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SPOŁECZEŃSTWO

Statuetkę w ratuszu wręczył prezy-
dentowi Wiktor Pilarczyk, prezes 
gdańskiego oddziału Polska Press, wy-
dawcy Dziennika Bałtyckiego. 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa był nominowany w kate-
gorii „Działalność społeczna i chary-
tatywna” za inicjatywę wprowadzenia 
bezpłatnych przejazdów komunikacją 
miejską dla dzieci i młodzieży. Przypo-
mnijmy, że Wejherowo jako pierwsze 
miasto wprowadziło takie rozwiązanie 
na Pomorzu. Wzorem Wejherowa inne 

Do oddania głosu wspólnie namawiali 
podczas konferencji w parku: Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa, Jacek Thiel, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego, Tomasz Fop-
ke, dyrektor wejherowskiego muzeum, 
Artur Wyszecki, artysta oraz autorzy 
projektu – Magdalena Olszewska i Piotr 
Wyszomirski z fundacji Pomysłodalnia. 
Program Lechstarter został stworzony 
z myślą o miastach i ich mieszkańcach. 
To platforma, dzięki której każdy może 
zgłosić projekt pozytywnie zmieniający 
miasto, integrujący ludzi, tworzący nowe 
przestrzenie. 

– Wejherowski projekt utworzenia Inspi-
rowni walczy w  jednej z  trzech kategorii 
grantów – najwyższej, gdzie do  zdobycia 
jest aż 100 tys. złotych – mówi Magdale-
na Olszewska, prezes Fundacji Pomysło-
dalnia, autora projektu. – Z kilkuset pro-
jektów, nasz projekt został wybrany razem 
z 48. do głosowania. 
Jak mówi Piotr Wyszomirski z Fundacji 
Pomysłodalnia, w ramach projektu or-
ganizowanych będzie mnóstwo wyda-
rzeń dla wejherowian, z wejherowianami 
i o wejherowianach. 
– Cieszę się, że działająca w Rumi Fundacja 
zamierza realizować projekt właśnie w Wej-
herowie – Jesteśmy Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Powiększa się grupa osób z  nowymi po-
trzebami kulturowymi, a  wśród organiza-
torów kultury pojawiły się osoby otwarte 
na  zmiany, innowacje i  ryzyko. Popieramy 
ten projekt, który ma dwa walory – społecz-
ny oraz kulturalny i apelujemy do mieszkań-
ców, aby oddali na niego swój głos. 

Więcej o projekcie:   
https://lechstarter.urbanforms.org/

projekty/R-0304-6F25D9  
Pomysł i koordynacja: 

Fundacja Pomysłodalnia, 
www.pomyslodalnia.pl, 

pomyslodalnia@gmail.com, 
603 783 782, 608 661 616

samorządy takie jak m.in. Gdańsk i Gdy-
nia wprowadzają taką uchwałę. 
– Ten plebiscyt pokazał, że bezpłatne prze-
jazdy dla uczniów, które zaproponowałem 
od stycznia tego roku, mają wielką wartość 
społeczną, jako wsparcie dla rodzin, ale tak-
że ekologiczną, przyczynią się bowiem 
do  zmniejszenia ruchu samochodowego 
i  zanieczyszczenia powietrza – zaznacza 
Krzysztof Hildebrandt. – Nie ja wygrałem 
ten plebiscyt, ale wygrały bezpłatne bilety, 
z  których korzystają uczniowie wejherow-
skich szkół.
Wiktor Pilarczyk, prezes oddziału Pol-
ska Press w Gdańsku, wydawca Dzien-
nika Bałtyckiego podkreśla, że nagroda 
w plebiscycie Osobowość Pomorza jest 
nagrodą wyjątkową. – Nominacje bowiem 
pochodzą od  naszych czytelników i  są ak-
ceptowane przez redakcyjną kapitułę – wy-
jaśnia prezes Pilarczyk. – Następnie od-
bywa się głosowanie, w którym mieszkańcy 
Pomorza głosują na  osoby nominowane. 

Jest to  zatem nagroda od  mieszkańców, 
stanowiąca podsumowanie tego, co i  jak 
robi prezydent Wejherowa, jak rozumie 
potrzeby mieszkańców swojego miasta. 
My jako Dziennik Bałtycki jesteśmy tylko 
pośrednikiem między mieszkańcami, na-
szymi czytelnikami, a nagrodzonymi. 

Głosuj na 
Wejherowo!

Wejherowo ma szansę zdobyć 
pieniądze z 3. edycji programu 

Lechstarter na realizację projektu 
pod nazwą Inspirownia. Projekt 

utworzenia w Wejherowie Inspirowni, 
miejsca spotkań idei i ludzi, walczy 

o głosy razem z 48. innymi projektami 
z całej Polski. Do zdobycia są ogromne 

pieniądze na inicjatywę skierowaną 
dla wejherowian. Głosowanie trwa 

do 17 maja 2018. Zachęcamy, 
aby głosy oddawać codziennie. 
Bezpośredni link do głosowania:  

https://lechstarter.urbanforms.org/
projekty/R-0304-6F25D9.

Dwie nagrody dla Krzysztofa Hildebrandta 
od mieszkańców – czytelników Dziennika Bałtyckiego

Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa odebrał nagrodę 
w plebiscycie Dziennika 
Bałtyckiego Osobowość Pomorza 
2017. Wygrał nie tylko w powiecie 
wejherowskim, ale zajął także 
bardzo wysokie – drugie miejsce 
na Pomorzu. 
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INWESTYCJE

Władze miasta prowadzą działania 
w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i jego ochrony w sposób kom-
pleksowy, wielokierunkowy i systema-
tyczny. To nie tylko wymiana starych 
pieców na bardziej ekologiczne źródła 
ciepła, o których najwięcej  się mówi, 
ale wiele innych działań.

Rezultaty uchwały „antysmogowej”
Najważniejsze działania zrealizowane 
lub w trakcie realizacji w celu zmniejsze-
nia zanieczyszczenia powietrza

 SEKTOR BUDOWNICTWO: 
likwidacja ponad 250 starych pieców 
i zastąpienie ich bardziej ekologiczny-
mi źródłami ciepła (gaz, sieć OPEC) 
w budynkach prywatnych, wspólnot 
mieszkaniowych oraz komunalnych, 
termomodernizacja budynków spół-
dzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych oraz komunalnych, 
wymiana oświetlenia z tradycyjne-
go na energooszczędne w obiektach 
prowadzonych przez Gminę 
Miasta Wejherowo.

 SEKTOR TRANSPORT:
budowa bezkolizyjnego, zin-
tegrowanego węzła komuni-
kacyjnego (przesiadkowego) 
Wejherowo Śródmieście 
(Kwiatowa) wraz z trasa-
mi dojazdowymi, budowa 
I i II etapu bezkolizyjnego, 
zintegrowanego węzła ko-
munikacyjnego (przesiad-
kowego) Wejherowo Śmie-
chowo (Zryw) wraz z trasami 
dojazdowymi, utwardzenie 
kolejnych dróg (w celu re-
dukcji wtórnego unosu pyłu), 
budowa nowych tras rowe-
rowych, ścieżek rowerowych 
i pieszych, wymiana oświe-
tlenia ulicznego z tradycyj-
nego na energooszczędne 
(183 źródła), wymiana 5 au-
tobusów na nowoczesne 
w MZK Wejherowo, wpro-
wadzanie bezpłatnych prze-

jazdów autobusami  MZK Wejherowo 
dla uczniów szkół podstawowych.

 SEKTOR EDUKACJA EKOLOGICZNA:
Urząd Miejski w Wejherowie, WZNK, 
Straż Miejska-publikacje na stronie 
internetowej (np. zakładka „Czyste 
Miasto Wejherowo”) oraz w Nowi-
nach, kampanie informacyjne w ra-
mach programów likwidacji niskiej 
emisji (KAWKA I i II, Czyste Powie-
trze Pomorza 2016-2018), spektakle 
ekologiczne dla dzieci, bezpośrednie 
rozmowy z mieszkańcami, Komu-
nalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chyloni” – strona internetowa i inne 
publikacje, konkursy i warsztaty (lek-
cje) ekologiczne dla dzieci i młodzieży 
oraz uniwersytetów trzeciego wieku, 
bezpośrednie rozmowy z mieszkań-
cami, OPEC: Dni Otwarte w Ciepłow-
ni Nanice, publikacje, współprace 
ze szkołami i uniwersytetami trze-
ciego wieku, bezpośrednie rozmowy 
z mieszkańcami,

 SEKTOR ENERGETYKA, DZIAŁANIA 
INNE:
inwestycje Okręgowego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej (moderni-
zacja sieci ciepłowniczej, nowe przy-
łączenia budynków, montaż nowej 
instalacji odpylania istniejących ko-
tłów węglowych w ciepłowni Nanice); 
zapisy w 34 zmianach miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego sprzyjające ekoprojektowaniu 
i efektywności energetycznej.

 
– Podejmowane w Wejherowie działania są 
profesjonalne, przemyślane i  długofalowe, 
a co najważniejsze przynoszą efekty - pod-
kreśla wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Wojciech Kozłowski. -   Na  najbliższe lata 
zaplanowano kolejne intensywne działania 
w celu dalszej poprawy czystości powietrza 
zgodnie z uchwałą „antysmogową”, przede 
wszystkim w  celu zmniejszenia stężenia 
benzo(a)pirenu w  powietrzu. Podsumowu-
jąc: jest lepiej, ale przed nami jeszcze bardzo 
dużo pracy.

Jest 
lepiej, 

ale konieczne są 
dalsze działania

W Ratuszu podczas konferencji prasowej podsumowano efekty 
realizacji  tzw. „uchwały antysmogowej” tzn. Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę Miasta  w 2015 roku. 
W ciągu ostatnich lat w Wejherowie średnioroczne stężenie pyłu 
zawieszonego PM 10, jak i częstotliwość dziennych przekroczeń 
poziomu PM 10 powietrza w ciągu roku znacząco, nawet 
dwukrotnie, spadły i znajdują się poniżej dopuszczalnej normy. 
Na najbliższe lata zaplanowano kolejne intensywne działania 
w celu dalszej poprawy czystości powietrza.
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AKTUALNOŚCI 

Działania podejmowane przez 
władze Wejherowa poprawiają stan 
bezpieczeństwa na naszych drogach. 
Niezwykle istotną rolę w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
odgrywa infrastruktura drogowa  
i oświetleniowa na drogach należących 
do miasta.

