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Spotkanie w parku było okazją do zapo-
znania się z inwestycjami oraz porozma-
wiania z włodarzami o rozwiązaniach 
drogowych. Jak mówili mieszkańcy, wi-
zualizacje węzłów drogowych w postaci 
dużych plansz i w wersji elektronicznej 
na urządzeniach mobilnych przybliżyły 
im zakres wykonywanych i planowa-
nych robót drogowych. 

Każdy, kto chciał wyrazić swoją opinię 
na temat inwestycji drogowych Wejhe-
rowa lub dowiedzieć się interesujących 
go szczegółów, rozmawiał z przedsta-
wicielami władz miasta: prezydentem 
Wejherowa Krzysztofem Hildebrand-
tem, zastępcą prezydenta Beatą Rut-
kiewicz, wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta Wojciechem Kozłowskim, skarb-
nikiem Arkadiuszem Kraszkiewiczem 
i sekretarzem miasta Bogusławem Su-
warą. Podczas spotkania przygotowane 
były stanowiska do wypełniania ankiet, 
dotyczących postrzegania przez miesz-
kańców infrastruktury w mieście.
– Rozmawiamy z mieszkańcami na 
temat inwestycji drogowych realizo-
wanych w Wejherowie – powiedział 
podczas pikniku w parku prezydent 

Krzysztof Hildebrandt – Węzły drogo-
we Wejherowo (Kwiatowa) i Śmiecho-
wo (Zryw) zmienią przestrzeń naszego 
miasta. Pojawią się np. nowe parkingi  
wokół dworców, nowe przejścia dla pie-
szych, udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych i wiele innych nowych funk-
cji, o czym warto wiedzieć. Na dużych 
planszach staraliśmy się pokazać cały 
zakres prac i szczegóły poszczególnych 

WEJHEROWO ROZMAWIA

Budujemy Węzły Drogowe

rozwiązań. Z kolei dla dzieci 
przygotowana została strefa 
zabaw. 
Jak powiedziała zastępca 
prezydenta Beata Rutkiewicz, 
mieszkańców interesowały 
szczegóły prac m.in. lokaliza-
cja tuneli, parkingów, a także 
termin zakończenia budowy.
– Jest to bardzo przyjemna i in-
teresująca sobota w parku, bo 
przygotowaliśmy to spotkanie 
zarówno z myślą o dorosłych, 
jak i o dzieciach. – mówiła Be-
ata Rutkiewicz – Zaintereso-
wanie mieszkańców wzbudziła 

wizualizacja filmowa dro-
gowych inwestycji, bo 
pokazała ogrom prac, 
które stoją przed nami. 
Natomiast dzieci miały 
możliwość obejrzenia 

parku maszynowego z koparkami, spy-
chaczami i innymi maszynami budow-
lanymi, do których można było wejść 
i usiąść za kierownicą. Oprócz tego za-
proponowaliśmy konkursy, zabawy i inne 
atrakcje dla najmłodszych. 
Wojciech Kozłowski, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa, podkre-
ślił  potrzebę spotkań z mieszkańcami. 
– Jak mamy okazję obserwować, 
mieszkańcy chętnie rozmawiają, oglą-
dają plansze, prezentacje multimedial-
ne dotyczące budowy węzłów drogo-
wych, bo widzą całość inwestycji. Jest 
to kompleksowe przedstawienie budo-
wy dodatkowo poparte wyjaśnieniami 
osób, które zaangażowane są w ten 
proces – mówi Wojciech Kozłowski. 
– Potrzebna jest kompleksowa i rzetel-
na informacja o całości prowadzonych 
prac, gdyż wiele osób nie zna ogromnej 
skali tych przedsięwzięć. Formuła spo-
tkania – swobodna, piknikowa, w parku, 
w słoneczne sobotnie popołudnie sprzy-
ja takiej rozmowie. Ponadto mieszkań-
cy wypełniają ankiety, w których mogą 
wypowiedzieć się na temat inwestycji. 
Dla nas jest to dodatkowa korzyść, bo 
wyciągamy wnioski z uwagi i sugestii. 

Taki program dla 
mieszkańców podczas  
majowego pikniku w 
parku przygotował Urząd 
Miejski w Wejherowie. 
Wejherowianie 
podczas spotkania z 
włodarzami miasta 
z cyklu „Wejherowo 
rozmawia” wyrażali 
swoje opinie i uwagi na 
temat prowadzonych 
inwestycji. O rozpoczęciu 
prac przy budowie Węzła 
Wejherowo (Kwiatowa) 
piszemy także na s.14. 
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– Głównym celem projektu jest zwiększe-
nie atrakcyjności społeczno-gospodarczej 
i przestrzennej Wejherowa oraz ugruntowa-
nie funkcji miasta jako regionalnego ośrod-
ka metropolii – mówi prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. – Celem 
rewitalizacji jest także poprawa jakości 
i  wzrost poziomu życia mieszkańców Wej-
herowa poprzez zwiększenie atrakcyjności 
centralnego obszaru miasta oraz odnowę 
historycznej części miasta.
Celem projektu jest ponadto walka 
z ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym. W Wejherowie na rewitalizację 
obszaru Śródmieścia przeznaczonych 
zostanie ok. 15 mln zł, z czego dofinan-
sowanie w UE wynosi ok. 12 mln zł. Pla-
nowane zakończenie projektu to koniec 
2022 r. 
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, kompleksowa 
rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
miejskich będzie realizowana w formule 
tzw. projektów zintegrowanych, które 
polegają na realizacji w danej dzielnicy 
pakietu powiązanych ze sobą projektów 
społecznych i infrastrukturalnych. 
– Wszystkie działania podejmowane w ra-
mach rewitalizacji łączy jeden wspólny 
cel – ożywienie społeczne, gospodarcze, 
uporządkowanie sfery przestrzenno- tech-
nicznej, wsparcie w  sferze środowiskowej 
– podsumowuje Beata Rutkiewicz.
– Program rewitalizacji ma bardzo konkret-
ny wymiar dla mieszkańców – podkreśla 
Wojciech Kozłowski, Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta, który brał udział 
w przygotowaniu programu – Uczest-
niczyłem w  spotkaniach wspólnot miesz-
kaniowych, które skorzystają z  programu 
rewitalizacji, gdyż za pieniądze unijne wy-
konane zostaną roboty remontowe w  tych 
budynkach. Ten program jest ludziom po-
trzebny. Cieszę się, że nasze działania i za-
biegi przekładają się na konkretne korzyści 
dla wejherowian.  

Kolejne miejsca w Śródmieściu 
Wejherowa zmienią 

swoje oblicze. Wejherowo 
zdobyło ok. 12 mln zł 

dofinansowania unijnego na 
ten cel. Umowę dotacyjną 

w Urzędzie Marszałkowskim 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 

podpisał z marszałkiem 
województwa pomorskiego 

Mieczysławem Strukiem oraz 
wicemarszałkiem Wiesławem 

Byczkowskim.  Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 
22 na potrzeby Klub Integracji Spo-
łecznej oraz adaptacja lokalu o po-
wierzchni ok 18 m2 na potrzeby stwo-
rzenie miejsca służącego wspieraniu 
osób wchodzących na rynek działal-
ności gospodarczej.

 Zagospodarowanie terenu miejskie-
go: Park nad rzeką Cedron i Park 
Kaszubski. Planowane jest stworzenie 
w historycznym centrum Wejherowa 
(pomiędzy rzeką Cedron a parkingiem 
przy ul. Wałowej) nowego, małego 
parku miejskiego o powierzchni bio-
logicznie czynnej ok. 1 364 m2. Wy-
gospodarowany zostanie teren zielo-
ny - miejsce rekreacji i wypoczynku 
przyjazne mieszkańcom. Teren będzie 
uporządkowany, wyposażony w małą 
architekturę, zostaną wytyczone ścież-
ki piesze umożliwiające dojście do po-
szczególnych elementów kompozycyj-
nych parku, powstaną place zabaw dla 
różnych grup wiekowych wyposażone 
w atrakcyjne urządzenia zabawowe. 
Ponadto zostanie uporządkowany i za-
gospodarowany istniejący w śródmie-
ściu Park Kaszubski pomiędzy ul. So-
bieskiego a ul. Strzelecką. Planuje się 
zagospodarowanie terenu na miejsca 
wypoczynku dla mieszkańców.

 Budowa powiązania drogowego łą-
czącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza 
w Wejherowie (ul. Św. Anny). Ulica 
Św. Anny stanowić będzie ciąg pieszo-
-jezdny z ograniczonym ruchem po-
jazdów. Zaplanowano utwardzenie te-
renu, lokalizację miejsc postojowych, 
małą architekturę oraz zieleń.

 Zielone podwórka. Modernizacja wy-
branych elementów części wspólnych 
w komunalnych budynkach mieszkal-
nych, budynkach mieszkalnych stano-

wiących własność wspólnot mieszka-
niowych i spółdzielni mieszkaniowych 
wraz z zagospodarowaniem otoczenia 
(np. renowacja elewacji budynków, 
uporządkowanie nieruchomości po-
przez nowe zagospodarowanie terenu 
sprzyjające integracji mieszkańców) 
– projekt realizowany w partnerstwie 
ze Wspólnotami Mieszkaniowymi 
(28 podmiotów) i Wejherowską Spół-
dzielnią Mieszkaniową wyłonionymi 
w ramach otwartego naboru.
Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej między ul. 12 Marca – Refor-
matów oraz pomiędzy ul. Dworcową 
i Kopernika, remont ul. Hallera, ul. Ko-
pernika, budowa ciągu pieszo-jezd-
nego łączącego ul. Dworcową z Spa-
cerową (170 mb), remont kanalizacji 
deszczowej w ul. Sienkiewicza/10 Lu-
tego.

