stycznia 2017 r. 
w Zespole Szkół nr 3 zaplanowane są 
zajęcia z koszykówki, a w Zespole Szkół 
nr 1 - piłki nożnej i siatkówki. 
Szczegółowy harmonogram zajęć bę-
dzie podany na stronie Urzędu Miej-
skiego oraz na stronie Wejherowskiego 
Centrum Kultury Wejherowo. Na udział 
w zajęciach będą wymagane zgody ro-
dziców lub opiekunów prawnych. 

– Wpływ języka angielskiego na nasze ży-
cie w dzisiejszych czasach jest bardzo duży, 
cieszę się zatem, że zainteresowanie tym te-
stem było tak duże – mówi Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. – Lau-
reatce wejherowskiej edycji Wielkiego Testu 
Języka Angielskiego życzę, by znajomość 
języka angielskiego pozwoliła na realizację 
jej planów i marzeń. 
Jak powiedział Bartosz Kawalec, wła-
ściciel Szkoły Językowej Perfect English 
Wejherowo, tegoroczna edycja Wielkie-
go Testu Języka Angielskiego powstała 
we współpracy z ETS Globar – między-
narodowym wydziałem niezależnej orga-
nizacji zajmującej się testowaniem i bada-
niami edukacyjnymi w obszarze języków 
obcych.
– Poziom tego testu był bardzo wysoki, 
dziękuję wszystkim uczestnikom za udział 
i mam nadzieję, że spotkamy się za rok 
– mówi Bartosz Kawalec. 

W Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie prawie 150 osób 
wzięło udział w Wielkim 
Teście Języka Angielskiego. 
W kategorii osób dorosłych 
zwyciężyła Kaja Formela, 
której nagrodę wręczył 
w wejherowskim ratuszu 
Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.

Podczas Powiatowo-Miejskich 
obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt został 
uhonorowany statuetką Drzewko 
Wdzięczności. Wyróżnienie wręczył 
prezydentowi prof. Edmund 
Wittbrodt, były senator RP.

Prezydent Wejherowa 
uhonorowany  
Drzewkiem Wdzięczności

Wejherowianie wzięli udział 
w Wielkim Teście Języka 
Angielskiego

Coroczne uroczyste spotkanie odbyło 
się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
z udziałem starosty wejherowskiego 
Gabrieli Lisius, prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta i burmistrza Redy 
Krzysztofa Krzemińskiego. Obecni byli: 
Marek Olczykowski – prezes Oddziału 
Rejonowego PCK w Gdyni i Ewa Trocka 
– przewodnicząca Klubu Honorowego 
Dawcy Krwi w Wejherowie, a przede 
wszystkim honorowi dawcy krwi. 
Odznaczenia I stopnia dla krwio-
dawców, którzy oddali łącznie 18 li-

trów krwi otrzymali: Andrzej Sopek, 
Robert Czyżewski, Dariusz Pikron 
(I i II), Marek Kierznikowicz, Slawo-
mir Drabik i Arkadiusz Magrian. Od-
znaczenia II stopnia (12 litrów krwi) 
otrzymali: Piotr Kreft i Alicja Motyl. 
Odznaczenia III stopnia (6 litrów krwi) 
otrzymali: Grażyna Kuchta, Robert 
Lankowski, Ryszard Borski, Michał 
Piotrowicz i Beniamin Kirszling. Za-
interesowanym działalnością PCK 
i krwiodawstwem polecamy stronę 
internetową OR PCK w Wejherowie:  
www.krm.now.pl

INFORMACJA

Prezydent Miasta Wejherowa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba 
Wejhera 8, w dniu 29 grudnia 2016 
r. został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Miasta Wejherowa, 

przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
osoby fizycznej:
 udział 267/1000 części w części 
wspólnej nieruchomości przy ul. So-
bieskiego 308 - lokal o przeznacze-
niu innym niż mieszkalny o pow. 
68,05 m2 wraz z udziałem wyno-
szącym 82/1000 części w częściach 
wspólnych budynku i we współużyt-
kowaniu wieczystym gruntu.