– Najważniejszym zadaniem w  ostatnich 
latach jest budowa bezkolizyjnych węzłów 
drogowych łączących północną i południo-
wą część miasta, czyli Węzła Śmiechowo 
(Zryw) i  Węzła Wejherowo (Kwiatowa). 
W  ramach tych inwestycji powstały takie 
elementy poprawiające bezpieczeństwo 
ruchu drogowego jak: cztery ronda, wy-
dzielone chodniki i ścieżki rowerowe, nowe 
oświetlenie uliczne i  przejść dla pieszych. 
W  ramach Węzła Śmiechowo wykona-
no bezkolizyjny zjazd z  krajowej „szóstki” 
do  północnej części Wejherowa, a  także 
włączenie do  ruchu na  „szóstkę” w  kierun-
ku Słupska, zaś na Węźle Wejherowo po-
wstanie tunel pod torami i  ogólnodostęp-
ny parkingu dla samochodów i  rowerów 
oraz przystanków MZK i PKS w pasie drogo-
wo-kolejowym połączony przejściem pod-
ziemnym z dworcem PKP – podsumowuje 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt  – Ponadto wymienić również trze-
ba budowę dwóch rond na bardzo ruchliwej 
i niebezpiecznej ul. Ofiar Piaśnicy, rondo  na 
skrzyżowaniu Nadrzecznej-Derdowskiego-
-Lelewela. Wkrótce rozpocznie się budowa 

ronda na bardzo kolizyjnym skrzyżowa-
niu Chopina-Nadrzeczna-Staromłyńska. 
Wszystko to  z myślą o  usprawnieniu i  bez-
pieczeństwie mieszkańców Wejherowa. Bu-
dujemy w ten sposób sprawny i bezpieczny 
system komunikacyjny.

MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH
W ostatnich latach w Wejherowie  wiele 
ulic w różnych częściach Wejherowa zo-
stało przebudowanych lub wykonanych 
od podstaw, co poprawiło infrastrukturę 
dróg lokalnych służącą bezpieczeństwu 
mieszkańców. Wzdłuż jezdni wybudo-
wano chodniki, wykonano i oznakowa-
no przejścia dla pieszych, poprawiono 
oświetlenie,  tam gdzie było to możliwe 
wybudowano ścieżki rowerowe. 
Na bezpieczeństwo ma wpływ także 
budowa parkingów, gdyż dzięki temu 
samochody nie parkują chaotycznie 
w przypadkowych i często niebezpiecz-
nych miejscach. Nowe parkingi powsta-
ły m.in. przy wejherowskim cmentarzu 
przy ul. Roszczynialskiego.

OŚWIETLENIE ULICZNE 
I DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ 
DLA PIESZYCH
Stale modernizowane jest oświetlenie 
uliczne. Systematycznie poprawia się 
także doświetlenie przejść dla pieszych. 
Przy niektórych przejściach dla pieszych 
zostało  zainstalowane tzw. „inteligent-
ne oświetlenie” wyposażone w specjal-
ne czujniki, zwiększające oświetlenie pa-
sów w momencie, gdy korzystają z nich 
przechodnie. Na razie takich przejść jest 
kilka: przy Filharmonii Kaszubskiej, na 
ul. Św. Jana, Rzeźnickiej, 12 Marca i dwa 
na ul. Pomorskiej. Niebawem mają do-
stać doświetlone kolejne.
– Celem programu doświetlenia przejść jest 
podniesienie bezpieczeństwa pieszych na przej-
ściach i  skrzyżowaniach. – mówi zastępca 
prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz  
– W przeszłości tam, gdzie natężenie ruchu jest 
bardzo duże, dochodziło do  wielu wypadków 
i kolizji. Znacząca cześć wypadków z udziałem 
pieszych zdarza się po  zmroku, dlatego nowa 
instalacja poprawi bezpieczeństwo ruchu.

– Wspólna realizacja tego zadania ma 
na  celu poprawę warunków komunikacji 
w  mieście, upłynni ruch samochodowy 
oraz  ułatwi swobodne i  bezpieczne poru-

szanie się po Wejherowie – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Jest to kolejny przykład dobrej współ-
pracy miasta i powiatu. Przykłady 

Miasto pomoże w modernizacji ul. Rybackiej 
Wejherowo przekazało z miejskiego budżetu pomoc finansową powiatowi 

wejherowskiemu w wysokości 500 tys. zł. Dotacja celowa zostanie wykorzystana 
na rozbudowę drogi powiatowej – ul. Rybackiej. W ramach tej inwestycji 

wybudowany zostanie pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6. Na wniosek 
Prezydenta Miasta  wejherowscy radni przyjęli uchwałę podczas wczorajszej sesji 

Rady Miasta.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, 6 maja 2018 r. 
– podsumowanie działań w Wejherowie

„Urząd Miasta w Wejherowie dba o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. (...) Wzdłuż 
jezdni i chodników na nowo wybudowanym węźle drogowym Śmiechowo (Zryw) po-
jawiły się charakterystyczne żółte barierki ochronne. Jest to bardzo ważny element 
poprawy bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych. Rozwiązania zastosowane na 
Węźle Śmiechowo są bardzo dobre, wręcz modelowe. Tak właśnie należy dbać o bez-
pieczeństwo na drogach. Media praktycznie każdego dnia donoszą o  wypadkach, 
śmierci pieszych przechodzących w niedozwolonym miejscu przez jezdnię.(…) Przej-
ście w miejscu niedozwolonym jest bardzo niebezpiecznie i dla pieszego, ale także dla 
kierowcy samochodu. Dlatego też stosowanie barierek ochronnych powinno przyczy-
nić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.”

Bezpieczna infrastruktura na drogach

Z opinii Policji na temat Węzła Śmiechowo (Zryw)

wspólnych działań w tej kadencji samo-
rządowej to: budowa ronda na skrzy-
żowaniu ulic Ofiar Piaśnicy-Granicz-
na–Lelewela, remonty chodników 
np. na ulicach Kościuszki, Sobieskiego, 
Św.Jana, budowa ul. Odrębnej. Kolej-
ne inwestycje są już przygotowane: 
rondo na skrzyżowaniu ulic Chopina-
-Nadrzeczna-Staromłyńska oraz rondo 
na skrzyżowaniu ulic 12 Marca-Judyc-
kiego-Wniebowstępienia. 
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INWESTYCJE

W działaniach poprawiających bezpie-
czeństwa ruchu drogowego uczestniczy 
oczywiście wejherowska Straż Miejska, 
prowadząc cyklicznie następujące akcje:
 okresowy przegląd stanu oświetlenia 

dróg – kontrola oświetlenia ulic na te-
renie miasta Wejherowa, kierowanie 
uwag i wniosków do zarządców dróg,

 okresowy przegląd stanu oświetlenia 
przejść dla pieszych – kontrola pod 
kątem dostatecznego oświetlenia 
przejść dla pieszych na terenie miasta 
Wejherowa, kierowanie uwag i wnio-
sków do zarządców dróg, 

 „Bezpieczna droga do szkoły” – pro-
gram polegający na wzmożonej kon-
troli okolic szkół i tras przemieszcza-
nia się uczniów,

 „Odblaskowe Wejherowo” – pro-
gram ukierunkowany na przedsta-
wienie dzieciom podstawowych 
zasad i zachowań na drodze, prowa-
dzony w szkołach podstawowych  
i przedszkolach, 

 „Niechronieni uczestnicy ruchu dro-
gowego” – cykliczna akcja prowadzo-
na z Wydziałem Ruchu Drogowego 
KPP Wejherowo, akcja ukierunko-
wana na prewencyjną  kontrolę prze-
strzegania przepisów ruchu drogowe-
go przez pieszych i rowerzystów,

 programy edukacyjne prowadzone 
w formie pogadanek z uczniami szkół 
podstawowych i przedszkoli (w latach 
2014 – 2018 łącznie wzięło w nich 
udział ok. 1670 dzieci) – program 
nastawiony na przekazanie uczniom 
jak ważne jest przestrzeganie zasad 
ruchu drogowego oraz uświadomie-
nie jak groźne konsekwencje mogą 
wystąpić w przypadku zdarzeń komu-
nikacyjnych z udziałem pieszych,

 programy edukacyjne prowadzone 
w ramach uczestnictwa w różnego ro-
dzaju festynach –  ukierunkowane na 
propagowanie prawidłowego zacho-
wania się na drogach przez pieszych 
i rowerzystów, realizowane poprzez 

pogadanki oraz organizowanie gier 
i zabaw edukacyjnych, 

 Realizacja ustawowych zadań wyni-
kających z ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych odnośnie 
obowiązku czuwania nad porządkiem 
i kontrola ruchu drogowego.

– Panie Przewodniczący, czy tematyka 
bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest 
obecna w  pracach komisji, którą Pan 
kieruje?
– Tak, oczywiście, to jeden z naj-
ważniejszych tematów pracy komi-
sji. Mieszkańcy Wejherowa zgłaszali 
nam problemy i uwagi dotyczące bez-
pieczeństwa takie jak: doświetlenie 
przejść dla pieszych, malowanie pasów 
na przejściach dla pieszych, stawianie 
znaków drogowych, wybudowanie pra-
woskrętu na ul. Rybackiej, ograniczenie 
prędkości czy też zamontowanie kamer 
w miejscach niebezpiecznych. Wszyst-
kie wnioski były przez komisję wnikliwe 
analizowane i następnie kierowaliśmy je 

– w zależności do kogo należy 
dana droga – do Prezydenta 
Miasta, Starosty Powiatu 
Wejherowskiego lub in-
nych odpowiedzialnych 
instytucji. Ponadto ko-
misja stale współpracu-
je z wejherowską Strażą 
Miejska i Policją.

– Jakie wasze wnioski zostały 
zrealizowane? 
– Oprócz wielu mniejszych, bieżących 
spraw, które zostały załatwione, wy-
mienię te  najważniejsze z roku 2017. 
I tak, została wykonana nowa, dużo 
lepsza instalacja oświetleniowej przejść 
dla pieszych na ul. 12 Marca przy skrzy-
żowaniu z ul. Cichą, na ul. Św. Jana przy 
tunelu i na ul. Pomorskiej przy skrzyżo-
waniu z ul. Kociewską. 