 Dwa ciągi pieszo-rowerowe: przy 
ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron. 
Zadanie obejmie zagospodarowanie 
terenu polegające na dokończeniu pa-
sażu pieszego, wykonanie zieleni, ma-
łej architektury, oświetlenia pasażu, 
odwodnienia terenu.

 W ramach instrumentu elastyczności 
(„Aktywni +”) przewiduje się prowa-
dzenie punktu, który będzie skupiał 
lokalne inicjatywy dotyczące proce-
su rewitalizacji. W ramach zadania 
wspierane i finansowane będą przede 
wszystkim inicjatywy związane z za-
gospodarowaniem terenów zieleni 
i przestrzeni publicznych, realizacją 
wspólnych koncepcji dotyczących 
małej architektury, wspólnymi inicja-
tywami artystycznymi i innymi inicja-
tywami pochodzącymi bezpośrednio 
od mieszkańców obszaru objętego 
wsparciem.

Dotacja na 
rewitalizację 
Śródmieścia 
Wejherowa

W Wejherowie w ramach projektu rewitalizacji do roku 2022 
przewidziano wykonanie następujących zadań: 
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Poprzez termomodernizację budynków 
zmniejszy się zapotrzebowanie na ener-
gię, a co za tym idzie nastąpi ograniczenie 
emisji do atmosfery gazów powstających 
podczas spalania paliw kopalnych, co po-
prawi czystość powietrza w Wejherowie.  

Wejherowo zmodernizuje 13 budynków
Całkowity koszt wejherowskiego projek-
tu to ponad 5 mln zł, z czego koszty kwa-
lifikowane to 3,3 mln zł. Dofinansowanie 
z UE wynosi ponad 2,7 mln zł.
W ramach inwestycji kompleksowa ter-
momodernizacja obejmie 13 wieloro-
dzinnych budynków komunalnych m.in. 
przy ul. 10 Lutego, ul. Śmiechowskiej, 
ul. Gniewowskiej, ul. Kopernika, ul. Wnie-
bowstąpienia, ul. Wschodniej, ul. Krzy-
żowej, ul. Kalwaryjskiej, ul. Reformatów, 
ul. Reformatów, ul. Św. Jacka.
– Realizacja tych projektów to dla 
mieszkańców lokali komunalno-socjal-
nych przede wszystkim mniejsze ra-
chunki za ogrzewanie i  zużycie energii 
– mówi prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. – Przeprowadzone 
zostaną prace m.in. docieplenia ścian 
zewnętrznych, ścian wewnętrznych, 
dachów, stropodachów. Ocieplenie 
ścian zewnętrznych zaplanowano od 

Konkurs „Teraz Polska” ma charakter 
niekomercyjny. Jego zadaniem jest wy-
łonienie najlepszych produktów, usług, 
przedsięwzięć innowacyjnych i gmin. 
W tym roku Kapituła Konkursu nagrodzi-
ła Godłem „Teraz Polska” 13 produktów, 
9 usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne 
oraz 3 gminy. 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni 
jest firmą ze 100%. kapitałem polskim, 

Wejherowo zdobyło dofinansowanie unijne na termomodernizację wielorodzinnych budynków 
komunalnych w kwocie ponad 2,7 mln zł. Uroczyste podpisanie umowy, z udziałem marszałków 
Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego, odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego.

zewnątrz wraz z wykonaniem elewacji, 
a  w  kilku budynkach od wewnątrz ze 
względu na zalecenie konserwatorskie. 
Termomodernizacja budynków komu-
nalnych wiąże się z całym szeregiem ko-
rzyści, które w wymierny i bezpośredni 
sposób oddziałują na społeczność lo-
kalną. Oprócz wspomnianego zmniej-
szenia zużycia energii, drugim ważnym 
aspektem inwestycji jest ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych i  niezdro-
wego dymu z  kominów, który w  wielu 
miastach jest przyczyną smogu. 

Likwidacja smogu
Jak przekonują włodarze, potrzeba reali-
zacji projektu wynika z szeregu proble-
mów, których źródłem jest wysoka ener-
gochłonność budynków komunalnych. 
Obiekty te nie spełniają obecnie obowią-
zujących norm technicznych, sanitarnych 
i ochrony środowiska. Izolacyjność ciepl-
na tych obiektów jest znikoma. Ma to 
znaczący wpływ nie tylko na efekt finan-
sowo – ekonomiczny funkcjonowania, 

ale także znacząco wpływa na otaczające 
środowisko.
– Modernizacja energetyczna budynków to 
nie tylko wypełnienie przez region wymo-
gów stawianych przez Unię Europejską co do 
zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do 
środowiska oraz zapotrzebowania regionu na 
energię. To także ważne i pozytywne zmiany 
dla mieszkańców i  władz gmin. Mieszkańcy 
wielorodzinnych budynków komunalnych, 
od razu po realizacji inwestycji, będą cieszyć 
się z odnowionej elewacji budynków i cieplej-
szych pomieszczeń – co poprawi ich komfort 
oraz jakość życia. A  już po pierwszych mie-
siącach użytkowania oszczędzą konkretne 
pieniądze w budżetach domowych. Wymiana 
okien, drzwi, grzejników i  docieplenie ścian 
oraz dachów czy instalacja OZE zmniejszy zu-
życie ciepła i  energii potrzebnych do obsługi 
budynków, co znacząco zmniejszy wysokości 
rachunków za media. To konkretne dodatko-
we środki finansowe w portfelach mieszkań-
ców, będących nierzadko w  trudnej sytuacji 
finansowej, np. rodzin czy osób starszych 
– mówi Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej z Gdyni zostało nagrodzone 
w XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska” 
w kategorii USŁUGI za produkcję, 
dystrybucję i dostawę energii cieplnej 
oraz wytwarzanie energii elektrycznej 
w kogeneracji. 

której właścicielami są: Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylon-
ki”, Miasto Gdynia, Miasto Wejherowo 
i Miasto Rumia. Przedmiotem działalno-
ści jest produkcja, dystrybucja i dostawa 
energii cieplnej do mieszkańców Gdyni, 
Rumi i Wejherowa oraz do części gmi-
ny Kosakowo, a także produkcja energii 
elektrycznej w kogeneracji. Skojarzone 
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 
skutecznie obniża emisję CO2 - nawet do 

Dotacje na modernizację energetyczną budynków

OPEC Sp. z o.o z prestiżowym 
Godłem „Teraz Polska”!

50% w porównaniu z konwencjonalnymi 
ciepłowniami opalanymi węglem. Pozwa-
la także na obniżenie zużycia paliwa oraz 
zwiększa sprawność ogólną procesu wy-
twarzania energii. 
– Godło „Teraz Polska” ma dla nas znaczenie 
prestiżowe – mówi Janusz Różalski, Pre-
zes Zarządu OPEC – podkreślające jakość 
naszych usług, a także szacunek do wartości 
narodowo – patriotycznych. Marka „Teraz 
Polska” harmonijnie wpisuje się w  strategię 
OPEC, budzi zaufanie klientów i  jednocze-
śnie zobowiązanie do nieustannego dosko-
nalenia. 
Nagrodzona firma może posługiwać się 
Godłem „Teraz Polska” przez 12 miesię-
cy z możliwością przedłużenia. Szcze-
gółowe wyniki dostępne na stronie  
www.terazpolska.pl. 
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Podczas spotkania na os. Przyjaźni za Ho-
telem Bliza prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt poinformował, że nieba-
wem ruszy budowa placu do parkouru, na 
który złożą się dwa boiska do piłki nożnej, 
ręcznej, siatkówki i koszykówki. Wokół 
boiska będzie kilka bieżni - jedna do biegu 
sprinterskiego na 60 m, a druga - rekre-
acyjna na - na jogging i dłuższe dystanse. 
Ponadto zaplanowana jest również ścież-
ka dla rolkarzy. Przewidziany jest także 
plac zabaw dla dzieci młodszych i dla 
dzieci starszych oraz górka saneczkowa. 
W projekcie przewidziano pomieszczenie 
magazynowe oraz ogólnodostępną toa-
letę. Powstanie też parkour, który zosta-
nie wybudowany w pierwszej kolejności, 
jako jeden z projektów Budżetu Obywa-
telskiego wybrany w głosowaniu przez 
mieszkańców. Realizacja tego obiektu 
zostanie wykonana w okresie letnim i bę-
dzie kosztowała niecałe 100 tys. zł. 
– Parkour jest wspólnym projektem radnego 
Tomasza Grotha i trenera tej dyscypliny spor-
tu Łukasza Milki. Ponieważ miasto przygoto-
wywało wcześniej projekt zagospodarowa-
nia terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie 
os. Przyjaźni postanowiono projekt Parkouru 
włączyć do tego planu jako jeden z jego ele-
mentów. Całość projektu będzie realizowana 
etapami w następnych latach – mówi pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt.
– Parkur to  sztuka przemieszczania się 
w  przestrzeni miejskiej dzięki gimnastyce, 
akrobacjom, trikom i wspinaczkom – mówi 
radny Tomasz Groth. Trenerem parkouru 
jest Łukasz Milka, który pełni funkcję 
prezesa Akademii Parkour Wejherowo.
W spotkaniu na Osiedlu Przyjaźni 
uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta 
Beata Rutkiewicz, skarbnik miasta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz i Stanisław Brzo-
zowski – kierownik Wydziału Inwestycji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska.