Podczas obchodów Ogólnopolskiego 
Dnia Honorowego Krwiodawstwa grupa 
najaktywniejszych krwiodawców została 
wyróżniona odznakami Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi.

Uznanie dla 
Honorowych 

Dawców Krwi
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AKTUALNOŚCI

Wystarczyło mieć w telefonie aplika-
cję mobilną OLX. Codziennie będzie 
można było raz kliknąć przycisk “Na-
karm” i zapełniać miski przy zdjęciu 
wybranego podoopiecznego ze schro-
niska. Każda zapełniona miska to 
20 kilogramów karmy. Worki z karmą 
trafią do obu placówek jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia.

W Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku wręczono stypendia Prezesa 
Rady Ministrów. Joanna Popiołek i Pa-
tryk Adamus, uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie 
z rąk Pomorskiego Kuratora Oświaty 
Moniki Kończyk odebrali wyróżnienia 
przyznawane za wyniki w nauce najlep-
szym uczniom w każdej szkole.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wej-
herowie włączają się w organizację 
miejskich uroczystości. Od kilku lat or-
ganizują ku czci patrona szkoły m.in. Pa-
radę Jakuba Wejhera, podczas której 
przechodzą ulicami miasta w barwnym 
korowodzie, a przed pomnikiem Jakuba 
Wejhera, prezentują wejherowianom le-
gendę o założeniu miasta.

Okres jesienno-zimowy to czas, gdy za-
nieczyszczenie powietrza, szczególnie 
w pobliżu domków jednorodzinnych, 
jest wyraźnie zauważalny w postaci cha-
rakterystycznego zapachu i uciążliwych 
drobinek sadzy. 
Pomiary zapylenia i stężenia substancji 
szkodliwych w powietrzu wskazują, że 
ich emisje pochodzące z gospodarstw 
domowych są ponad 80 razy większe, 
niż w pobliżu spalarni odpadów.  

Czy spalanie śmieci w domowym piecu 
to oszczędność?
Tylko pozornie. Wśród powikłań zdro-
wotnych najczęściej wymieniane są 
choroby układu oddechowego, układu 
krążenia, nowotwory, ale też zaburzenia 
hormonalne i rozwojowe, a osoby naj-

bardziej narażone zachorowanie to dzie-
ci i osoby starsze. Warto pamiętać, że za-
nieczyszczenie powietrza jest przyczyną 
około 50 tys. przedwczesnych zgonów 
w Polsce tylko w ciągu roku! 
Domowe piece CO nie są przystosowa-
ne do spalania odpadów komunalnych, 
czego efektem jest ich szybsze zużycie 
i uszkodzenia instalacji, nierzadko kosz-
towne w naprawie, a także zagrożenie 
pożarem. Poza tym zmieszane odpady 
komunalne prezentują niewielką war-
tość opałową, więc faktyczna oszczęd-
ność jest niewielka.

Co mogę zrobić lepiej?
Jeśli jesteśmy zmuszeni samemu zadbać 
o ogrzanie mieszkania, należy to robić 
zgodnie z zaleceniami producenta i palić 

Tegoroczne adresy, pod które trafi karma 
od internautów wybrane zostały pod-
czas głosowania na Facebook’u. Zarów-
no schronisko w Pasłęku jak i Dąbrówce 
potrzebują pomocy, by poprawić warun-
ki w jakich mieszkają zwierzaki. Wciąż 
można zaoferować im nowy dom. Infor-
macje o  można przeczytać na stronie  
https://www.olx.pl/nakarm-psa/. 

jedynie paliwem do tego przeznaczo-
nym. Poza tym warto reagować na in-
cydenty spalania śmieci w naszej okolicy 
i mieć świadomość, że opary spalanych 
śmieci, mimo że niewidoczne, z pewno-
ścią dosięgną nas i naszych najbliższych.
Jeśli zdecydujemy się na spalanie 
śmieci w domowym piecu, poza kon-
sekwencjami zdrowotnymi musimy się 
liczyć z ryzykiem ukarania mandatem 
od 500 do 5000zł.
Nie można też zapominać o segregacji 
odpadów, która w znaczący sposób po-
zwala zredukować ilość odpadów zmie-
szanych trafiających na składowiska, 
a umożliwia odzyskanie części surow-
ców, dając im drugie życie. 
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwalio-
wa 1, 81-651 Gdynia; strona interneto-
wa: www.kzg.pl, gospodarka odpadami: 
58 624 66 11, dgo@kzg.pl.