– A plany na rok obecny?
– W 2018 roku  zaplanowano zain-
stalowanie dodatkowego oświetlenia 
przejść dla pieszych w związku z dro-
gą dzieci do szkoły na następujących 
skrzyżowaniach ulic: Prusa z  Kociew-
ską, Rzeźnickiej z Pucką,  Rzeźnickiej 
z Judyckiego oraz na ul. Sucharskiego 
w pobliżu przystanku autobusowego 
‚’Ogródki Działkowe”. Podczas ostat-
niej, marcowej sesji Rady Miasta pod-

jęliśmy decyzję o przekazaniu 
Powiatowi dotacji w wyso-

kości 500 tys. zł. na mo-
dernizację w tym roku 
ul Rybackiej. W ramach 
tego zadania wykona-
ny zostanie prawoskręt 
przy wyjeździe z tej uli-

cy na drogę krajową nr 6. 
Wszystkie wymienione 

działania poprawiają z pew-
nością bezpieczeństwo na dro-

gach, zwłaszcza pieszych. Jak widać 
nasza praca przynosi wejherowianom 
konkretne efekty. 

– Które tematy są Panu szczególnie 
bliskie?
– Do prac komisji wniosłem osobiście 
kilka propozycji dotyczących oświetle-
nie  przejść dla pieszych w okolicach 
szkół, gdyż bezpieczeństwo dzieci  jest 
dla nas najważniejsze. Poza tym wystą-
piłem z wnioskiem  o budowę nowych  
miejsc  parkingowych dla samochodów 
osobowych  na terenie miasta, np. na 
Osiedlu Kaszubskim. Uczestniczyłem 
również w spotkaniu w Starostwie na  
temat bezpieczeństwa  w ruchu drogo-
wym  w Powiecie, w tym bezpieczeń-
stwie pieszych.

– Dziękuję za rozmowę.

Nasza praca 
przynosi efekty
O pracy na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w Komisji  Bezpieczeństwa  
i Samorządów Rady Miasta 
Wejherowa rozmawiamy z jej 
przewodniczącym – radnym 
Henrykiem JAROSZEM.

Aktywna Straż Miejska

Ponadto w Komendzie Straży Miej-
skiej w Wejherowie funkcjonuje 
system monitoringu ulicznego. Sys-
tem ten znacznie poprawił i  popra-
wia bezpieczeństwo. Dzisiaj miasto 
obserwowane jest  całodobowo 
dzięki 46 kamerom – docelowo ma 
być ich 64. Z  dotychczasowych ob-
serwacji wynika, że przestępczość 
w  rejonie funkcjonowania kamer 
zmalała o  80 proc. Od   2014 roku 
podgląd na miejski monitoring ulicz-
ny ma nie tylko straż miejska, ale   
także wejherowska policja. 
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W naszym mieście są nierozwiązane 
problemy mieszkaniowe i władze mia-
sta podejmują różne działania w celu 
ich rozwiązania. Podczas sesji 19 grud-
nia 2017 r. radni przyjęli uchwałę 
o wniesieniu działki budowlanej do za-
sobów Wejherowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, przezna-
czonej na budowę budynku komunal-
nego. Budynek z 79. mieszkaniami, 
który powstanie przy ul. Łęgowskie-
go, będzie budynkiem komunalnym, 
o czynszach regulowanych przez mia-
sto i zasiedlany na podstawie decyzji 
Prezydenta Miasta.

– Zasadniczym problemem jest to, że miasto 
musi posiadać działki przeznaczone pod  bu-
downictwo wielorodzinne. Dzisiaj jedyną 
taką działką jest ta przekazana do  WTBS-u 
pod budynek komunalny. Innych działek miej-
skich na razie nie ma, co nie oznacza, że nie 
uwzględniamy możliwości realizacji Progra-
mu Mieszkanie Plus. Patrzymy na  miasto, 
zastanawiając się, gdzie ewentualnie można 
by  zmienić plany zagospodarowania prze-
strzennego, ale jest to bardzo trudne. Miasto 
jest ograniczone terenowo. Szukamy rozwią-
zań, gdyż  zależy nam na  budowie nowych 
mieszkań. – podsumowuje zastępca prezy-
denta Wejherowa, Beata Rutkiewicz.

– Po  dokonanej zmianie budżetu, wy-
datki na  wszelkiego rodzaju inwestycje 
w  2018  roku wyniosą 48,4 mln zł. Prawie 
50  mln zł w  ciągu jednego roku na  rozwój 
infrastruktury Wejherowa jest kwotą absolut-
nie rekordową w historii naszego samorządu. 
Warto podkreślić, że tylko niespełna 15 proc. 
tej kwoty będzie pochodziło z kredytów. Inwe-
stycje finansujemy ze środków własnych, rów-
nież z oszczędności z roku ubiegłego, oraz po-
zyskanych dotacji ze środków zewnętrznych. 
Poziom zadłużenia miasta pozostaje 
na względnie niskim poziomie. – mówi Pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
– Na  co wydajemy te pieniądze? Przede 
wszystkim na budowę dróg, w tym zwłaszcza 
bezkolizyjnych węzłów drogowych łączą-
cych północną i  południową część miasta. 
Drogi stanowią aż 3/4 wszystkich wydatków 
na  inwestycje. Jeśli zaś weźmiemy pod uwa-
gę cały tegoroczny budżet miasta, to  prawie 

co siódma złotówka spożytkowana zostanie 
na  drogi. Ponadto w  Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta zabezpieczyliśmy na  tej 
sesji 10 mln zł na budowę tunelu pod drogą 
krajową nr  6 w  ramach Węzła Śmiechowo 
(Zryw) w latach 2020-2021. Natomiast tunel 
pod torami kolejowymi na tym węźle sfinan-
suje kolej zgodnie z porozumiem, które wyne-
gocjowałem z PKP PLK SA. Od kolei zależy też 
termin realizacji całej inwestycji. Chcę wyraź-
nie podkreślić, że  drogi i  bezkolizyjne węzły 
drogowe są i pozostaną moim priorytetem.

Najważniejsze zmiany budżetu miasta 
na rok 2018 przyjęte na ostatniej sesji:
 Wydatki na inwestycje i remonty 

dróg wzrosną o prawie 9 mln zł.

 457 tys. zł stanowią dotacje na re-
monty wejherowskich zabytków.

 400 tys. zł zostało przeznaczonych 
dodatkowo na budowę nowych pla-
ców zabaw dla dzieci.

 Wydatki na wymianę starych kopcą-
cych pieców na ekologiczne źródła 
ogrzewania wzrosną o 477 tys. zł, 
do kwoty ponad 2,1 mln zł – naj-
większej w historii. W tej kwocie po-
nad 700 tys. zł stanowią dotacje dla 
mieszkańców udzielane z budżetu 
miasta na wymianę pieców.

 Wydatki bieżące: zwiększono m.in. 
o ponad 2 mln zł dotację na działalność 
Wejherowskiego Centrum Kultury, 
o ponad 1,8 mln zł wynagrodzenia na-
uczycieli, o 1,3 mln zł środki na przed-
szkola i o 400 tys. zł na pokrycie kosz-
tów pobytu mieszkańców Wejherowa 
w Domach Pomocy Społecznej.

W tegorocznym budżecie inwestycyj-
nym ważne miejsce zajmują wydatki 
na mieszkaniówkę, na wymianę starych 
pieców na ekologiczne źródła ogrze-
wania oraz na sport i rekreację, w tym 
na projekty Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.
– Uważam, że  wydatki w  naszym budże-
cie są bardzo dobrze dobrane i  korzystne 
dla wszystkich mieszkańców Wejherowa, 
w  pełni uzasadnione i  potrzebne. – pod-
sumowuje Prezydent Krzysztof Hilde-
brandt.

Zgodnie z uchwałą dokonano podzia-
łu miasta na cztery wielomandatowe 
okręgi wyborcze, z których wybieranych 
będzie 21 radnych. Podstawowym, usta-
wowym kryterium stosowanym przy 
analizie podziału na okręgi wyborcze 
była norma przedstawicielstwa wynika-
jąca z podzielenia liczby mieszkańców 
gminy przez ustaloną liczbę radnych.
Jak powiedział Bogusław Suwara, 

sekretarz Wejherowa, wrócono 
do okręgów z wyborów z roku 2010 
z niewielkimi zmianami. – Z  dniem 
31  sierpnia 2018  r. weszła w  życie 
ustawa o  zmianie niektórych ustaw 
w  celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania 
i  kontrolowanie niektórych organów 
publicznych, w której nałożono na radę 
Miasta obowiązek dokonania podziału 
gminy na  okręgi wyborcze w  terminie 
do  1  kwietnia 2018 r. – mówi Bogu-
sław Suwara.

Okręgi wyborcze w Wejherowie 
Wejherowscy radni przyjęli 
uchwałę w sprawie podziału miasta 
Wejherowa na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu dla wyboru 
Rady Miasta podczas wyborów 
samorządowych, które odbędą się 
jesienią 2018 roku.

Mieszkanie Plus
Podczas ostatniej sesji Rada Miasta 
Wejherowa jednogłośnie przyjęła 
uchwałę o przystąpieniu Wejherowa 
do rządowego Program Mieszkanie 
Plus, ale pod warunkiem zabezpieczania 
odpowiednich gruntów na ten cel. 
Miasto nie ma obecnie działek, 
na których można wybudować budynki 
z tego programu. Mogą się one jednak 
pojawić w przyszłości np. w wyniku 
zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Rada Miasta Wejherowa na ostatniej 
sesji dokonała znaczącej zmiany 
budżetu Wejherowa na rok 2018. 
Tegoroczne wydatki miasta wzrosną 
o prawie 11%, co jest w głównej 
mierze związane z rozliczeniem 
środków z roku ubiegłego. Ponadto 
rada zmieniła Wieloletnią Prognozę 
Finansową miasta. Zaproponowana 
przez Prezydenta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandta zmiana 
budżetu i WPF to przede wszystkim 
zwiększenie wydatków na inwestycje. 