Podczas festynu promowano zdrowy 
tryb życia, zorganizowano gry i zaba-
wy dla najmłodszych oraz zlicytowa-
no koszulkę z podpisami piłkarzy Arki 
Gdynia.
Jak mówi Beata Dampc, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 2 w Wejherowie, fe-

Jeszcze tego lata powstanie na os. 
Przyjaźni w Wejherowie plac dla 
amatorów parkouru. To jeden 
z projektów wyłonionych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, który 
zostanie wybudowany zgodnie 
z projektem „Placu sportów miejskich” 
przygotowanym przez Urząd Miejski 
w Wejherowie.

Plac dla amatorów  
parkouru zostanie 
wybudowany  
z Budżetu Obywatelskiego

Piknik rodzinny  
w wejherowskiej „piątce”

styn to integracyjne święto nie tylko 
uczniów szkoły, ale także ich rodzin.
– Przygotowaliśmy stanowiska sportowe 
i  kulinarne, które promują zdrowy styl ży-
cia i  zachęcają do  zdrowego odżywiania 
– mówi Beata Dampc.
W zorganizowanie festynu aktywnie włą-
czyli się rodzice i środowiska sportowe 
działające w Wejherowie m.in. Tytani, któ-
rzy zorganizowali zabawy dla najmłodszych.

„Wesoło, zdrowo i sportowo” 
- pod takim hasłem odbył się 
festyn rodzinny przy Zespole 
Szkół nr 2 w Wejherowie. 

Promocja Wejherowskiego 
Rocznika Kulturalnego

Pokaz stepu w wykonaniu 
mistrza stepu Macieja Glazy 
i fragment spektaklu „Alicja 
w krainie czarów” w reż. Alicji 
Araszkiewicz w foyer Filharmonii 
Kaszubskiej rozpoczęły 
promocję trzeciego numeru 
Wejherowskiego Rocznika 
Kulturalnego. Rocznik obrazuje 
najważniejsze wydarzenia 
kulturalne na terenie Wejherowa 
w 2016 roku. 

Wejherowski Rocznik Kulturalny 2016 
jest wspólną publikacją Wejherowskiego 
Centrum Kultury – Filharmonii Kaszub-
skiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka 
Chopina oraz Biblioteki Publicznej im. 
Aleksandra Majkowskiego.
– Rocznik zatrzymuje na dłużej ulotne 
zdarzenia artystyczne, które miały miejsce 
w  2016 roku – powiedziała otwierając 
promocję Jolanta Rożyńska, dyrek-
tor Wejherowskiego Centrum Kultury 
– Filharmonii Kaszubskiej. – W  publika-
cji zawarte są informacje, artykuły, relacje 
z  licznych wydarzeń kulturalnych oraz wy-
wiady z artystami, a także zdjęcia z imprez. 
Przedstawieni są utalentowani animatorzy 
kultury, artyści, a  także autorzy projektów 
i inicjatyw. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podkreślił zaangażowanie i aktyw-
ność mieszkańców, którzy tworzą i pro-
mują kulturę.
– Publikacja, która zawiera wszystkie te 
wydarzenia kulturalne pokazuje, ile miejsca 
w  naszym życiu zajmuje kultura, zwłaszcza 
ta wysoka – powiedział Krzysztof Hilde-
brandt. 
Wydawcą tegorocznego numeru było 
Wejherowskie Centrum Kultury – Filhar-
monia Kaszubska, a redaktorkami Wej-
herowskiego Rocznika Kulturalnymi były: 
Iwona Rogacka – redaktor naczelny, Zu-
zanna Szwedek-Kwiecińska, Iwona Block 
i Beata Felczykowska.
W promocji wziął także udział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa, Jacek 
Thiel, członek zarządu powiatu wejhe-
rowskiego oraz zaproszeni goście, wśród 
których byli bohaterowie artykułów. Pu-
blikacja w cenie 30 zł, do nabycia w kasie 
Filharmonii Kaszubskiej.
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Charytatywny Bieg Superbohaterów 
zorganizowało stowarzyszenie Małe 
Trójmiasto Biega, a imprezę dofinanso-
wał Urząd Miejski w Wejherowie.
W tym roku zbierano datki na pomoc 
dla małego Ignasia Sadowskiego. Rodzi-
ce zbierają fundusze na trzeci, ostatni 
już etap ratowania serca malucha. 
Jak podkreśla zawsze Łukasz Oberzig 
z MTB, pomysłodawca biegu, Superbo-
hater drzemie w każdym z nas. 
– W  tym biegu nie liczy się ilość efektów 
specjalnych czy też niesamowity strój 
–  choć to także ważne elementy zabawy, 
ale dobra wola, szlachetne serce i chęć po-
mocy – mówią organizatorzy.

Oprócz gry terenowej toczyły się także 
rozgrywki na x-boxie, czy w gry planszo-
we. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się projekcja filmu „Stella Nostra” na 
podstawie jednej z serii książek „Biuro 
detektywistyczne Lessego i Mai”. Miło-
śnicy ich przygód mieli okazję zobaczyć 
filmowe wersje ulubionych bohaterów 
i poznać tajemnicę diamentu. Nie za-
brakło też dodatkowych atrakcji, takich 
jak: flirt towarzyski z dziełami Leśmiana, 
czy rozgrywki w piłkarzyki. Biblioteczny 
wieczór, zgodnie z motywem przewod-
nim Bajkolandii, zwieńczyło wspólne 
czytanie utworu „Witajcie w naszej baj-
ce” Jana Brzechwy. W całym wydarzeniu 
udział wzięło ponad sto osób. 
Jak podkreślał Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik Wejherowa, który gościł na 
sobotniej Nocy Bibliotek w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Wejherowie – moc-
ną stroną tego wydarzenia był jego rodzin-
ny charakter. Bibliotekarze przygotowali 
ofertę w taki sposób, żeby każdy znalazł coś 
dla siebie. Wykonywanie wspólnych zadań 

W Mistrzostwach Świata w Chorwacji 
wzięło udział około 7 tysięcy tancerzy 
z 21 państw tworząc wspaniałe widowi-
sko. Oprócz dwóch złotych i brązowego 
krążka, formacja JUNIORS  zajęła szóste 
miejsce, a finalistami została formacja 
CREW SENIORS. 
– Jako polska ekipa – 60 osób, godnie re-
prezentowaliśmy Polskę i z dumą rozsławia-
liśmy – powiat, gminę i  miasto Wejherowo 
już po raz siódmy, co zostało zauważone 
przez organizatorów oraz międzynarodowe 
ekipy – mówią Joanna i Jacek Bernaś-
kiewicz, prowadzący Klub „Świat Tańca”. 
– Wysoki poziom umiejętności tanecznych 
oraz nasza otwartość i  spontaniczna po-
stawa podczas całego turnieju, wzbudziły 
wiele uznania i sympatii oraz zaowocowała 
licznymi zaproszeniami na międzynarodo-
we turnieje do wielu krajów świata.

Podwójne złoto i brązowy 
medal dla „Świata Tańca’’

W Mistrzostwach Świata w Chorwacji Klub Taneczny „Świat Tańca’’ z Wejherowa  
trzy razy stanął  na podium, w tym dwa razy na najwyższym stopniu. Złoto wywalczyła 

formacja CHILDREN 1, a indywidualnie złoty medal  wytańczył Cezary Goering. Brązowy 
medal zdobyła Dobrosława Laskiewicz. 

Mimo deszczu i niesprzyjającej pogody 
w wejherowskim parku po raz drugi 
odbył się Bieg Superbohaterów. 
Na linii startu stawiło się kilkaset 
osób - wiele postaci z baśni, bajek, 
komiksów i filmów. Medale i puchary 
wręczał Superbohaterom prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Superbohaterów
II Bieg 

Każda okazja jest dobra do przypominania o korzyściach płynących z czytania 
książek, zwłaszcza małym dzieciom. Idea ta przyświeca organizatorom 
ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, którzy już po raz trzeci, pod hasłem „Czytanie 
porusza”, promowali czytelnictwo wieczorową porą. W akcję, podobnie 
jak w poprzednich latach, włączyła się także Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie, która do wspólnej czytelniczej zabawy zaprosiła całe rodziny.