Wejherowianie wzięli udział w kolejnej edycji akcji „Nakarm 
psa”. Tym razem na pomoc czekało aż 60 psiaków, które 
przez dwa pierwsze tygodnie grudnia można było wirtualnie 
nakarmić za pomocą aplikacji mobilnej OLX. Jeszcze przed 
świętami pomoc trafi do dwóch schronisk – w Dąbrówce koło 
Wejherowa oraz Pasłęku.

Akcja „Nakarm psa” 

Stypendyści Prezesa 
Rady Ministrów

Nie spalam – nie truję
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy Styczeń 2017

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Danuta Balcerowicz, dyrektor Miejskiej 
Bibliotece Publicznej podkreśla, że ce-
lem konkursu była popularyzacja biblio-
teki, książek i czytelnictwa, rozwijanie 
u dzieci pasji czytania i zainteresowania 
literaturą, odkrywanie talentów pla-
stycznych, rozwijanie i kształtowanie 
wrażliwości artystycznej dzieci, inwencji, 
wyobraźni i pasji poprzez własną aktyw-
ność twórczą oraz możliwość zaprezen-
towania swoich prac.
Podczas zakończenia konkursu zostały 
przedstawione kryteria oceny prac ry-
sunkowych, przebieg konkursu z wiedzy 
o bibliotece oraz podsumowano efekty  
pracy i wiedzy wszystkich uczestników 
konkursu. Podczas uroczystości zapre-
zentowano dwie zwycięskie prezentacje 
multimedialne.
Lista nagrodzonych znajduje się na stronie 
biblioteki: www.biblioteka.wejherowo.pl. 
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły 
bibliotekarki MBP w Wejherowie: Iwona 
Block, Bogumiła Dettlaff, Anna Kałużniak 
i Danuta Loewenau. Prace rysunkowe 
można oglądać na wystawie udostępnio-
nej na parterze budynku  MBP przy ulicy 
Kaszubskiej 14. 

4.01, godz. 17 
Wernisaż prac członków Stowarzyszenia 
„Pasjonat” z Rumi 

5.01, godz. 16 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych poświęcone książce Mag-
daleny Grzebałkowskiej „1945. Wojna 
i pokój” 

10.01, godz. 11
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Puchatki” – nabór zamknięty) 

11.01, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Tygryski” – nabór zamknięty) 

11.01, godz. 17
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
Kaszubskiej 

13.01, godz. 18 
Inauguracja projektu „Pasja czytania” 
- spotkanie z Krzysztofem Szkurłatow-
skim, promocja tomiku pokonkursowego 
„Powiew Weny 2016” 

14.01, godz. 9 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki dla Młodzieży poświęcone książce 
„451 stopni Fahrenheita” Ray`a Brad-
bury`ego” 

16.01 – 27.01 
FERIE W BIBLIOTECE – ZAJĘCIA DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY W DWÓCH 
GRUPACH: 
• Biblioteczna RozGRYwka – turniej gier 

planszowych i x-boxa dla dzieci w wie-
ku 7-10 lat (od poniedziałku do piątku 
w godz. 10 – 12) 

• 50 Twarzy Książki – zajęcia dla mło-
dzieży ze szkół ponadgimnazjalnych: 
tworzenie vloga, trailerów książek (od 
poniedziałku do piątku w godz. 12 – 14) 

23.01, godz. 10
Spektakl teatralny dla dzieci „Żółta ci-
żemka” w wykonaniu teatru Blaszany 
Bębenek. Wstęp wolny. Grupy zorgani-
zowane obowiązują wcześniejsze zapisy 
w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. 
Ilość miejsc ograniczona. 