Rekordowe inwestycje i rozwój
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Program Promocji Jakości w Polskich 
Przedsiębiorstwach JAKOŚĆ ROKU 
2017 po raz 12-ty zorganizowała 
Fundacja Qualitas, która jest jedy-
nym członkiem z Polski uznanej, mię-
dzynarodowej organizacji EUROPE-
AN ORAGNIZATION FOR QUALITY 
oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000. 
Partnerami Fundacji są KAIZEN In-
stitute oraz Quality Austria-Polska. 
Przy wyborze laureatów kryterium 
decydującym było uwzględnienie 
wysokich standardów w misji przed-

siębiorstwa oraz zaangażowanie pra-
cowników firmy w stałe podnoszenie 
jakości. OPEC przystąpił do progra-
mu, ponieważ w ciągu swej 57-letniej 
działalności firma nieustannie dbała 
o jakość świadczonych usług w za-
kresie produkcji i dystrybucji ciepła 
na terenie Gdyni, Rumi, Sopotu i Wej-
herowa oraz produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w kogeneracji. 
Na ten tytuł przedsiębiorstwo praco-
wało latami. Diamentowe wyróżnienie 
uzyskują po weryfikacji podmioty, które 

Hitlerowcy zamordowali tutaj około 
12 tys. patriotów polskich – w więk-
szości Kaszubów. Wydarzenia te przy-
pomnieli w swoich wystąpieniach wójt 
gminy Wejherowo Henryk Skwarło 
oraz ks. prałat Daniel Nowak. Apel pa-
mięci przeprowadził kpt. mar. Arkadiusz 
Szulborski. Zakończyła go salwa hono-
rowa w wykonaniu żołnierzy jednost-
ki Marynarki Wojennej z Wejherowa. 
Delegacje samorządowców, organiza-
cji społecznych i przedstawicieli służb 
mundurowych ziemi wejherowskiej 
i puckiej złożyły przed pomnikiem kwia-
ty. W imieniu Prezydenta Wejherowa 
kwiaty złożyli: zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara i przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan Tokłowicz. 

BIEGI PIAŚNICKIE
Po uroczystości na leśnym parkingu 
w pobliżu Sanktuarium Piaśnickiego 
zostały wręczone puchary i dyplomy  
najlepszym zawodnikom X Biegów Pia-
śnickich. Wzięło w nich udział 892 za-
wodników z całej Polski, którzy pobiegli 
na trasie Wejherowo-Piaśnica o długości 
10 km. Organizatorem biegów jest Gmi-
na Wejherowo. Puchary dla najlepszych 
zawodników w poszczególnych katego-
riach wręczali m.in. wójt Gm. Wejherowo 
Henryk Skwarło, zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, se-
kretarz miasta Bogusław Suwara, etato-
wy członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel, 
ks. prałat Daniel Nowak, przedstawiciel 
Muzeum Piaśnickiego i Piotr Karbownik 
z Nadleśnictwa Wejherowo. 

wcześniej co najmniej 3 razy otrzymały 
Certyfikat Jakość Roku.
Nadrzędny cel strategiczny, jaki sta-
wia sobie OPEC to ekologiczny rozwój, 
bezpieczny, społecznie akceptowany, 
spełniający europejskie standardy ży-
cia. Dzięki konsekwentnie realizowanej 
misji przedsiębiorstwo buduje trwa-
łe relacje z klientami i kontrahentami 
oraz wzmacnia zaufanie społeczne. 
Firma staje się synonimem bezpieczeń-
stwa, jakie daje pewność i niezawod-
ność dostaw ciepła.

Certyfikat „Jakość 
Roku 2017 Diament” 

w rękach OPEC

Podczas IV Europejskiego 
Kongresu Jakości w Łodzi, 

Prezes Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej  Janusz Różalski odebrał 
kolejną prestiżową nagrodę dla 
firmy – diamentową statuetkę  

w programie „Jakość Roku 
2017”. Tym samym gdyńskie 

przedsiębiorstwo potwierdziło, 
że stosując wysokie standardy 

jakościowe i nieustannie 
dbając o ciągłe doskonalenie 

i wprowadzanie nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych, 

zasłużenie od wielu lat znajduje 
się w czołówce najlepszych firm 

ciepłowniczych w kraju.

Podczas IV Europejskiego 
Kongresu Jakości w Łodzi, 

Prezes Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej  Janusz Różalski odebrał 
kolejną prestiżową nagrodę dla 
firmy – diamentową statuetkę  

w programie „Jakość Roku 
2017”. Tym samym gdyńskie 

przedsiębiorstwo potwierdziło, 
że stosując wysokie standardy 

jakościowe i nieustannie 
dbając o ciągłe doskonalenie 

i wprowadzanie nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych, 

zasłużenie od wielu lat znajduje 
się w czołówce najlepszych firm 

ciepłowniczych w kraju.

Hołd ofiarom 
zbrodni 
piaśnickiej 

Przy Pomniku Piaśnickim odbyła się uroczystość z okazji 
Miesiąca Pamięci Narodowej upamiętniająca ofiary zbrod-

ni hitlerowskiej popełnionej w czasie II wojny światowej 
na przełomie  lat 1939/1940. 

Więcej: www.wejherowo.pl

Fot. Fundacja Qualitas
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Był to znakomity koncert połączenia ka-
szubskiej tradycji z nowoczesnością. Licz-
nie zgromadzona publiczność usłyszała 
największe przeboje obu grup w zaskaku-
jących aranżacjach i wspólnym wykonaniu 

Jak podkreśla Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa, zakup aparatu USG zakupio-
ny w ramach dotacji jest niezbędny 
dla prawidłowego funkcjonowania 
Oddziału Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej, gdzie konieczny jest 
całodobowy dostęp pacjentów 
do takiej aparatury. 

Jak powiedział Krzysztof  Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, zdobycie przez 
wejherowski Szpital Srebrnego Laura 
jest wyznacznikiem  i miernikiem kre-
atywności i innowacyjności. 
– Zdobyta nagroda jest dowodem na  to, 
że zarządzający szpitalem postawili na wy-
soką jakość usług i nowoczesne zarządzanie 
jakością, co jest niezwykle istotne w  przy-
padku świadczenia specjalistycznych usług 
medycznych i dostosowania ich do potrzeb 
pacjentów i  wymagań prawnych – mówi 
Krzysztof Hildebrandt. 
Prezydent Krzysztof Hildebrandt i Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-

ta wręczyli podziękowania Małgorzacie 
Hir, pielęgniarce Oddziałowej Oddzia-
łu Chorób Płuc Szpitala Specjalistycz-
nego w Wejherowie oraz Magdalenie 
Dykas-Rogalewskiej, pielęgniarce Od-
działowej Oddziału Neurologii, które 
opracowały elektroniczny system doku-
mentacji pielęgniarskiej, a który zostanie 
wykorzystany jako program pilotażowy 
w kilkunastu placówkach medycznych 
w całej Polsce. 
– Cieszę się, że wejherowski szpital został 
dostrzeżony przez Pomorską Kapitułę 
i  nagrodzony Srebrnym   Laurem   Jako-
ści w  kategorii „Organizacje Publiczne” 

i nagrodziła artystów gromkimi brawami. 
Gratulacje jubilatom złożyli m.in. zastępca 
prezydenta miasta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, przedstawiciele władz po-
wiatu – Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski, 
burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, wójt 
Kosakowa Jerzy Włudzik, przedstawicielka 
wójta gminy Szemud, dyrektor Muzeum 
PiMK-P Tomasz Fopke i z-ca dyrektora Fil-
harmonii Kaszubskiej Waldemar Czaja. 
– Dziękując za  artyzm i  oryginalność wy-
konywania utworów, za  stosowanie wielo-
ści gatunków muzycznych i  zaskakujących 
aranżacji, życzymy, by  wspólny, 60-letni Ju-
bileusz był kontynuacją wielkiej muzycznej 
przygody a  nam słuchaczom dawał powody 
do zachwytu muzyką, tańcem i śpiewem ka-
szubskim. Kierownikom zespołów oraz  nie-
zwykłym artystom – członkom zespołów, gra-
tulujemy pięknych Jubileuszy i życzymy wielu 
lat dalszej działalności. – mówił zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
Kaszubski Zespół Regionalny „Kolecz-
kowianie”, to autentyczne, śpiewane 
od pokoleń pieśni, muzyka i tańce regio-
nu Kaszub oraz oryginalne instrumenty 
kaszubskie. Natomiast grupa „Fucus”, 
to wykonawca muzyki folkowej irlandz-
kiej, szkockiej, bretońskiej, to szanty, pie-
śni morskie, własne kompozycje a także 
łączenie tradycyjnej kaszubskiej muzyki 
z nowoczesnością. Oba zespoły mają je-
den wspólny mianownik – popularyzują 
muzykę regionu kaszubskiego. 

– powiedział Andrzej Zieleniewski, wi-
ceprezes Szpitali Pomorskich. – Szcze-
gólnie dumny jestem z  pań pielęgniarek, 
których praca została uznana za innowa-
cyjną, a stworzony przez nie system staje 
się wzorcem do jego powielania na terenie 
innych placówek.
Podziękowanie otrzymała także Beata  
Wieczorek-Wójcik, dyrektor ds. Pie-
lęgniarstwa Szpitala Specjalistyczne-
go im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz 
Aleksandrze  Nieżurawskiej, pełnomoc-
nikowi Zarządu ds. Zintegrowanego Sys-
temu Zarządzania Szpitali Pomorskich 
Sp. z o.o.

W Filharmonii Kaszubskiej 
odbył się wspólny koncert 
jubileuszu 45-lecia zespołu 
Regionalnego „Koleczkowianie” 
kierowanego przez Tadeusza 
Dargacza oraz 15-lecia grupy 
folkowo-rockowej „Fucus” kie-
rowanej przez Rafała Rompcę. 

Wspólny koncert 
urodzinowy 

„Koleczkowian” 
i zespołu „Fucus” 

Miasto Wejherowo prze-
kazało 50 tys. złotych 
na zakup aparatu USG dla 
potrzeb Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej 
Szpitala im. F. Ceynowy 
w Wejherowie wcho-
dzącego w skład Szpitali 
Pomorskich sp. z o.o. 
– taką decyzję na wniosek 
Prezydenta Miasta podjęli 
wejherowscy radni na sesji 
Rady Miasta. 