– czytanie poruszyło całe rodziny
Noc Bibliotek

literackich, muzycznych, czy teatralnych 
było okazją do świetnej zabawy i twórczego 
spędzenia sobotniego wieczoru w gronie ro-
dziny. Współpraca między samymi dziećmi 
czy dziećmi, a  rodzicami była najlepszym 
dowodem na rodzinny klimat tego wyjątko-
wego, bajkowego spotkania. Dzięki niemu 
biblioteka tętniła życiem i w oczach zarów-
no młodszych, jak i  starszych czytelników, 
stała się przyjaznym miejscem, a  czytanie 
książek – atrakcyjną formą spędzania czasu 
wolnego. 
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Kilkusetosobową  grupę uczestników 
imprezy powitał w parku prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt wspólnie 
z dyrektor WCK Jolantą Rożyńską za-
praszając wszystkich do udziału w licz-
nych konkurencjach rekreacyjnych i za-
bawach. Współorganizatorami imprezy 
pod nazwą Olimpiada Uśmiechu były 
stowarzyszenia: Naprzód Wejherowo 
z Jackiem Drewą oraz Wejherowska 
Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”.
Na najmłodszych, ich rodziców czy 
opiekunów czekało w parku  mnóstwo 

V Na placu Rekreacyjno-Sportowym 
im. Ryszarda Jakubka przygotowa-
no mnóstwo atrakcji m.in. zjeżdżalnię 
dmuchaną, było malowanie twarzy, 
konkurencje sportowe, samochodziki 
elektryczne, dmuchane kule, zabawy 
przy muzyce oraz konkursy, w których 
dzieci mogły zdobyć nagrody.
Festyn zorganizowany przez Radę 
Osiedla Sucharskiego, cieszył się du-
żym awiło się ponad 200 dzieci. 

– Z  okazji Dnia Dziecka chciałbym złożyć 
Wszystkim Dzieciom - tym małym i tym du-
żym - serdeczne życzenia: uśmiechu każdego 
dnia, radości ze  wszystkich drobnych rzeczy, 
niewyczerpanych pokładów ciekawych pomy-
słów oraz sił na zabawę – życzył wszystkim 
dzieciom prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt zapraszając do zabawy.
Podczas festynu odbyły się konkur-
sy – plastyczny dla dzieci pod hasłem 
„Służba policjantów oczami dziecka” 
i konkurs wiedzy o bezpieczeństwie. 
Dzieci uczestniczyły w pokazie z prze-
wodnikiem psa służbowego, a wielką 
atrakcją był pokaz policyjnego strong-
mana - Mateusza Ostaszewskiego.

Technik kryminalistyczny przybliżał 
dzieciom tajniki daktyloskopii, która 
w znacznym stopniu pomaga w wykry-
waniu sprawców przestępstw. Strażnicy 
miejscy znakowali rowery, prezentowali 
alkogogle i quady. Były także prezenta-
cje pierwszej pomocy przedmedycznej 
w wykonaniu wojska i strażaków. 
Organizatorami imprezy byli: Powiato-
wa Komenda Policji, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wejherowie, Straż Miejska, 
18. Wojskowy Oddział Gospodarczy 
i Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie. W zabawę 
włączył się właściciel restauracji ABO-
GADA w Wejherowie.

atrakcji – konkursy, zabawy, konkuren-
cje rekreacyjno-sportowe. Dzieci miały 
okazję pograć w piłkę nożną, porzucać 
piłką ręczną do bramki Tytanów, powal-
czyć w prawdziwych rękawicach bokser-
skich, poskakać na mini-trampolinach 
czy wziąć udział w zawodach drużyno-
wych dla dzieci i rodziców. Miały też 
okazję pobawić się w wielu dmuchanych 
zamkach i zjeżdżalniach. Na deptaku 
wejherowski artysta grafik i znany autor 
komiksów Tomasz Mering, przez wiele 
godzin rysował portrety dzieci.

Plac Jakuba Wejhera zapełnił się wozami bojowymi straży 
pożarnej, policji, wojska i Straży Miejskiej. Dzieci mogły 
obejrzeć sprzęt, który w codziennej służbie wykorzystują 
służby. Oglądali sprzęt ratowniczy i pożarniczy, zwiedzili 
samochód więźniarkę, którym konwojowani są zatrzymani. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także motocykle 
i radiowozy.

Służby 
mundurowe 

dzieciom

Festyn 
osiedlowy

Parada dzieci ulicami miasta z koniem Pippi 
Pończoszanki rozpoczęła w Wejherowie Dzień 
Dziecka. W Parku Miejskim odbyło się wiele 
atrakcyjnych imprez dla dzieci.

Olimpiada 
Uśmiechu 

Na osiedlu Sucharskiego 
zorganizowano dla 
najmłodszych festyn osiedlowy 
z okazji Dnia Dziecka.V 
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– Dziękuję dyrektorom i wszystkim pracowni-
kom, którzy na przestrzeni minionych 25.  lat 
tworzyli wizerunek placówki oraz czynnie 
uczestniczyli w  wychowaniu kolejnych poko-
leń wejherowian – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. – Podjęty trud pro-
wadzenia przedszkola nie byłby możliwy bez 
wrażliwości, cierpliwości, ukochaniu dzieci 
i wrodzonego ciepła, jakie emanuje z tej placów-
ki. Dzieciom życzę, aby pobyt w  przedszkolu 
wspominały jako najszczęśliwsze chwile z dzie-
ciństwa, a  pedagogom, aby każdy przepraco-
wany dzień pozostawiał trwały ślad w postaci 
zdobytej wiedzy i  ukształtowanych postaw 
wychowanków. Pragnę także wyrazić głęboki 
szacunek dla Państwa pracy i podziękować za 
zaangażowanie i  trud włożony w  tworzenie 
przyjaznej atmosfery w przedszkolu. 
Nagrody prezydenta Wejherowa otrzyma-
ły: dyrektor przedszkola – Beata Świątek 
oraz nauczycielki – Sylwia Marczyńska 
i Iwona Jaskulka – Brzoskowska. 
Uroczystość zgromadziła oprócz rodziców 
i wychowanków wielu przyjaciół placówki 
wśród których byli: Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik Wejherowa, Elżbieta Formela, 
wieloletnia dyrektor przedszkola oraz dy-
rektorzy wejherowskich placówek oświa-
towych.

Medale otrzymali w 60. rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego Kry-
styna i Stefan Olszewscy, natomiast 
w 50. rocznicę – Joanna i Marian 
Bergmann, Teresa i Jerzy Freitag, 
Halina i Henryk Rompca, Bogumi-
ła i Witold Sieg, Maria i Mieczysław 
Skrzypkowscy oraz Brygida i Ferdy-
nand Zalewscy. 

W Regatach wzięło udział 27. sterników 
z 7. klubów. Rozegrano łącznie 30 wyści-
gów. W kategorii młodzików zwyciężył 
Kacper Konkol, drugie miejsce zajął Ar-
tur Mroske, a trzecie Błażej Dąbrowski 
– wszyscy są zawodnikami RJK PZPOW 
Bliza-BalexMetal Wejherowo. W kategorii 
juniorów pierwsze miejsce zajął Mateusz 
Chabowski – RJK PZPOW Bliza-BalexMe-
tal, Wejherowo, a drugie miejsce wywal-
czył Krystian Szczepański – Czarni Pieszcz 
Słupsk. W kategorii seniorów zwyciężył 
Julian Damaszk – RJK PZPOW Bliza-Ba-
lexMetal Wejherowo, drugie miejsce za-
jął Jarosław Lipiński – LOK Włocławek, 
a trzecie - Mariusz Gbur – 33 BLT, Powidz. 
W kategorii oldboy wygrał Bogdan Mi-
kołajczyk z Gorzowa Wielkopolskiego, 
drugie miejsce zajął Marcin Gransicki 
ze Szczecina, a trzecie - Tadeusz Jemioł 
z TKM Gdańsk.
Puchary, nagrody i medale w imieniu pre-
zydenta Wejherowa wręczał Bogusław 
Suwara, sekretarz miasta Wejherowa. 
Organizatorem regat jest Powiatowy Ze-
spół Placówek Oświatowo-wychowaw-
czych w Wejherowie, a wykonawcą RJK 
PZPOW Bliza-BalexMetal.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie siedem par małżeńskich z Wejherowa zostało 
odznaczonych medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
nadanymi przez prezydenta RP. Medale jubilatom wręczył 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Prezydent wręczył medale  
za długoletnie pożycie małżeńskie

– Proszę przyjąć serdeczne gratulacje za pięć-
dziesiąt i  sześćdziesiąt lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego – powiedział prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt. – Jesteście Państwo dla nas 
wzorem i przykładem miłości oraz przezwycię-
żania trudów życia codziennego. Małżeństwo 
to sztuka życia, sztuka kompromisu i wspierania 
się. Życzę Państwu kolejnych dni, miesięcy i  lat 
pełnych szczęścia, radości, uśmiechu.

Samorządowe przedszkole 
Kubusia Puchatka w Wejherowie 
obchodziło jubileusz 25. 
lat działalności. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
na ręce dyrektor przedszkola 
Beaty Świątek przekazał życzenia 
wszystkim pracownikom 
placówki.