26.01, godz. 13.30
Spektakl teatralny dla dzieci „Królew-
na Śnieżka” w wykonaniu Teatru Urwis. 
Wstęp wolny. Grupy zorganizowane 
obowiązują wcześniejsze zapisy w Wy-
pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Ilość 
miejsc ograniczona.

6.01, godz. 13:30
Orszak Trzech Króli. Trasa przemarszu 
będzie przebiegała od Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
do Placu Jakuba Wejhera. 

6.01, godz. 19 
Koncert - Reaktywacja - Wejherowskie 
Betlejem, bilety: 12 zł
W koncercie wezmą udział dzieci i mło-
dzież ucząca się w Wejherowskim Cen-
trum Kultury.

8.01, godz. 11
Koncert „Poranki Muzyczne - Big Band i 
jazzowe niespodzianki, bilety: 10 zł

12.01, godz. 18   
Finał II edycji konkursu Małe Trójmiasto 
Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki, 
wstęp bezpłatny 

15.01, godz. 12:30 
25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

15.01, godz. 16
Koncert Kolęd w kościele pw. Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski w Wej-
herowie

16-27.01 
WARSZTATY ZIMOWE, bilety: 10 zł
Podczas tegorocznych warsztatów zi-
mowych uczestnicy będą mogli poznać 
tajniki tworzenia autoportretu, mozaiki, 
audiobooka, rekwizytów cyrkowych i 
czekolady. W ofercie Wejherowskiego 
Centrum Kultury nie zabranie również 
zajęć tanecznych, cyrkowych, teatral-
nych, muzycznych i plastycznych. Zapisy 
na zajęcia ruszą 4 stycznia.

17.01, godz. 19
Koncert Soni Bohosiewicz „10 Sekretów 
Marylin Monroe”, bilety: 35 zł uczniow-
ski; 39 zł ulgowy; 49 zł normalny

19.01, godz. 12 
Spektakl „Czerwony Kapturek”  Teatr Baj 
Pomorski z Torunia, bilety: 15 zł ulgowy; 
19 zł normalny

23.01, godz. 19
Spektakl „Historia filozofii po góral-
sku” Teatr Miejski z Gdyni, bilety: 29 zł 
uczniowski; 34 zł ulgowy; 39 zł normalny
25.01, godz. 11 - Spektakl „Koziołek Ma-
tołek” Teatr Buratino z Bydgoszczy, bile-
ty: 15 zł ulgowy; 19 zł normalny

28.01, godz. 19 
Koncert - Jan Konop Big Band i Michał 
Kuczyński, bilety: 39 zł uczniowski; 49 zł 
ulgowy; 59 zł normalny

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbył się finał X Powiatowego 
Konkursu Czytelniczego z okazji 
70-lecia biblioteki.

Finał konkursów z okazji 
70-lecia Biblioteki
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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 (Aleksandra Borkowska)
 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

>

>

>

Prace wejherowskich hafciarek z Klubu 
,,Tulipan” Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego w Wejherowie można 
oglądać w gmachu głównym 

Politechniki Gdańskiej.     

Wejherowskie hafty 
na Politechnice 

Gdańskiej

Konserwacja kolekcji 
Franciszki i Aleksandra 
Majkowskich 
w wejherowskim muzeum

Dzięki pozyskanej z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dotacji oraz wsparciu finansowemu 
Samorządu Powiatu Wejherowskiego, 
zarządu głównego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
- oddziału w Wejherowie udało się 
przeprowadzić konserwację zbiorów 
Franciszki Majkowskiej i jej brata - 
Aleksandra Majkowskiego. Są one 
bezcennym źródłem ukazującym życie 
i działalność rodzeństwa Majkowskich 
na Kaszubach. 