Z myślą 
o pacjentach

Wejherowski szpital wyróżniony
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie otrzymał Srebrny  Laur  Jakości 
w XXI edycji Konkursu o Pomorską  Nagrodę  Jakości w kategorii 
„Organizacje Publiczne”, a dwie wejherowskie pielęgniarki zostały 
wyróżnione za opracowanie elektronicznego systemu dokumentacji 
pielęgniarskiej. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt pod-
czas spotkania w ratuszu podziękował wyróżnionym pielęgniarkom 
oraz Jolancie  Sobierańskiej – Grędzie, prezes zarządu Szpitali Pomor-
skich i Andrzejowi  Zieleniewskiemu, wiceprezesowi Zarządu Szpitali 
Pomorskich. 
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Podczas spotkania przedstawicieli czte-
rech placówek szpitalnych i zarządu spółki 
dokonano podsumowania dotyhczasowej 
działalności. Jak informuje Jolanta Sobie-
rańska-Grenda – prezes Szpitali Pomor-
skich sp. o.o., wszystkie  szpitale rozwinęły 
się inwestycyjnie i sprzętowo, co oznacza 
że utworzenie spółki było bardzo dobrą 
decyzją.
– Jeszcze wiele przed nami, ale można uznać, 
że to był dobry rok. Może jeszcze nie idealnie, 
ale  myślę że  nasze szpitale podobają się pa-

Wszystkie zdjęcia ukazują matkę arty-
sty Artura Wyszeckiego – Teresę Wie-
siołek-Wyszecką.
– To zdjęcia mojej mamy, które robił jej 
tata, a mój dziadek, a które teraz po-
wtórzyłem po pół wieku – mówi Artur 
Wyszecki. – Te same miejsca, ta sama 
modelka, inne aparaty, inny czas, ta sama 
pasja. 
– Patrząc na zdjęcia pokazane na tej wy-
stawie wybieramy się w niezwykłą podróż 
w czasie – powiedział Arkadiusz Krasz-
kiewicz gratulując autorowi świetnego 
pomysłu.
Artur Wyszecki urodził się i mieszka 
w Wejherowie. Studia na Wydzia-

le Malarstwa i Grafiki w Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku ukończył 
w 1993 roku w pracowni prof. Je-
rzego Krechowicza. Zajmuje się fo-
tografią, filmem, rzeźbą, malarstwem 
sztalugowym, grafiką artystyczną 
i użytkową. Organizuje imprezy 
kulturalne, koncerty i warsztaty ar-
tystyczne. Współzałożyciel i orga-
nizator Spichlerza Sztuki Wejhero-
wo. Pomysłodawca i autor Szlaku 
Nut Kaszubskich i rzeźby grającego 
na akordeonie Kaszuba w parku. Au-
tor wielu fresków w technice sgraf-
fito m.in. w Ratuszu i przy ul. Wało-
wej. Zamiłowany podróżnik.

cjentom. Jesteśmy dla pacjentów i  staramy 
się, aby jakość była przez nich odczuwalna 
– mówi Jolanta Sobierańska-Grenda.
Zastępca prezesa spółki lek. med. Andrzej 
Zieleniewski podkreśla, że wejście wej-
herowskiego szpitala z drugiego na trzeci 
poziom referencyjny potwierdza, że przed 
szpitalem jest otwarta ścieżka dalszego 
rozwoju. To pozwala myśleć nowych spe-
cjalnościach i nowych oddziałach szpital-
nych, z wykorzystaniem środków unijnych. 
Rocznica była okazją do wręczenia Zło-
tych Czepków, jako nagród dla zasłużo-
nych pielęgniarek i położnych. Gratulacje 
władzom spółki w imieniu Prezydenta 

Miasta Wejherowa złożyli zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz i Jolanta Ro-
żyńska, dyrektor Filharmonii Kaszubskiej. 

Wystawa Longiny 
Wysockiej 

w wejherowskim 
muzeum

W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-

morskiej odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa wejhe-

rowianki Longiny Wysockiej. Jedna druga wieku 
w obiektywie Artura 

Wyszeckiego

W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-

morskiej odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa wejhe-

rowianki Longiny Wysockiej. 

W wejherowskim muzeum mogliśmy oglądać wystawę 
fotograficzną Artura Wyszeckiego zatytułowaną „Foto-
grafie, które dzieli jedna druga wieku. Różni fotografo-

wie, ta sama modelka”. 

Wernisaż otworzył dyrektor muzeum To-
masz Fopke i zaprosił uczestników do wy-
słuchania koncertu znakomitego skrzypka 
Michała Cieśluka. – Malarstwo pani Longiny 
Wysockiej wzbudza emocje i  bardzo mi się 
podoba. Pani Longina dała się poznać jako ar-
tystka wrażliwa i dzisiaj tę wrażliwość oddaną 
w barwach pięknie podkreślił koncert skrzyp-
cowy poprzedzający otwarcie wystawy. Moż-
na powiedzieć, że dwie sztuki zlały się dzisiaj 
w jedność – powiedział Tomasz Fopke.
Longina Wysocka jest mieszkanką Wej-
herowa, absolwentką Wydziału Fotogra-
fii Liceum Plastycznego w Gdyni. Jednak 
mimo zamiłowań do sztuki fotograficz-
nej swoje siły twórcze związała głównie 
z malarstwem, które stało się jej życiową 
pasją. Maluje różnymi technikami – ole-
jami, pastelami, akwarelami. Pełni funk-
cję prezesa Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków „Pasja” w Wejherowie, które 
skupia ok. 30 artystów z m.in. Wejhero-
wa, Lęborka, Słupska, Redy i Gdyni. Jest 
również wykładowcą-wolontariuszem 
na Wejherowskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. Włącza się też aktywnie 
w różnego rodzaju inicjatywy społeczne 
i charytatywne. 

Spółka Szpitale Pomorskie świętowała 
w Filharmonii Kaszubskiej pierwszą 

rocznicę swojej działalności. W skład 
tej spółki wchodzi wejherowski Szpital 
Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy.

Pierwsza rocznica Szpitali Pomorskich
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Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie to 
święto obchodzone corocznie 2 kwiet-
nia, mające na celu podnoszenie świado-
mości społecznej na temat autyzmu. Ze 
względu na obchody Wielkanocy, świę-
towanie przełożono na 12 kwietnia. 
Uroczystości na placu Jakuba Wejhera 
rozpoczęły się przemarszem, zdomino-
wanym przez niebieski kolor, który ko-
jarzony jest z autyzmem. W pochodzie 
wzięli udział m.in. przedstawiciele władz 
miasta m.in. prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, delegacje wejhe-
rowskich szkół i przedszkoli czy klubów 
sportowych. 
– Chodzi o  uświadomienie społeczeństwu, 
jak wygląda autyzm. Osoby ze spektrum 
autyzmu są bardzo źle odbierane w  społe-
czeństwie, często są dyskryminowane. Jest 
to druga największa grupa społeczna z dys-
funkcją – podkreśla Arkadiusz Raguza, 
prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Autyzmem.

Jak powiedziała Małgorzata Woźniak, 
dyrektor Powiatowego Zespołu Kształ-
cenia Specjalnego w Wejherowie, ob-
chody Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu służą przede wszystkim roz-
budzeniu zainteresowania samym auty-
zmem. 
– Obecnie jest to zaburzenie, które wystę-
puje u bardzo wielu osób. Z osobami auty-
stycznymi spotykamy się na każdym etapie 
edukacyjnym, ale również w  miejscach 
publicznych – mówi Małgorzata Woź-
niak, dyrektor Powiatowego Zespołu 
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. 
– Świadomość odnosząca się do tego za-
burzenia powinna być bardzo szeroka. Ma 
służyć przede wszystkim zaakceptowaniu 
takich osób w społeczeństwie.
Oprócz działań edukacyjnych, podczas 
wejherowskiego święta można było 
wziąć udział w licytacjach gadżetów 
przekazanych przez kluby sportowe, 
firmy i osoby prywatne. Pod ratuszem 

zorganizowano pokaz wozów bojo-
wych – strażackich i wojskowych – oraz 
umundurowania policji. Obchody Dni 
Autyzmu wspierały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Bolszewa oraz Kębłowa. 
Na miejscu był też Klub Integracji Spo-
łecznej Śródmieście. Wsparcie zapewnili 
wolontariusze, w większości uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Wejherowie.

Różne oblicza autyzmu
Autyzm może mieć różny stopień na-
silenia. Niektórzy chorzy w ogóle nie 
nawiązują kontaktów z otoczeniem, 
nie mówią, ciągle powtarzają te same 
zachowania. Autyzm nie jest uleczal-
ny, jednak terapia i opieka specjalisty 
znacznie poprawiają rozwój dziecka. 
Osoby z autyzmem doświadczają trud-
ności zarówno z komunikacją werbalną 
i niewerbalną. Często rozumieją wypo-
wiedzi innych osób w sposób bardzo 
dosłowny. Nie rozumieją żartów, sarka-
zmu, zwyczajowych powiedzeń i zwro-
tów. Dużą trudność sprawia im rozumie-
nie mimiki twarzy, tonu głosu, gestów. 
Niektóre osoby z autyzmem nie mówią 
lub ich mowa jest bardzo ograniczona. 
Zazwyczaj są w stanie zrozumieć czę-
ściowo, co do nich mówią inni. Dlatego 
tak ważne jest wykorzystywanie alter-
natywnych metod komunikacji, takich 
jak piktogramy i symbole wizualne. Są 
też osoby z autyzmem, które mają do-
bre umiejętności językowe, lecz z tru-
dem przychodzi im nawiązanie dialogu, 
w związku z czym często powtarzają 
słowa wypowiedziane przez rozmówcę 
lub trzymają się jednego tematu i mó-
wią bez przerwy np. o swoich zaintere-
sowaniach.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

Wejherowo na niebiesko 

W Wejherowie obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 
Na wejherowskim rynku, na którym tego dnia dominował kolor niebieski, 
mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości dobrze się bawili, 
a jednocześnie wyrazili swoje wsparcie dla osób z autyzmem.

Z myślą o ekologii
Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podpisał List Intencyjny 
z przedstawicielami władz Grupy LOTOS 
S.A. w sprawie współpracy dotyczącej 
realizacji dostaw wodoru dla taboru MZK 
Wejherowo Sp.z o.o.  Jest to pierwszy 
krok do tego, aby w przyszłości 
po mieście jeździły autobusy na wodór.

W preambule Listu Intencyjnego zapisa-
no chęć podjęcia współpracy dotyczącej 
realizacji dostaw wodoru oraz związa-
nej z tym infrastruktury dla autobusów 
komunikacji miejskiej z ogniwami pali-

wowymi FCEB planowanymi do zakupu 
przez MZK Wejherowo. Strony dekla-
rują gotowość wzajemnej współpracy 
w określonym w niniejszym liście inten-
cyjnym zakresie.
Ideą przyświecającą podjęciu się trwałej, 
wzajemnej współpracy pomiędzy Strona-
mi jest możliwość zastosowania najnow-
szych technologii umożliwiających dosta-
wy wodoru oraz ich wykorzystanie w celu 
tankowania wodorem taboru miejskiego. 
Zakłada się, że współpraca obu Stron 
umożliwi realizację inicjatyw przyczyniają-
cych się do rozwoju najnowszych techno-
logii mających wpływ na ochronę środo-
wiska naturalnego oraz poprawę szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa.