Na wodach zatoki puckiej przy 
przystani Miejskiego Ośrodka 
Kultury Sportu  i Rekreacji odbyły 
się Ogólnopolskie Regaty Jachtów 
Sterowanych Radiem  o Puchar 
Prezydenta Wejherowa będące 
eliminacjami do Mistrzostw Polski  
w klasie F5-E sezonu regatowego 
2017. W klasyfikacji zespołowej 
zwyciężył RJK PZPOW Bliza-
BalexMetal Wejherowo wyprzedzając 
Czarni Pieszcz ze Słupska i gdański 
TKM.

im. Kubusia Puchatka 
w Wejherowie

25 przedszkola 
samorządowego lat 

Ogólnopolskie 
Regaty Jachtów 
Sterowanych Radiem 
o Puchar Prezydenta 
Wejherowa i XIII 
Memoriał Kazimierza 
Dzięcielskiego
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– Zapraszam do wejherowskiego Ratusza i obej-
rzenia nowo otwartej Sali Historycznej – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
– Ekspozycja prezentuje niektóre wydarzenia 
i formy działalności z tego okresu m.in. przejęcie 
Wejherowa z rąk pruskich, tworzenie struktur 
państwowości polskiej, przywracanie i rozwój 
polskości w najważniejszych aspektach życia – 
gospodarczego, społecznego i kulturalnego. 
Jak mówi Bogusław Suwara, sekretarz Wejhe-
rowa, Sala Historyczna przygotowana została 
w hołdzie Teodorowi Bolduanowi – burmistrzowi 
Wejherowa oraz przedsiębiorcom, rzemieślni-
kom i organizacjom społecznym, które przyczyni-
ły się do rozkwitu miasta Wejherowa w okresie 
międzywojennym. Jest to bogata ekspozycja, 
a klimat epoki został podkreślony efektami mul-
timedialnymi. 
W Sali Historycznej można obejrzeć m.in. multi-
medialny gabinet Teodora Bolduana, burmistrza 
Wejherowa w latach 1934-39, warsztat stolar-
ski, Bank Polski z zabytkową już kasą pancerną, 
zakład zegarmistrzowski, zakład fryzjerski „Roco-
co”, który powstał w Wejherowie w 1927 r. Jest 
także odtworzona kawiarnia, która mieściła się 
przy ul. Lęborskiej. 
Oryginalne pamiątki, zdjęcia, wyposażenie zakła-
dów usługowych, które przekazali darczyńcy – 

mieszkańcy Wejherowa, wprowadzą odwiedza-
jących wejherowski Ratusz w klimat lat 30-tych.

Przekazali cenne eksponaty 
Podziękowania należą się darczyńcom, którzy 
zaangażowali się w powstanie Sali Historycznej 
przekazując cenne eksponaty: Brunonowi Ga-
jewskiemu – Prezesowi Powiatowego Cechu 
Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
i Leszkowi Glazie za ekspozycję warsztatu sto-
larskiego; Joannie i Krzysztofowi Hildebrandt, 
Czesławowi Wojtali i Józefowi Kozakiewiczowi 
za wyposażenie salonu fryzjerskiego, Elżbiecie 
Błaszkowskiej, Piotrowi Błaszkowskiemu z cór-
ką Danutą Komosińską, Edwinowi Klawiterowi 
z córką Aleksandrą Klawiter-Pohnke – za prze-
kazanie elementów wyposażenia do zakładu 
zegarmistrzowskiego; Ludmile i Kazimierzowi 
Gołąbkom – za przekazanie sztandaru oraz in-
nych pamiątek Bractwa Kurkowego oraz Irenie 
Klaman i Ludwice Wesserling – za własnoręcz-
nie wyhaftowane kaszubskie serwety. 
Wykonawcami Sali była firma stolarska STEN-
CEL, zakład stolarski NOW-DREW, firma 
WOJ-MAR, firma PMP. Autorką projektu była 
Agnieszka Narewska, a koordynatorem i reali-
zatorem projektu – sekretarz miasta Bogusław 
Suwara.

„Wejherowo okresu międzywojennego” to ekspozycja 
przedstawiająca historię miasta w szczególnym okresie 
– odzyskania niepodległości po 148 latach zaborów i po-
wrotu Polski na mapę Europy. 

Sala Historyczna 
w wejherowskim 

Ratuszu

Zapraszamy chętnych, do Ratusza Miejskiego, do zwiedzania nowej Sali Historycznej 
„Wejherowo okresu międzywojennego”. Osobom indywidualnym zapewniamy moż-
liwość zapoznania się z Salą Historyczną pod opieką przewodnika od poniedziałku do 
piątku o pełnej godzinie od 10 do 14.
Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne: 58 677 70 58 
(minimum z jednodniowym wyprzedzeniem). 
Zwiedzanie sali jest bezpłatne. 

Zwiedzanie Sali Historycznej w wejherowskim Ratuszu 
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Wejherowo 
na Instragramie
Jak co miesiąc wyróżniamy zdjęcie 
kolejnego użytkownika aplikacji Insta-
gram, który opublikował zdjęcia Wej-
herowa na tym fotograficznym serwi-
sie społecznościowym. 
Zachęcamy i zapraszamy do publiko-
wania swoich zdjęć na Instagramie. 
Pamiętajcie o oznaczaniu swoich zdjęć 
Wejherowa tagiem: #Wejherowo

Wycieczki po Wejherowie i Kal-
warii Wejherowskiej
Szlak głównych atrakcji miasta wraz 
z Kalwarią Wejherowską – perłą 
wśród obiektów sakralnych – moż-
na zwiedzić bezpłatnie z przewod-
nikiem od 8 lipca do 27 sierpnia. 
W środę i niedzielę  - Szlakiem Nut 
Kaszubskich. 
Zbiórka codziennie o godz. 11 przy 
pomniku Jakuba Wejhera. Grupy 
zorganizowane prosimy o wcze-
śniejsze zgłoszenie swojej obecno-
ści – tel. 58 677 70 58. 

Zwiedzamy ratusz
Zabytkowy budynek ratusza można 
odwiedzić przez 7 dni w tygodniu. 
Na turystów czekają m.in. sala hi-
storii i tradycji, cela więzienna, 
makiety miasta oraz Kalwarii Wej-
herowskiej. Ratusz dostępny dla 
zwiedzających: od poniedziałku do 
piątku w godz. 9 -15, a w soboty 
i niedziele w godz. 11-15.
Zapraszamy także do zwiedzania 
nowej Sali Historycznej „Wejhero-
wo okresu międzywojennego” od 
poniedziałku do piątku o pełnej go-
dzinie od 10 do 14 - więcej s. 9. 

Taras widokowy w Filharmonii 
Kaszubskiej
Zapraszamy na taras widokowy 
(17,5 metra nad ziemią), z którego 
rozciąga się wspaniały widok na 
Wejherowo oraz Kalwarię Wejhe-
rowską. Taras dostępny jest od 1 
czerwca do 31 sierpnia w sezonie 
letnim codziennie w godz. 14 - 19. 
W każdą środę o godz. 17 przy 
sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych, na tarasie odbywa się 
Zumba - zajęcia są bezpłatne. 

Aktywne soboty
Zacznij weekend na sportowo. 
W każdą sobotę lipca i sierpnia 
w parku o godz. 10 profesjonalni 
trenerzy poprowadzą zajęcia spor-
towe: 1 lipca – trening obwodowy, 
8 lipca – zdrowy kręgosłup, 15 lipca 
– salsation, 22 lipca – płaski brzuch, 
29 lipca – stretching, 5 sierpnia 
–  maraton, 12 sierpnia – interwał, 
19 sierpnia – brzuch, uda, pośladki, 
28 sierpnia – rozmiar mniej. 

Joga w parku
Już od 25 czerwca przez całe wa-
kacje odbędzie się cykl darmowych 
zajęć „JOGA w PARKU”, które pro-
wadzi Magda Ziemińska. W każdą 
niedzielę od godz. 9.30 do 10.30 
ćwiczymy jogę na trawie w Parku 
Miejskim w Wejherowie.

Zumba w parku
Od 14 czerwca w każdą środę 
o godz. 18 przy altanie w wejherow-
skim parku prowadzone będą zajęcia 
darmowej zumby. 

Kino letnie 
W każdy czwartkowy lipcowy 
i sierpniowy wieczór, wielbicieli ple-
nerowego kina zapraszamy do Kina 
pod Gwiazdami w wejherowskim 
Amfiteatrze. Seanse rozpoczynać 
się będą o godz. 21.30, a wstęp jest 
wolny. Repertuar – plakat s. 16

Lato z Piłką 2017
Prezydent Wejherowa oraz Wejhe-
rowskie Centrum Kultury zapraszają 
dzieci szkół podstawowych na „Lato 
z Piłką 2017”. Zajęcia będą odbywały 
się od 3 do 7 lipca i od 10 do 14 lipca 
w godz. 9-12 na boisku „ Jamajka” przy 
ul. Partyzantów. Harmonogram turnie-
jów na stronie: www.wejherowo.pl.