Na wystawie inaugurującej cykl spo-
tkań ,,Kultury Regionów” prezentowane 
są prace hafciarek, które brały udział 
w X Konkursie Powiatowo – Miejskim  
Haftu Kaszubskiego Wejherowo 2016 
i zostały wyróżnione za doskonałość 
techniczną i właściwą  kolorystykę. Na 
wernisażu swoje prace eksponowały: 
Teresa Dembkowska, Teresa Domnik, 
Mirosława Dargacz, Wanda Mirenkie-
wicz, Barbara Jaedtke-Walaszkowska, 
Małgorzata Szmitke, Irena Klaman, Irena 
Bartczak-Nowak, Katarzyna Litwin, Ma-
ria Michałowska i Ludwika Wesserling.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
znajduje się zbiór rysunków, projektów, 
szablonów na haft Franciszki Majkow-
skiej (1882-1967) regionalistki i hafciarki 
kaszubskiej oraz kolekcja negatywów, 
diapozytywów jej brata Aleksandra Maj-

Projekt pn. „Konserwacja rysunków, negatywów i diapozytywów z kolekcji rodowej Franciszki i Aleksandra 
Majkowskich” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Wejherowskiego, Zarządu Głównego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Gdańsku, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Oddziału w Wejherowie oraz środ-
ków własnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

kowskiego wybitnego pisarza i przywódcy 
ruchu młodokaszubskiego. Dokumentują 
one genezę i rozwój wejherowskiej szko-
ły haftu kaszubskiego oraz obrazują życie 
codzienne, zwyczaje, obiekty architektury 
i sztuki ludowej na Pomorzu. 
Ze względu na zły stan zachowania obu 
kolekcji (306 rysunków i 144 negatywów) 
Muzeum podjęło starania w celu pozy-
skania środków na konserwację zbioru. 
Dzięki wsparciu finansowemu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a także Powiatu Wejherowskiego, Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Gdańsku, Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego - Oddziału w Wejherowie 
udało się przeprowadzić konserwację tego 
zasobu. Koszt realizacji zadania wyniósł 
62 tys. zł, dotacja MKiDN to 45 tys. zł.
W 2017 roku przypada 50. rocznica śmier-
ci Franciszki Majkowskiej oraz jubileusz 
60–lecia powstania wejherowskiej szkoły 
haftu kaszubskiego, której regionalistka 
była inicjatorką. Z tej okazji w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie zostanie zorgani-
zowana wystawa poświęcona twórczości 
i życiu Franciszki Majkowskiej. 
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Prezydent Miasta Wejherowa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba 
Wejhera 8, w dniu 29 grudnia 2016 r. 
zostanie wywieszony na okres 21 dni 
wykaz lokali mieszkalnych, stanowią-

Wejherowscy wokaliści występujący 
w składzie - Karolina Rocławska, Karo-
lina Klassa, Anna Godlewska (soprany), 
Anna Rocławska-Musiałczyk, Marta Jun-
ndziłł (alty), Mateusz Warkusz, Arkadiusz 
Piotrowski (tenory), Tomasz Chyła, Kamil 
Górzyński (basy), zaprosili do wspólnego 
zespołowego koncertu Joannę Lachow-
ską-Janek, Patryka Mudlawa, Szymona 
Sutora i Macieja Lewandowskiego. A do 
roli solistów zaprosili: Małgorzatę Ro-
cławską (sopran), Karolinę Dziwniel (alt), 
Mateusza Kolosa (tenor) i Janusza Żaka 
(bas-baryton). Artystom towarzyszyła 
Gdyńska Orkiestra Kameralna Sinfonia 
Nordica w składzie: Bernardeta Braun 
(koncertmistrz) – skrzypce, Angelika 

Leśniak – skrzypce, Adela Czaplewska 
-viola da gamba, Ewa Witczak – wiolon-
czela, Michał Bąk – kontrabas i Błażej 
Musiałczyk – pozytyw.
W programie koncertu znalazły się 
utwory takich kompozytorów jak: Anto-
nio Lotti, Antonio Bononcini, Giovanni 
Pierluigi da Palestrina i Ola Gjeilo. 
Zespół „Art’n’voices” powstał w grud-
niu 2010 roku, a swoją działalność ar-
tystyczną zainaugurował 28 stycznia 
2011 roku. Pomysłodawcami i założy-
cielami zespołu byli: Tomasz Chyła, Anna 
Rocławska-Musiałczyk i Julianna Styn 
- ówcześni studenci specjalności Dyry-
gentura Chóralna na Akademii Muzycz-
nej im. Stanisława Moniuszki w Gdań-