Jesteśmy zainteresowani nowymi technolo-
giami, które z  jednej strony podniosą kom-
fort pasażerów poprzez zmniejszenie hałasu 
w autobusach, a z drugiej strony nie emitują 
zanieczyszczeń do  środowiska. Jest to  o  tyle 
ważne, iż miejskie autobusy tylko w ciągu jed-
nego roku pokonują na swoich liniach ponad 
1 mln 700 tys. km i zużywają około 600 tys. 
litrów paliwa – mówi Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt.
Pod Listem Intencyjnym swoje podpisy 
złożyli: wiceprezes „Lotosu” ds. produk-
cji i handlu Jarosław Kawula, wiceprezes 
„Lotosu” ds. ekonomiczno-finansowych 
Mateusz Aleksander Bonca, prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i prezes 
MZK Czesław Kordel.
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Wystawa została zorganizowana przez 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
IPN w Gdańsku przy współpracy z Mu-
zeum Piaśnickim w Wejherowie, Szko-
łą Muzycznej I stopnia w Wejherowie 
i Wejherowskim Centrum Kultury. 

Odyseja Umysłu to program edukacyjny, 
który rozwija umiejętność kreatywnego 
myślenia dla uczniów od podstawówek 
po licea oraz studentów. W finałach 
startuje kilkaset drużyn z całego świata. 
Drużyna wystąpiła w składzie: Kornelia 
Brudniewicz, Marcelina Brudnowska, 
Zuzanna Brzezińska, Wiktoria Hennig, 
Julia Łuniewska, Monika Matusiak, Alicja 
Szcześniak, pod okiem trzech trenerów: 
Iwony Brzezińskiej, Anny Jeżewskiej-Li-
twin, Marcina Mutki.
– Naszym zadaniem było przedstawienie 
i  zbudowanie struktury z  drewna – balsy, 
która miała unieść jak najwięcej kilogra-
mów. Składała się z  bardzo małych pa-
tyczków, nie mogła być wyższa niż 20  cm 
i  ważyć więcej niż 15 g. Przedstawiała 
niedźwiedzia. Nasza struktura wytrzymała 
obciążenie 200 kg – mówi Alicja Szcze-
śniak z klasy VI b. 
– Dziewczęta na  potrzeby przedstawienia 
zrobiły też dekoracje. Ich stroje były zrobione 

z pomponów. Miały na sobie w sumie 7 tys. 
czerwonych pomponów  z  włóczki – mówi 
jedna z trenerek Iwona Brzezińska. 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa pogratulował kre-
atywnym uczniom, nauczycielom-tre-
nerom i dyrektor Szkoły Podstawowej 
Sióstr Zmartwychwstanek w Wejhero-
wie s. Marlenie Wilmańskiej, udziału 
w tym niezwykłym i twórczym wydarze-
niu na edukacyjnej mapie Polski. 
– Młodzi uczestnicy udowodnili, że są kre-
atywni, pełni inicjatywy i  świeżych pomy-
słów – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. 
– Gratuluję uzyskania zaszczytnego tytułu 
mistrzowskiego, który pozwoli na reprezen-
towanie Wejherowa i kraju w prestiżowym 
Eurofestiwalu.

W przemarszu uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych, przedsta-
wicieli lokalnych i okolicznych firm rze-
mieślniczych, usługowych i kupieckich 
oraz nauczycieli i młodzieży Niepublicz-
nej Szkoły Rzemiosł. Wśród uczestników 
obecni byli m.in. starszy cechu Brunon 
Gajewski, podstarszy Ryszard Pionk, 
członek Zarządu Cechu Piotr Waga, 
zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz, przewodniczący Rady Miasta 
Bogdan Tokłowicz, sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara i inni.

Drużyna ze szkoły Sióstr Zmartwychwstanek 
wicemistrzem Polski Odysei Umysłu

Podczas pobytu w Niemczech 
wejherowska drużyna będzie 
promowała regionalizm, za-
prezentuje regionalny skarb 
– bursztyn i  haft kaszubski. 
Podczas pobytu na Eurofesti-
walu odbywa się tzw. Wieczór 
Kulturowy, na  którym druży-
ny z  poszczególnych krajów 
prezentują swoją przynależ-
ność regionalną. 

W wejherowskim ratuszu 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa gościł 
grupę uczniów Szkoły Podstawowej 
Sióstr Zmartwychwstanek 
w Wejherowie. Pogratulował im 
zdobycia wicemistrzostwa Polski 
w Ogólnopolskim Finale Odysei 
Umysłu. Szkoła z Wejherowa jest 
jedyną szkołą z Kaszub, która 
będzie reprezentowała region 
na Eurofestiwalu w Niemczech.

Europejski Festiwal Odysei Umysłu od-
będzie się na przełomie kwietnia i maja 
w Niemczech. 

Wystawa IPN 
Ojcowie 
Niepodległości

Na Skwerze im. Reginy Osowickiej 
w Wejherowie otwarto wystawę 
historyczną z okazji 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości 
pt. „Ojcowie Niepodległości”.

W otwarciu uczestniczyli m.in. naczelnik 
Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdań-
sku Krzysztof Drażba, Zbigniew Girzyń-
ski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, zastępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, wicestarosta 
Witold Reclaf, sekretarz miasta dr Bo-
gusław Suwara, zastępca dyrektora Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie Jadwiga Jędrej i inni. Obecna 
była również młodzież 1 Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana III Sobieskiego 
i Szkoły Podstawowej w Gościcinie. 
Po obejrzeniu wystawy wszyscy uda-
li się do auli Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Wejherowie, gdzie 
dr Zbigniew Girzyński wygłosił wykład 
na temat „Orlęta Lwowskie 1918-1920”. 

Święto braci 
rzemieślniczej 

Z okazji św. Józefa – Dnia Patrona 
Rzemiosła, odbyło się w Wejhe-
rowie tradycyjne spotkanie braci 
rzemieślniczej. Organizatorem 
uroczystości był Zarząd  Powia-
towego Cechu Rzemiosł i Małych 
Przedsiębiorstw w Wejherowie.
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Klasztorowi Ojców Franciszkanów przy 
ul. Reformatów 19 przyznano dwie do-
tacje: w wysokości 153,3 tys. zł na re-
mont elewacji budynku klasztornego 
od strony północnej i południowej 
oraz 23,2 tys. zł na remont elewacji 
Domu pielgrzyma w części obejmującej 
klatkę schodową. 
Natomiast Dom Pomocy Społecznej 
z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla 
Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincenta a Paulo 
przy ul. Św. Jacka 14 otrzymał dotację 
w wysokości 81 tys. zł na remont elewa-
cji budynku.
Wspólnota przy ul. 12 Marca 179, Wnie-
bowstąpienia 1, 1a, 3, 3 a otrzyma-
ła dotację w wysokości do 100 tys. zł 
na remont konstrukcji ścian zewnętrz-
nych i fundamentów, remont elewacji 
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowej budynku. 

4 miliony na remonty zabytkowych 
obiektów i kamienic
– Miasto od  lat dofinansowuje prace kon-
serwatorskie w  budynkach zabytkowych 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. – To  również dzięki 

temu pięknieją w Wejherowie elewacje sta-
rych kościołów, zabytkowe ołtarze i stylowe 
kamienice. 
Wejherowskie zabytki od ponad dzie-
sięciu lat mogą liczyć na pomoc mia-
sta w przeprowadzeniu remontów. 
Od 2007 r. Wejherowo przekazało 
na  dofinansowanie remontów i  prac 
konserwatorsko-restauracyjnych w za-
bytkach ponad 4,1 mln złotych. Do tej 
pory prace wykonano w 60 budynkach 
(wspólnot mieszankowych, budynkach 
prywatnych i obiektach sakralnych).

Prezydent Miasta zaproponował zwięk-
szenie wydatków na wymianę starych 
kopcących pieców na ekologiczne źródła 
ogrzewania o 477 tys. zł, które obejmują:
>  Dotacje z budżetu miasta dla 

w kwocie 312 tys. zł dla wspólno-
ty mieszkaniowej przy ul. 12 Marca 
179, Wniebowstąpienia 1, 1a, 3, 3a 
na podłączenie do sieci OPEC.

>  Dotacje z budżetu miasta dla wspól-
not mieszkaniowych i osób fizycz-
nych na wymianę pieców w ramach 
programu „Czyste powietrze Pomo-
rza 2018”, na który do 30 kwietnia 
br. trwa nabór wniosków. Miasto 
sfinansuje do 5% kosztów w kwocie 
90 tys. zł. Dodatkowo do 30% kosz-
tów sfinansuje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku ze środków po-
zyskanych przez miasto w konkur-
sie (środki te zostaną wprowadzone 
do budżetu z terminie późniejszym).

>  75 tys. zł na wymianę ogrzewania 
na gazowe w lokalach komunalnych.
Radni przyjęli uchwały w powyższej 
sprawie. Po dokonanej zmianie bu-
dżetu miasta łączna kwota przezna-
czona w tym roku na wymianę pie-
ców wyniesie już ponad 2,1 mln zł 
– największej w historii. W tej kwocie 
ponad 700 tys. zł stanowią dotacje 
dla mieszkańców udzielane z budżetu 
Wejherowa na wymianę pieców.

>  Urząd Miejski prowadzi wspólnie 
z mieszkańcami wiele działań, które 
mają na celu poprawę czystości po-
wietrza w Wejherowie. W ich wyniku 
w ostatnich paru latach zlikwidowa-
no w Wejherowie ponad 250 starych 
kopcących pieców. W to miejsce za-
instalowano ekologiczne ogrzewanie.

– W  tym roku stosunkowo wzrosła liczba 
projektów nieinwestycyjnych, co wskazuje 
że mieszkańcy zaczęli bardziej interesować 
się projektami z  zakresu organizacji wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych i  rekreacyj-
nych – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.
Jak informuje Arkadiusz Kraszkiewicz 
w tegorocznej edycji, na realizację wej-
herowskiego budżetu obywatelskiego 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt przeznaczył 1 mln zło-

tych, z tego 950 tys. zł na projekty 
inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwe-
stycyjne. 
Do 4 maja wnioskodawcy będą mogli 
zgłaszać komisji swoje uwagi i zastrze-
żenia w ramach konsultacji społecznych. 
Ostateczną listę projektów zatwierdzo-
nych do głosowania Prezydent Mia-
sta Wejherowa ogłosi w dniu 14 maja.  
Głosowanie na projekty Budżetu Oby-
watelskiego odbędzie się w dniach 
8-22 czerwca 2018 roku. 