Muzyczne niedziele
Muzyka na żywo w każdą niedzielę 
lipca i sierpnia o godz. 17 na małej 
scenie. 2 lipca wystąpi Reggaeside, 
9 lipca – Fucus, 16 lipca – Jagoda 
Wojciechowska, 23 lipca – Nieme 
Kino Objazdowe z muzyką na żywo, 
6 sierpnia - Teatr Lalki Tęcza „Przygo-
dy Kubusia”, 13 sierpnia – Foliba, 20 
sierpnia – Kwartet smyczkowy Emilii 
Chyły, 27 sierpnia Kabaret – Jacimek 
i Tremiszewski improwizują. 

w Wejherowie

>

Lato w Parku

>

>

>

>

>

>

>

>

Letnia Biblioteka
Po raz kolejny w naszym mieście po-
jawi się Letnia Biblioteka w Pałacu. 
Dzięki współpracy z Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej, na tarasie wejherowskiego 
pałacu od końca czerwca zagości ple-
nerowy punkt biblioteczny. Znajdzie 
się w nim zarówno oferta książek do 
wypożyczenia, jak i do czytania na wy-
godnych parkowych ławkach.  Letni 
punkt biblioteczny otwarty będzie od 
środy do piątku w godz. 14– 18. 
Sztandarowym cyklem Letniej Bibliote-
ki w Pałacu będą ponownie Literackie 
Środy - kameralne spotkania z autora-
mi pod patronatem Prezydenta Miasta 
Wejherowa – Krzysztofa Hildebrandta. 
Dzięki współpracy z Wydawnictwem 
Oficynka w otoczeniu parkowej zie-
leni toczyć się będą rozmowy o lite-
raturze, historii i kulturze. Pierwsze 
spotkanie zaplanowane jest na 5 lip-
ca na godz. 16. Gościem czytelników 
będzie Agnieszka Pruska – autorka 
powieści kryminalnych min. „Spadko-
bierca”, „Literat”, „Żeglarz”. 
W letnim punkcie bibliotecznym po-
jawią się też zajęcia otwarte z cyklu 
“Wakacje z językiem angielskim na 
wesoło”. Bibliotekarze zapraszają 
chętnych w czwartki i piątki w godzi-
nach 16 - 17 od 20 lipca do 11 sierp-
nia. Na te zajęcia nie obowiązują 
wcześniejsze zapisy. 

Lato 
>
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W mijającym roku szkolnym w konkur-
sach, projektach oraz warsztatach ekolo-
gicznych udział wzięło ok. 30 tys. dzieci 
i młodzieży z ponad 80 szkół i przed-
szkoli z terenu KZG. Wspólnie z placów-
kami oświatowymi zrealizowano cztery 
całoroczne konkursy ekologiczne. 
Wśród laureatów indywidualnych nie 
zabrakło uczniów z Wejherowa. W kon-
kursie „Małe dzieci nie chcą śmieci” Lilia-
na Bemke z Niepublicznego Przedszkola 
„Słoneczne Przedszkole” w Wejherowie 
zajęła III miejsce w kategorii przedszko-
la, Szymon Podgajny ze SP nr 9 w Wej-
herowie zajął I miejsce w kategorii szko-
ły podstawowe, Julia Papke ze SP nr 9 
w Wejherowie zajęła III miejsce w ka-

tegorii szkoły podstawowe, a Julianna 
Bużan z klasy II Przyszpitalnego Zespołu 
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 
otrzymała wyróżnienie. 
W konkursie fotograficznym Zuzanna 
Tarnawska z Gimnazjum Społecznego nr 
1 w Wejherowie zajęła III miejsce, Agata 
Wilkowska z Gimnazjum nr 1 otrzymała 
wyróżnienie w kategorii gimnazjum. 
W konkursie „Ekspert E.E. czyli w tro-
sce o środowisko” Dobrawa Borcowska 
z Niepublicznego Przedszkola „Słonecz-
ne Przedszkole” w Wejherowie zajęła 
drugie miejsce. 
Nagrody w konkursach przyznano rów-
nież placówkom oświatowym. Niepu-
bliczne Przedszkole „Słoneczne Przed-

W ramach przedsięwzięcia realizowa-
nego od 8 marca do 24 maja 2017 r. 
Wejherowskie Centrum Kultury 
zorganizowało warsztaty, wystawy 
oraz prelekcje.
Podczas warsztatów „Lalka emo-
cji – warsztaty tkaniny przestrzen-
nej”, które prowadziła Aneta Fittkau, 
uczestnicy stworzyli w parach przytu-
lankę - od zaprojektowania przez szy-
cie do zdobienia.
Warsztaty  „Przytulak na dobry począ-
tek” prowadziła Katarzyna Rafałko. 
Przytulaki wykonane podczas warsz-
tatów przekazane zostały przyszłym 
rodziców za pośrednictwem „3Pla-
net – Centrum Współpracy z Rodzi-
ną”. Organizatorami tych warsztatów 
było Wejherowskie Centrum Kultury, 
Klub Pomysłowych Mam „PomaTka”, 
Gabinet Położnych POZ „3 Plane-
ty - Centrum Współpracy z Rodziną” 
przy Szpitalu Specjalistycznym im. F. 
Ceynowy w Wejherowie oraz Yekate 
Handmade by Kate Rafalko.
Natomiast pod okiem  Iwony Gry-
giel powstawały podczas warsztatów 
szydełkowe cudaki. Zaprezentowane 
podczas wystawy „Lalki – szyjątka 
z pasją” ukazały techniki rękodziel-

nicze, takie jak szycie, dzierganie 
i plecenie. Podczas wystawy zapre-
zentowano twórczość Izabeli Jurasik – 
Kamińskiej, Elżbiety Rucińskiej i Anny 
Szwarc. 
W ramach projektu odbył się również 
pokaz tworzenia lalki waldorfskiej 
w wykonaniu Elżbiety Rucińskiej 
oraz prelekcja „Lalka. Zwykła zabawka 
czy szmaciany przyjaciel?”, którą pro-
wadziła Małgorzata Moczulska. Celem 
prelekcji było poruszenie kwestii jak 
ważnym elementem w życiu człowie-
ka jest lalka, maskotka. Odpowiedź 
między innymi na pytania: Jakie emo-
cje wywołuje? Czy wpływa na rozwój, 
emocje, kształtowanie wrażliwości?

Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” 
podsumował działania 
edukacyjne realizowane 
w roku szkolnym 
2016/2017. W Pomorskim 
Parku Naukowo 
– Technologicznym 
w Gdyni wręczono nagrody 
młodym ekologom  
i dyrektorom placówek 
oświatowych, którzy wzięli 
udział w konkursach  
i projektach edukacyjnych. 

W Wejherowskim Centrum 
Kultury realizowany był 

projekt „Lalka. Zwykła 
zabawka czy szmaciany 
przyjaciel?”. Uczestnicy 

projektu nie tylko próbowali 
swoich sił w dziedzinie 

rękodzielnictwa szyjąc lalki 
i przytulanki, ale także mieli 

okazję analizować wpływ 
przytulanki na kształtowanie 

emocji i wrażliwości 
szczególnie u dziecka.  

szkole” w Wejherowie (koordynatorem 
konkursów była Anna Paczull) otrzyma-
ło pierwsze miejsce oraz tytuł „Eksper-
ta EE 2016/2017” w konkursie zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego (27,500 kg/os), tytuł „Lidera 
Lokalnej Ekologii 2016/2017” oraz dru-
gie miejsce w konkursie zbiórki plastiko-
wych nakrętek „Mała nakrętka – duży 
problem” (6,14 kg/os). Gimnazjum nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie 
zdobyło tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 
2016/2017”. 
Z rąk Arkadiusza Kraszkiewicza, skarbni-
ka Miasta Wejherowa nagrodę odebrał 
dyrektor przedszkola Mariusz Kozakie-
wicz i koordynator projektu Anna Paczull. 
- Jak widzimy realizacja projektów z zakre-
su ekologii wymagała ogromnego wysiłku 
i  zaangażowania całej społeczności szkol-
nej i  przedszkolnej, gratuluję zaangażowa-
nia nauczycielom, a uczniom kreatywności 
– mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, skarb-
nik Wejherowa. 
Na uroczystości, oprócz młodzieży i na-
uczycieli, obecni byli przedstawicie-
le władz samorządowych oraz spółek 
współpracujących ze Związkiem w za-
kresie edukacji ekologicznej. Nagrody 
w konkursach zostały współsfinanso-
wanie przez  spółki OPEC Sp. z o.o., 
EKO DOLINA Sp. z o.o. oraz PEWIK 
GDYNIA Sp. z o.o. 

Młodzi ekolodzy 
nagrodzeni

Lalka 
- zwykła 

zabawka czy 
szmaciany 
przyjaciel? 
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W imieniu prezydenta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz, skarbnik miasta, na 
ręce Andrzeja Zieleniewskiego, wicepre-
zesa Zarządu Szpitali Pomorskich i Beaty  
Wieczorek – Wójcik, dyrektor ds. Pielę-
gniarstwa złożył gratulacje i podzięko-
wania za pomoc niesioną chorym. 
– Pełna poświęcenia służba na rzecz potrze-
bujących zasługuje na najwyższe uznanie 
– powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz. 
– Odpowiedzialność, wyrozumiałość oraz 
profesjonalne podejście do cierpiących to 
nieodłączne wartości tej pracy. Z  serca ży-
czę, by codzienny trud i decydujący o ludz-
kim życiu wysiłek, był należycie doceniony 
i  przynosił wiele satysfakcji, a  uśmiech 
i  wdzięczność pacjentów niech zawsze to-
warzyszy w trudnej i odpowiedzialnej pracy. 
Podczas uroczystości Jolanta Sobie-
rańska-Grenda, prezes spółki Szpitale 
Pomorskie wspólnie z wiceprezesem 
Andrzejem Zieleniewskim, odznaczyli 
„Złotym czepkiem” siedem wejherow-
skich pielęgniarek i położnych: Bożenę 
Białk, Alicję Grzegorzewską, Alicję Ma-
linowską, Karinę Ruth, Urszulę Cyma-
nowską, Krystynę Nowotniak i Ma-
rię Lewandowską. Pielęgniarkom 
i położnym przyznano także wyróżnienia.  
Więcej: www.wejherowo.pl