sku. Ideą powołania kameralnego składu 
śpiewaczego było zrzeszenie w jej sze-
regach pasjonatów chóralistyki - amato-
rów i zawodowych muzyków, pochodzą-
cych z Ziemi Wejherowskiej i jej okolic. 
Szczególne miejsce zajmują kompozycje 
oraz opracowania kaszubskich melodii 
ludowych autorstwa Anny Rocławskiej-
-Musiałczyk.
- Osiągnięcie w ciągu 5 lat działalności ze-
społu tak wielkich osiągnięć jest dowodem 
wyjątkowego talentu, ale i potwierdzeniem 
wykonania ogromnej pracy. Z całego ser-
ca wam gratuluję. Niech śpiew daje wam 
ogromną radość a słuchającym wielkie za-
dowolenie. Jesteście dla Wejherowa wspa-
niałą promocją – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Zespół wokalny Art’n’voices uczcił jubileusz 
5. lecia swojej działalności znakomitym, 
dwugodzinnym koncertem muzyki chóralnej 
w wypełnionej po brzegi kolegiacie. Była to 
prawdziwa uczta muzyczna dla melomanów.

cych własność Gminy Miasta Wejhe-
rowa, przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemców:
 lokal mieszkalny nr 9 na os. Kaszub-
skim 14 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 384/16 obręb 9 
(użytkowanie wieczyste),

 lokal mieszkalny nr 18 na os. Kaszub-
skim 15 wraz z ułamkową częścią 

gruntu działka nr 384/18 obręb 9 
(użytkowanie wieczyste),

 lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Bu-
kowej 4B wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 173/18 obręb 16,

 lokal mieszkalny nr 11 przy ul. ks. 
Piotra Skargi 2 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 146/36 
obręb 10.

Książka zawiera wiele interesujących 
i mało znanych faktów, a także wiele ilu-
stracji, z drzewem genealogicznym rodu 
Wejherów włącznie. Publikacja liczy 
367 stron, a więc tyle, ile lat liczy histo-
ria miasta Wejherowa. Przypomnijmy, 
że Weiheropolis otrzymało prawa miej-
skie nadane przez króla Jana Kazimierza 
13 stycznia 1650 roku.

Obecny na promocji prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt powiedział, 
że profesor Włodarski bardzo często 
opowiadał mu o zacnym rodzie Wejhe-
rów i cieszy się, że zdecydował się na na-
pisanie na ten temat książki.  
– Tego miasta nie byłoby, gdyby nie Jakub 
Wejher – podkreślił prezydent. – Cieszy-
my się, że mamy książkę o trzech braciach 
– Jakubie, Mikołaju i Ludwiku Wejherach, 
którzy tak wiele dobrego uczynili dla Rze-
czypospolitej. Jakub Wejher był pułkowni-
kiem królewskim i osobą bardzo znaczącą 
w owym czasie. Jestem bardzo wdzięczny, 

że autor pokusił się o odtworzenie sytuacji 
siedemnastowiecznej Polski, a na jej tle, 
losów braci Wejherów. Jesteśmy wdzięczni, 
że zajrzał  Pan do korzeni miasta Wejhero-
wa i przekazał nam je w postaci książki.
Prezydent Miasta Wejherowa wręczył 
profesorowi Józefowi Włodarskiemu list 
gratulacyjny i miniaturkę statuetki Jaku-
ba Wejhera. Wyrazy uznania dla Profe-
sora przekazała również Gabriela Lisius, 
starosta powiatu wejherowskiego. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. rektor 
Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy 
Piotr Gwizdała. 

Jubileuszowy koncert 
Art’n’voices w kolegiacie

Najnowsza książka o braciach Wejherach
W wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, miała miejsce promocja książki 
prof. Józefa Włodarskiego „Jakub, Mikołaj i Ludwik 
Wejherowie - mężowie stanu Prus Królewskich i dowódcy 
wojskowi Rzeczypospolitej”.



www.wejherowo.pl16