Ponad 
z miasta na 
wejherowskie 
zabytki

357 tys. zł 

Kolejne zabytki wejherowskie 
otrzymają dofinansowanie 
na prace konserwatorskie 
i restauratorskie. Podczas sesji 
przyjęto uchwały w sprawie 
przyznania dotacji z budżetu miasta 
dla Klasztoru Franciszkanów, 
Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Św. Jacka 14 i  wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. 12 Marca 
179, Wniebowstąpienia 1, 1a, 
3, 3a. Renowacja zabytków 
nie tylko poprawia ich stan 
techniczny i pozwala je zachować 
dla przyszłych pokoleń, ale także 
estetykę obiektu, co – jak wszyscy 
widzimy – wpływa pozytywnie 
na wizerunek naszego miasta. 

Wejherowski Budżet Obywatelski 
– wpłynęły 22 projekty
W czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego 
wejherowianie złożyli 22 projekty, z czego 
12 inwestycyjnych i 10 nieinwestycyjnych.

Ponadto Rada Miasta przezna-
czyła 50 tys. zł na  zakup system 
do pomiaru zanieczyszczenia po-
wietrza. 

Kolejne dofinansowanie 
z miasta na likwidacje 
starych pieców

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta Wejherowa podjęto 
kolejne decyzje związane 
ze wspieraniem wymiany starych 
pieców na ekologiczne źródła 
ciepła. Celem tych działań jest 
zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza w Wejherowie. 
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Maj 2018

8.05 – 15.05 
Tydzień Bibliotek: (DO)WOLNOŚĆ 
CZYTANIA 
Ogólnopolski program, którego celem 
jest podkreślanie roli czytania i bibliotek 
w poprawie jakości życia, edukacji oraz 
zwiększenie prestiżu zawodu biblioteka-
rza i zainteresowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa, 

W programie : 

8.05, godz. 12
Biblioteka konkursowo! Uroczyste 
zakończenie Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego 

9.05
Maraton biblioteczny, zajęcia dla grup 
zorganizowanych, zapisy w Wypoży-
czalni dla Dzieci i Młodzieży 

10.05, godz. 11
Biblioteka teatralnie – spektakl dla 
dzieci „Zakochany Troll” w wykonaniu 
teatru Gargulec. Wstęp wolny. Grupy 
zorganizowane obowiązują wcześniej-
sze zapisy w Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży. Ilość miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
godz. 16
Uroczyste spotkanie z członkami bi-
bliotecznych klubów : DKK i „Errata” 
i wyróżniających się czytelników Wy-
pożyczalni dla Dorosłych 

11.05 (piątek)
Biblioteka – miejsce spotkań:
godz. 10.00 – prelekcja Rafała Dęb-
skiego i Dariusza Domagalskiego pt. 
„Broń średniowiecza” 
godz. 17.00 – spotkanie poetyckie 
z Darią Węsierską oraz wernisaż ma-
larstwa słuchaczy WUTW pod kierun-
kiem Elżbiety Bieńko-Kornackiej 

12.05
W bibliotece rodzina się zgrywa! 
godz. 14.00 – 17.30 turniej gier plan-
szowych dla całych rodzin. Wstęp wol-
ny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 

15.05, godz. 17
W bibliotece w kręgu zdrowia i urody 
– projekt „W kręgu kultury. Krąg zdro-
wia i urody” – spotkanie z Michałem 
Konkelem „Ziołowy detoks na wiosnę” 

10.05, godz. 16
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych, poświęcone książkom: 
Łukasza Krzyżanowskiego „Dom, któ-
rego nie było” oraz Marcina Kąckiego 
„Plaża za szafą”

4.05 i 11.05, godz. 15.00 – 17.30 
Planszówkowa Odskocznia – bibliotecz-
ny klub gier planszowych dla uczniów 
z klas 4-7 Szkoły Podstawowej. Nabór 
zamknięty 

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

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

29.05, godz. 10 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży, poświęcone książce Mał-
gorzaty Wardy „Rebeliantka” 

30.05, godz. 11 
Dzień Dziecka w Klubie Małego Czy-
telnika 

10.05, godz. 19
Spektakl Akompaniator – Teatr Muzycz-
ny z Poznania, bilety: 29 zł ulgowe; 39 zł 
normalne

12.05, godz. 17
Biesiada Literacka – Spotkanie z Lesz-
kiem Długoszem, wstęp wolny

13.05, godz. 11
Koncert – Poranek Muzyczny, bilety: 10 zł 

16.05, godz. 9:00 , 11.30 
Spektakl – Strażniczka Magicznego Lasu 
– Bałtycki Teatr Dramatyczny, bilety: 19 zł 

17.05, godz. 19
Koncert – Mikromusic, bilety: 39 zł ulgo-
we; 49 zł normalne

24.05, godz. 19 
Koncert – Abba Symfonicznie – Gdyń-
ska Orkiestra Symfoniczna, bilety: 20 
zł uczniowskie, 25 ulgowe; 29 zł nor-
malne

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
odbył się konkurs na tekst piosenki 
o Wejherowie organizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Wej-
herowie pod patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa i przy współpracy 
z wejherowskim Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Wyłoniono wówczas 5 najlepszych 
– zdaniem jurorów – tekstów, które 
zostały zakwalifikowane do konkur-
su na melodię: “Melodia mojego mi-
asta” – Jerzy Kozerski, „Wejherowsko 
chóranka” – Jerzy Kozerski-Witold 
Bobrowski, „Jakubowy gród” – Maria 
i Jerzy Kozerscy, “Wejherowo nasze 
miasto” – Izabela Minga, “Gdzie tak 
pięknie szumią drzewa” – Henryk 
Połchowski.

Termin nadsyłania prac 
upływa 15 maja 2018 roku. 

Więcej: www.wejherowo.pl

25.05, godz. 19
Forcecon – Zlot Fanów Gwiezdnych Wo-
jen, bilety: 10 zł 

26.05, godz. 19
KONCERT – URODZINY MIASTA 
– DZIEŃ JAKUBA. Podczas imprezy zo-
staną rozdane nagrody Prezydenta Mia-
sta Wejherowa. Na scenie wystąpi znana 
z programu The Voice of Poland – Moni-
ka Kitel”, a później będzie można posłu-
chać gwiazdy wieczoru – Margaret.

30.05, godz. 11 
Spektakl – Wikingowie – Musical Nielet-
ni – Teatr Komedii Valldal, bilety: 29 zł 

Ogólnopolski Konkurs 
Kompozytorski na piosenkę 
o Wejherowie

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna 
im. Aleksandra Majkowskiego 
w Wejherowie zapraszają 
do udziału w „Ogólnopolskim 
konkursie kompozytorskim 
na piosenkę o Wejherowie” 
pod patronatem Starosty 
Wejherowskiego Gabrieli Lisius.
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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: Arkadiusz Kraszkiewicz
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: Marzena Ćwiklińska 
 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

>

>

>

Wiosna, święta, urodziny i inne okolicz-
ności,  to nierzadko czas, gdy pojawia się 
pokusa, by w naszym domu pojawił się 
uroczy, mały piesek lub kotek. Często 
przeglądając ogłoszenia natraficie Pań-
stwo na oferty pt. „yorki/maltańczyki/
labradory tanio!”. Ogłoszenia takie oczy-
wiście opatrzone są słodkimi zdjęciami 
młodych nierodowodowych zwierząt. 
Należy pamiętać, że nierodowodowy 
oznacza to samo, co nierasowy, a jedy-
nie podobny do rasowego. Częstym tłu-
maczeniem „hodowców” jest informacja, 
że dany piesek lub kotek był ostatni 
w miocie, i jest to przyczyna dla której 
nie ma rodowodu – oczywiście niepraw-
dziwa, gdyż każde zwierzę urodzone 
z rasowych rodziców ma uprawnienia do 
wydania mu rodowodu. Często też od 
kupujących słyszymy „ja nie potrzebuję 
rodowodu – ja chcę pieska do kochania”. 
Należy jednak pamiętać, iż płacąc za ro-

dowód, płacimy za pewność, że kupuje-
my np. labradora (a nie biszkoptowego 
psa nieco podobnego do labradora), za 
to, że zwierzak ma komplet szczepień, 
że jest przebadany w kierunku chorób 
typowych dla danych ras. Nie musimy 
się obawiać tego, że po przyjeździe do 
domu okaże się, że maluch jest zwyczaj-
nie chory, a my wydamy mnóstwo pie-
niędzy na leczenie, a nieraz wręcz rato-
wanie życia zwierzęcia. 
Głośnym i medialnym ostatnio tematem 
jest fakt istnienia pseudohodowli, czyli 
miejsc w których „produkuje się” szcze-
nięta. To właśnie w tych miejscach rodzą 
się te tanie w zakupie kociaki i szczenia-
ki. Chore, zaniedbane i wyeksploatowa-
ne suki i kotki wydają na świat również 
chore maluchy, które pozbawione w naj-
młodszym wieku prawidłowego kon-
taktu z człowiekiem, często nie potrafią 
nawiązać z przyszłym opiekunem prawi-
dłowej relacji. Przypominamy również, iż 
rozmnażanie i sprzedaż zwierząt niera-
sowych jest w naszym kraju niezgodna 
z prawem, a najlepszym sposobem nie-
dopuszczenia do rozrodu jest steryliza-
cja i kastracja zwierząt właścicielskich.  
Każdy kto dokonuje takiego zakupu, 
uczestniczy w nielegalnym procederze 
i napędza ten bezduszny proceder eks-
ploatujący zwierzęta.
Alternatywą dla zakupu rasowego zwie-
rzęcia jest oczywiście adopcja, do której 
gorąco zachęcamy. Wiosną, niestety jak 
co roku, do schronisk i domów tymcza-
sowych trafi znów mnóstwo młodo-
cianych zwierząt – z utęsknieniem wy-
patrują swoich przyszłych opiekunów, 
a przecież nie kochają i nie tęsknią mniej 
niż te rasowe. Nie kupuj! Adoptuj…

Agata Karpik
Pomorski Koci Dom Tymczasowy

www.pkdt

Z  inicjatywy radnych Henryka Kancz-
kowskiego, Wojciecha Kozłowskiego 
i  Jacka Gafki Urząd Miejski w  Wejhe-
rowie nawiązał współpracę z  środowi-
skiem społeczników zajmujących się 
opieką nad zwierzętami. Na łamach 
„Nowin” i  stronie internatowej miasta 
publikowane są materiały edukacyjne 
i informacyjne przygotowane przez wo-
lontariuszki Fundacji Viva! działające 
w  Pomorskim Kocim Domu Tymczaso-
wym, które osobiście, aktywnie, spo-
łecznie od wielu lat opiekują się zwie-
rzętami i dobrze znają tę tematykę.
- Kontynuujemy współpracę, którą roz-
poczęliśmy akcją edukacyjną – mówi 
zastępca prezydenta Beata Rutkie-
wicz – Rozmawiamy również z  part-
nerami społecznymi o  innych formach 
i  polach współdziałania w  zakresie 
opieki nad zwierzętami.

pseudohodowli!