Od 8 czerwca Metropolitalny Zwią-
zek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej 
umożliwia zakupu biletów przez tele-
fon przy pomocy nowej aplikacji - Go-
Pay. Jest to trzeci operator płatności 
mobilnych, po moBilecie i SkyCash, 
za pomocą, którego można skasować 
jednoprzejazdowe bilety metropo-
litalne z wykorzystaniem telefonów 
komórkowych.
Za pomocą aplikacji GoPay kupować 
można jednoprzejazdowe bilety me-
tropolitalne obowiązujące w komu-
nikacji miejskiej organizowanej przez 
ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni oraz 
MZK Wejherowo. Opłata za przejazd 

linią zwykłą, uiszczana za pomocą te-
lefonu wynosi 3 zł (bilet normalny) lub 
1,5 zł (bilet ulgowy). Koszt podróży linią 
pospieszną, specjalną lub nocną wyno-
si odpowiednio 4 i 2 zł. Warto zauwa-
żyć, że bilet kupiony przez telefon jest 
tańszy, niż jego papierowy odpowied-
nik nabyty w kiosku.
Dodatkowo, w ramach promo-
cji w dniach od 8 do 18 czerwca 
2017 r., GoPay zwraca wartość pierw-
szego biletu. Szczegóły dotyczące 
promocji znajdują się w regulami-
nie promocji dostępnym na stronie  
www.gopay24.pl.
Więcej informacji: www.wejherowo.pl

W turnieju wystartowało 39 zespołów 
z całego województwa pomorskiego.  
Rywalizowało ok. 150 zawodników. 
W najbardziej popularnej kategorii Open 
Mężczyzn wystartowało dziewięć ze-
społów, a zwyciężyła ekipa „Piwosze”, 
która wystąpiła w składzie: Maciej Blok, 
Maciej Szwinka, Gracjan Dampc oraz Ra-
fał Paczoska. Warto dodać, że w tej kate-
gorii wyjątkowo znalazła się jedna ekipa 
żeńska – UG Team, która jednocześnie 
pełni funkcję Reprezentacji Polski Kobiet 
w grze 3x3. Dziewczyny zajęły w tej ry-
walizacji wysokie, czwarte miejsce.
W kategorii Open Kobiet najlepszy oka-
zał się zespół pod nazwą „Szczypiory” 
w składzie: Dominika Mudlaf, Julia Zim-
niewicz, Rozalia Zabrocka oraz Anasta-
zja Kinas, które na co dzień reprezentują 
barwy UKS Basket Ósemka Wejherowo.

W kategorii chłopców ze szkół gimnazjal-
nych wystąpiło aż 11 zespołów, a zwycię-
żyła ekipa „Piękni i skromni”. W najmłod-
szej kategorii, czyli szkół podstawowych 
chłopców wygrał zespół „Bryzy”. Nato-
miast w rywalizacji dziewcząt zwyciężyła 
drużyna „Młode Lwice 04”.
Każdy uczestnik IV edycji Streetballa 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego otrzy-
mał pamiątkową koszulkę. Zaś najlepsze 
trzy zespoły w każdej kategorii ode-
brały również nagrody rzeczowe, które 
wręczył Prezydent Miasta Wejherowa, 
Krzysztof Hildebrandt oraz Etatowy 
Członek Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego, Jacek Thiel.
Głównymi organizatorami turnieju byli 
Kordian Zabrocki oraz Bartłomiej Woź-
niak z Klubu UKS Basket Ósemka Wej-
herowo.

Zakup biletów przez telefon

W Szpitalu 
Specjalistycznym 
w Wejherowie odbyła 
się uroczystość z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej, 
która była okazją do 
podziękowań i gratulacji. 

Święto 
pielęgniarek 
i położnych 

W wielofunkcyjnym obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 3 
w Wejherowie odbyła się czwarta edycja turnieju koszykówki ulicznej 
– „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. Turniej cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem.

Małego Trójmiasta Kaszubskiego
IV edycja Streetballa
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Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Lipiec 2017

26.06 – 14.07 
„Poznajemy świat z Grzegorzem Kasdep-
ke” - zajęcia dla dzieci od 6 do 10 lat, od 
poniedziałku do piątku w godz. 10 – 12. 
Zajęcia będą przeprowadzone w formie 
Turnieju Drużyn. 

Dodatkowe wydarzenia o charakterze 
otwartym, dla wszystkich chętnych 
dzieci: 

27.06, godz. 10– 12 
Zabawa plenerowa na bibliotecznym po-
dwórku oraz pokazy spektakli dla dzieci 
w wykonaniu teatru „Blaszany bębenek”: 

3.07, godz. 10
„Kot w butach” 

10.07, godz. 10 
„Pinokio” 
Wstęp wolny. Na spektakle grupy zorga-
nizowane obowiązują wcześniejsze zapi-
sy w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzie-
ży. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Wakacje
Wakacje z językiem angielskim na we-
soło – bezpłatne zajęcia z wykorzysta-
niem języka angielskiego w formie gier 
i zabaw 
4.07 - 14.07 
13.30 - 15.00 - grupa 10 - 12 lat 
18.07 - 28.07 
13.30 - 15.00 - grupa 7 - 9 lat 
01.08 - 11.08 
13.30 - 15.00 - grupa 10 - 13 lat 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Zapisy wyłącznie oso-
biście w Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży od 14.06.2017 
Dodatkowe zajęcia z językiem angiel-
skim na wesoło w Letniej Bibliotece 
w Pałacu: 20.07 - 11.08 w czwartki 
i piątki w godzinach 16 – 17. Na te zaję-
cia nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 
Atrakcje w Zakątku Wyobraźni: ponie-
działki – piątki w godz. pracy biblioteki - 
gry planszowe, piłkarzyki; wtorki - piątki 
w godzinach 15.30 – 17.30 – x-box 

7.08 – 11.08 
Warsztaty psychologiczne dla kobiet 
„Sprzeczności kobiecej wolności” (pon. 

w godz. 13.00 – 15.00, wt.-pt. w godz. 
16.00 – 18.00) 
Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy w Wypożyczalni dla Dorosłych 
(do 7.07). Ilość miejsc ograniczona. De-
cyduje kolejność zapisów. Warunkiem 
organizacji warsztatów jest zebranie 
grupy min. 10 osób. 

28.06 – 25.08 
Letnia Biblioteka w Pałacu – plenerowa 
wypożyczalnia na tarasie Pałacu Prze-
bendowskich w Wejherowie (czynna od 
środy do piątku w godz. 14-18). 
W lipcu i sierpniu Literackie Środy – spo-
tkania z autorami Wydawnictwa Oficynka. 
Pierwsze spotkanie – 5.07 z Agnieszką Pru-
ską. Projekt realizowany we współpracy  
z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej i Wydawnictwem 
Oficynka. 

lipiec 
Wystawa malarstwa Stowarzyszenia 
Plastyków Zrzeszenia Kaszubsko – Po-
morskiego w Wejherowie im. Stefana 
Lewińskiego 

sierpień 
Wystawa malarstwa Elżbiety Bieńko-
-Kornackiej „Czarne, białe i w kolorze” 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży poświęcone książce „Ra-
dio Armageddon” Jakuba Kulczyka.  

Szczegółowe i aktualne informacje na stro-
nie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz 
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo

1 lipca, godz. 19
Koncert / Anna Maria Jopek & Kroke

2 lipca, godz. 16 
Biesiada Literacka - Anna Seniuk

7 lipca, godz. 1
Spektakl „Wszyscyśmy z jednego szynela” 
Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku
KINO WCK w Filharmonii Kaszubskiej, 
czyli NAJGORĘTSZE PREMIERY LATA 
2017; bilety: 2D: 13 zł ulgowy; 15 zł nor-
malny; 3D: 14 zł ulgowy; 17 zł normalny

Koncerty letnie – s. 10

Na „Akcję Lato 2017” ZHP otrzymało 
4 tys. zł, a Caritas – 8,5 tys. zł. Ponadto 
ZHP  otrzymało tysiąc złotych na orga-
nizację imprezy sportowo-rekreacyj-
nej „Start żeglarski”. Umowy z prezy-
dentem Krzysztofem Hildebrandtem 
w imieniu stowarzyszeń podpisali: 
Komendant Hufca ZHP im. Partyzan-
tów Kaszubskich hm Zofia Wysocka 
i członek Zarządu Parafialnego Caritas 
przy Kościele pw. Chrystusa Króla i Bł. 
s. A. Kotowskiej w Wejherowie Elżbie-
ta Chylak.
Dotacja na „Start żeglarski” wiąże się 
z oswajaniem najmłodszych zuchów 
z wodą i żeglowaniem. Zajęcia odbę-
dą się na Jeziorze Żarnowieckim przy 
współpracy z gminą Krokowa. Na pra-
wie dwutygodniowy obóz żeglarski 
wyjedzie kilka drużyn. Natomiast 
w Wejherowie odbędą się manewry 
techniczno-obronne ZHP, w której 
weźmie udział około 130 uczestników.
Z kolei, jak informuje Elżbieta Chylak 
z wejherowskiego Caritas, 127 dzieci 
z Parafii Chrystusa Króla i Bł. s. A. Ko-
towskiej, a także dzieci spoza tej pa-
rafii, będą miały okazję wziąć udział 
w półkoloniach organizowanych 
w Szkole Podstawowej nr 8.

Dotacje 
z miasta 
na Akcję 
Lato 2017

Związek Harcerstwa 
Polskiego  i Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 
podpisały umowy 
z Prezydentem Miasta 
Wejherowa na dotacje 
związane z organizowaną 
Akcją Lato 2017.
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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 Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych (Agnieszka Szulakowska) 
 58 677 71 08, 58 677 71 13
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (Stanisław Brzozowski) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 
Wydział 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
Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych  
(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

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski

>

>

>

– Dzień założenia Wejherowa przez Jakuba 
Wejhera zawsze jest dla nas wielkim świętem 
– mówił prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt otwierając uroczystość z oka-
zji Święta Miasta. – Jest to także doskonały 
moment, aby podziękować osobom, które 
przyczyniły się do promocji i rozwoju naszego 
miasta. To wyróżnienie dla tych, którzy swoim 
zaangażowaniem sprawiają, że  Wejherowo 
rozwija się. Wśród laureatów nagrody są za-
równo ci, którzy promują miasto przez swoje 
dokonania zawodowe, jak i ci którzy pracują 
społecznie na rzecz innych mieszkańców. 

Statuetka Jakuba Wejhera 
dla Zygmunta Leśniowskiego
W tym roku najwyższą nagrodę przyzna-
waną przez Radę Miasta – Statuetkę Ja-
kuba Wejhera otrzymał artysta rzeźbiarz 
i malarz Zygmunt Leśniowski, za trwałe 
wpisanie się swoją wszechstronną sztuką 
w przestrzeń kulturalną Grodu Wejhera.

Medale Róży dla Zofii Kusterskiej 
i Mateusza Ostaszewskiego 
Prezydent Krzysztof Hildebrandt przy-
znał także dwa Medale Róży, które otrzy-
mali: Zofia Kusterska oraz Mateusz Osta-
szewski.

Nagrody Prezydenta Wejherowa
Podczas uroczystości wręczono także na-
grody Prezydenta Miasta Wejherowa, któ-
re otrzymali: Dawid Runtz, Tomasz Chyła, 

Zofia Kusterska, Zofia Kamińska, Elżbieta 
Lieder, Ryszard Borysionek, Wiesława Pa-
łasz,  Aleksandra Mazurkiewicz – Tiesler, 
Bogna Zubrzycka, Krystyna Laskowska, 
Kazimierz Wójcik, Aleksandra Kurow-
ska – Susdorf, Kinga Jaskłowska, Dariusz 
German, Weronika Pawlak, Rafał Karcz, 
Dominik Bielawa, Mateusz Ostaszewski 
oraz Maria i Jerzy Kozerscy. 
Podczas Dnia Jakuba Wejhera poznaliśmy 
także laureatów konkursu na tekst pio-
senki o Wejherowie organizowanej przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Alek-
sandra Majkowskiego w Wejherowie 
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
Tomasz Fopke wręczył autorowi tekstu 
kaszubskiego Witoldowi  Bobrowskie-
mu Nagrodę Rady Chórów Kaszubskich. 
Wyróżnienia otrzymali Izabela Minga 
oraz Henryk Połchowski. W przyszłym 
roku do nagrodzonych tekstów powstanie 
muzyka, w kolejnej odsłonie konkursu.

 – najważniejsze święto miasta
Dzień Jakuba Wejhera

Dzień Jakuba to jedna z ważniejszych w mieście uroczystości. Jest okazją 
do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji 
Wejherowa w różnych dziedzinach życia. Gwiazdą wieczoru był zespół Wilki. 
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Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. 
z o.o. informuje, że od 26 czerwca 2017 r. 
zostanie zamknięta dla ruchu samochodo-
wego ulica 10 Lutego i przystanek „Wejhe-
rowo Dworzec PKP 02” będzie nieczynny. 
Linie nr 2, 12 i wybrane kursy linii nr 7 
w kierunku do „Dworzec PKP Wejhero-
wo” skierowane zostaną objazdem przez 
ul. Sobieskiego. Na trasach objazdów 
będą obowiązywać wszystkie istniejące 
przystanki MZK. 
Trasy objazdów:
 Linia nr 2 przez ul. Sienkiewicza i ul. So-
bieskiego do ronda przy ul. Batalionu 

W ramach pierwszego etapu przewidzia-
na jest przebudowa ulicy 10 Lutego i czę-
ści ulic: Kopernika, Dworcowej i Kwia-
towej wraz z Placem Piłsudskiego przed 
dworcem PKP. 
W pierwszej części tego etapu prac 
(rys. 1a), z ruchu wyłączona zostanie ul. 
10 Lutego (od skrzyżowania z ul. Koper-
nika do Placu Piłsudskiego) wraz z pierw-
szym odcinkiem ul. Kwiatowej (do posesji 
nr 1).Realizowane będą prace rozbiór-
kowe, sieciowe – wodno-kanalizacyjne, 
elektryczne, teletechniczne, gazowe oraz 
prace drogowe. W tym czasie będzie 
możliwy przejazd przez teren budowy 
od ul. Dworcowej do ul. Kwiatowej przez 
autobusy PKS i samochody zaopatrzenia. 
W dalszej części pierwszego etapu (rys. 
1b) wyłączona zostanie część ul. Dwor-
cowej, ul. Kwiatowa (do skrzyżowania 
z ul. Zachodnią) oraz Plac Piłsudskiego. 
W tym okresie zostaną rozpoczęte pra-

Morskiego (Dom Działkowca) i z po-
wrotem Sobieskiego.

 Linia nr 12 w kursach do i z „Dwor-
ca PKP Wejherowo” teraz będzie do 
i z przystanku „Transportowa”.

 Linia nr 7 w kursach po godz. 21, z i do 
„Dworca PKP Wejherowo” teraz będzie 
z przystanku „Sobieskiego Sąd”, powrót do 
przystanku „Sobieskiego GS”. W przedpo-
łudniowych kursach do Cegielni w dni 
powszednie wakacyjne, odjazd i powrót 
z przystanku „Transportowa”.

 Linia nr 16 – kurs zjazdowy w dni po-
wszednie wakacyjne zakończy się na 

przystanku „Wejherowo Św. Jana 01”.
 Linia nr 4 do jesieni 2017r. kursuje bez 
zmian.

Zakończenie robót przewidywane jest 
wiosną 2018r.
W związku z objazdami prosimy pasaże-
rów o uwzględnienie zmian w podróżach 
oraz o korzystanie z przystanków zlokali-
zowanych przy wejherowskiej Filharmonii. 
Przepraszamy za mogące wystąpić zakłó-
cenia w kursowaniu autobusów.

Szczegółowe informacje: www.mzkwejherowo.pl, 
dyspozytor MZK tel. 58 572 29 33

ce związane z pracami rozbiórkami oraz 
sieciami. Przez cały czas trwania prac 
budowlanych zapewniony będzie dojazd 
samochodów zaopatrzenia. 
Etap I (rys. 1 a i 1b) zakończony zostanie 
w maju 2018 r.  
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, o dalszej organizacji 
robót i kolejnych wyłączeniach poszczegól-
nych odcinków ulic, Urząd Miejski będzie 
informował na bieżąco. Zadaniem wyko-
nawcy oraz Urzędu było takie etapowanie 
prac, aby jak dłużej i w jak najmniej uciążli-
wy sposób, zapewnić dojazd do posesji. 
– Inwestycja została podzielona na eta-
py, aby nie było konieczności zamykania 
wszystkich ulic i  przejazdu kolejowego jed-
nocześnie, co byłoby niezwykle uciążliwe dla 
mieszkańców – mówi Beata Rutkiewicz. 

Zmienione linie autobusowe w związku z budową Węzła Wejherowo (Kwiatowa)

W najbliższy poniedziałek tj. 26 czerwca rozpoczynają się prace związane z budową metropolitalnego węzła integracyjnego 
oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. Inwestycja została podzielona na cztery etapy, a planowane zakończenie 
pierwszego etapu to maj 2018 r. W związku z rozpoczęciem inwestycji in formujemy, że nastąpią utrudnienia w ru chu kołowym 
i pieszym.

Rozpoczęcie prac drogowych przy budowie Węzła Wejherowo (Kwiatowa)

– Takie rozwiązanie zapewni częściową ko-
munikację w mieście. 

Będą utrudnienia 
Prosimy o zacho wanie szczególnej 
ostrożności w miejscu prowadzonych 
robót. Dołożymy wszelkich starań, aby 
zminimalizować utrudnienia podczas 
prowadzenia prac budowlanych w tym 
rejonie, jednak są one nieuniknio ne. 
Zakres prac jest bardzo rozległy i – co 
oczywiste – czasowe zamknięcie prze-
jazdu kolejowego przy ul. Kwiatowej, 
wiąże się z przejściowymi trudnościami. 
Liczymy na wyrozumiałość – buduje-
my dla mieszkańców! Z pewnością po 
zakończeniu in westycji wejherowianie 
odczują znaczącą poprawę w zakresie 
komunikacji w mieście.
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