Nie dla 
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Wejherowska Noc Muzeów 
Dziesiąta Wejherowska Noc Muzeów 
będzie wielką atrakcją dla wszystkich, 
których 
interesuje historia, fotografia i sztu-
ka. W ratuszu, który dla zwiedzających 
otwarty będzie od godz. 19 do 23, przy-
gotowano wiele atrakcji i niespodzianek. 
Wśród nich m.in. możliwość spotkania 
z prezydentem Wejherowa Krzysztofem 
Hildebrandtem. Jak zwykle zwiedzający 
będą mieli możliwość zrobienia sobie 
pamiątkowych zdjęć w fotobudce. Na 
wejherowskim rynku zaprezentowana 
zostanie wystawa „Rynek na przestrzeni 
lat”, gdzie zobaczymy historyczne foto-
grafie pl. Jakuba Wejhera. Atrakcją będą 
z pewnością pokazy cyrkowe. W Ratu-
szu będzie można obejrzeć historyczne 
zdjęcia basenu przy ul. Kalwaryjskiej 
oraz wystawę malarstwa Salvadora Dali. 
Otwarta dla zwiedzających będzie także 
Sala Historyczna „Wejherowo okresu 
międzywojennego”. 

Wejherowo Biega
Wszystkich miłośników biegania zapra-
szamy 19 maja do wejherowskiego am-
fiteatru i Parku Miejskiego im. A. Maj-
kowskiego na Festyn Rekreacyjny 
„WEJHEROWO BIEGA”. Do wyboru 
będzie pięć tras. Dzieci do lat 6 pobie-
gną na dystansie 300 m, dzieci w wieku 
7-10 lat na dystansie 500 m, a młodzież 
i dorośli mają do wyboru trasy o dł. 
od 900 m do 4000 m.
Każdy z uczestników otrzyma przed bie-
giem koszulkę, a po dobiegnięciu na metę 

medal okolicznościowy, napój izotonicz-
ny i baton energetyczny. W biegach nie 
obowiązują zasady rywalizacji – jedynym 
warunkiem jest ukończenie wybranego 
dystansu. Po zakończeniu biegów, wśród 
uczestników którzy ukończyli trasę, roz-
losowane zostaną nagrody rzeczowe.
Biuro zawodów dostępne w Amfiteatrze, 
będzie otwarte w godz. 7.30-10.30. 
O godzinie 10.35 odbędzie się wspólna 
rozgrzewka.
Start do biegu nr 1 na 300 m nastą-
pi o godz. 11 (rocznik 2012 i młodsi), 
o godz. 11.20 – bieg nr 2 na 500 m dla 
dzieci 7-10 lat – dziewczęta (roczniki 
2011-2008); godz. 11.40 – bieg nr 3 
na 500 m dla dzieci 7-10 lat – chłop-
cy ( roczniki 2011-2008); godz. 12.00 
– bieg nr 4 na 900 m, dla dzieci 11-13 lat 

(roczniki 2007-2005); godz.12.20 – bieg 
nr 5 na 2000 m, 14-15 lat (roczniki 
2004-2003); godz.12.50 – bieg nr 6 na 
2000 m, 16-19 lat (roczniki 2002-1999); 
godz. 13.15 – bieg nr 7 na 2000 m, 
(roczniki 1998 i starsi); godz. 13.35 
– bieg nr 8 na 4000 m (roczniki 1998 
i starsi). 

III Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen 
Forcecon 2018

W maju na ekrany kin wchodzi najnow-
sza część gwiezdnej sagi „Han Solo: 
Gwiezdne wojny – historie”. Z tej okazji 
25 maja Wejherowo po raz trzeci będzie 
gościć rycerzy Jedi, szturmowców i in-
nych przybyszy z odległej galaktyki oraz 
wszystkich fanów serii „Star Wars” pod-
czas III Zlotu Fanów Gwiezdnych Wojen 
Forcecon 2018.
III Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen Force-
con 2018 tradycyjnie rozpocznie się na 
wejherowskim rynku o godz. 15 przed po-
mnikiem Jakuba Wejhera, który tego dnia 
będzie wystylizowany na postać Lorda 
Vadera. Po powitaniu gości Zlotu i odegra-
niu Hymnu Imperium, uroczysta parada 
uczestników wyruszy do Wejherowskiego 
Centrum Kultury, gdzie na uczestników 
czeka wiele atrakcji – wykłady, wystawy 
modeli oraz liczne konkursy. Przygotowa-
na zostanie również Strefa Gier – plan-
szowych i komputerowych, a także Strefa 
Malucha, z atrakcjami dla najmłodszych. 
Na stoiskach kupić będzie można książki, 
komiksy, stroje oraz różnorodne gadżety. 
Podczas Zlotu wyświetlane będą aż trzy 
projekcje najnowszej części sagi Star Wars.

Maj 
w Wejherowie

Koncert Margaret, Moniki Kittel, 
festyn rekreacyjny „Wejherowo 
Biega”, Tydzień Bibliotek, pełna 

atrakcji Noc Muzeów, Zlot Fanów 
Gwiezdnych Wojen   

i święto miasta, czyli Dzień 
Jakuba Wejhera – te wszystkie 

wydarzenia czekają na nas w maju 
w Wejherowie. 

Koncert Margaret, Moniki Kittel, 
festyn rekreacyjny „Wejherowo 
Biega”, Tydzień Bibliotek, pełna 

atrakcji Noc Muzeów, Zlot Fanów 
Gwiezdnych Wojen   

i święto miasta, czyli Dzień 
Jakuba Wejhera – te wszystkie 

wydarzenia czekają na nas w maju 
w Wejherowie. 

Warto zarezerwować w  swo-
ich kalendarzach datę 19 maja. 
Przed południem w  wejhe-
rowskim parku odbędzie się 
festyn rekreacyjny „WEJHE-
ROWO BIEGA”, a  wieczo-
rem swoje podwoje przed 
zwiedzającymi nocą otworzą 
wejherowski ratusz oraz mu-
zeum, które pokażą ekspona-
ty na co dzień nie prezento-
wane i przygotują dodatkowe 
atrakcje. 
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Wejherowo 
Miastem 

Przyjaznym 
Pszczołom

Wejherowo przystąpiło do drugiej 
edycji akcji Manifest Gmin Przyjaznych 

Pszczołom. Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do angażowania 

się w działania na rzecz pszczół 
polegające m.in. na zakładaniu miejsc 

przyjaznych pszczołom, sadzeniu roślin 
miododajnych i naturalnej uprawie 

roślin.
Celem Manifestu jest zwrócenie uwagi 
na problem ginięcia pszczół oraz ak-
tywizacja samorządów z całego kraju 
do podjęcia działań na rzecz ochrony 
owadów zapylających. 
- Przystępując do Manifestu Gmin Przy-
jaznych Pszczołom zobowiązujemy się 
do działań na rzecz owadów pszczoło-
watych – mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. – Jeste-
śmy zainteresowani aktywną ochroną 
przyrody. Będziemy namawiać wejhero-
wian do zakładania Miejsc Przyjaznych 
Pszczołom, przygotujemy dla mieszkań-
ców konkursy na najpiękniejszy ogród 
z roślinami pyłko- i nektarodajnymi, 
pikniki i festyny nt. ochrony przyrody 
i pszczół. Przede wszystkim zaś, bę-
dziemy starać się podkreślać znacze-
nie pszczół dla środowiska i człowieka 

oraz angażować mieszkańców do dzia-
łań na rzecz pszczół w Polsce.
Zginą pszczoły – zginie człowiek
Owady pszczołowate to zwierzęta „lo-
kalne”, trzymające się w pobliżu swoich 
uli i gniazd Dlatego działania podejmo-
wane przez gminy mogą mieć zasadniczy 
wpływ na poprawę warunków ich życia. 
Tymczasem na około 470 gatunków tych 
owadów żyjących w Polsce, wyginięciem 
zagrożone są 222. Jedną z głównych 
przyczyn wymierania pszczół jest brak 
pożywienia. Ważnym działaniem jest 
zatem zakładanie Miejsc Przyjaznych 
Pszczołom, czyli takich, w których rosną 
rośliny bogate w pokarm pszczół – pyłek 
i nektar.

W tegorocznej edycji akcji nacisk został położony na two-
rzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom, czyli takich, w których 
owady mogą znaleźć pożywienie.

Jak to zrobić?:
>  Wybierz lokalizację – może to być fragment ogrodu lub 

działki, klomb, donice ustawione na balkonie lub tarasie.
>  Wybierz rośliny przyjazne pszczołom rośliny. Jeśli nie 

wiesz jakie – sprawdź na stronie pomagamypszczolom.pl
>  Sadź w grupach rożne gatunki kwiatów przyjaznych 

pszczołom.
>  Zgłoś swoje Miejsce Przyjazne Pszczołom na stronie po-

magamypszczolom.pl
>  Dbaj o swoje Miejsce Przyjazne Pszczołom zgodnie 

z Zasadami Przyjaciół Pszczół.
>  Zaangażuj w działania znajomych i sąsiadów. Razem mo-

żemy zdziałać więcej!

Szacuje się, że w naszej szerokości 
geograficznej ok. 80 proc. roślin jest 
owadopylna. Bez pomocy owadów, 
w tym pszczół, nie byłyby one w stanie 
wytworzyć nasion, a co za tym idzie, 
również owoców. Organizacja ds. Wy-
żywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) sza-
cuje, że spośród 100 gatunków roślin 
uprawnych, które zapewniają 90 proc. 
żywności na świecie, aż 71 jest zapy-
lanych przez pszczoły. Z ich pracy ko-
rzysta jednak nie tylko człowiek. Owo-
cami roślin owadopylnych żywią się 
liczne gatunki ptaków i innych zwierzą. 
To dlatego pszczoły są bardzo ważnym 
czynnikiem zachowania różnorodności 
biologicznej. 

Tworzymy Miejsca Przyjazne Pszczołom

SPOŁECZEŃSTWO 


