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AKTUALNOŚCI 

Plac Parkour składa się z części betono-
wej i stalowej, co umożliwi wszechstronny 
i bezpieczny rozwój siły mięśniowej, gib-
kości i koordynacji ruchowej.
– Cieszę się, że dzieci i młodzież mogą już od 
dzisiaj z  tego placu korzystać – powiedział 
otwierając boisko prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Pierwszym ele-
mentem powstającej na tym osiedlu inwesty-
cji miejskiej jest właśnie wybudowany w  ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2016 Plac 

Parkour, który kosztował prawie 140 tys. zł. 
Jak mówi Łukasz Milka, autor zwycię-
skiego projektu wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, Plac Parkour to tor prze-
szkód pokonywany w najszybszy i naj-
prostszy, a zarazem bezpieczny sposób 
podczas biegu.
– Złożyliśmy wniosek i ostatecznie udało nam 
się wygrać – mówi Łukasz Milka. – W stwo-
rzeniu projektu pomógł nam klub z Trójmiasta. 
W rezultacie powstał w tym miejscu dobrej ja-
kości plac, który będzie służył dzieciom i mło-
dzieży w uprawianiu tej dyscypliny. W 2013 
roku powstał UKS Parkour Wejherowo. Jest to 
pierwsza i jedyna Akademia Parkour w powie-
cie wejherowskim. 
– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania tego obiektu – od etapu projek-
towania, przygotowania wniosku, a  przede 
wszystkim oddali głos na projekt. Mam na-

Studenci architektury Politechniki Gdań-
skiej oraz studenci Erasmus odbywający 
zajęcia na tym semestrze, przygotowali 
koncepcję zagospodarowania Parku Ka-
szubskiego położonego między ulicami 
Sobieskiego, a Strzelecką w Wejherowie. 
Teren ten został włączony do projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.
Na konkurs wpłynęły 32 prace, a prace 
oceniali: Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, dr Anita Jaśkiewicz-
-Sojak – Miejski  Konserwator Zabytków 
w Wejherowie, Justyna Antczak – inspek-
tor wydziału Gospodarki, Nieruchomości 

dzieję, że mieszkańcy – zarówno dzieci, mło-
dzież i dorośli będą zadowoleni i chętnie będą 
korzystali z obiektu – mówi Tomasz Groth, 
wejherowski radny. 
Miłośnicy tego sportu przyznają, że ma-
rzyli o miejscu, w którym można trenować 
skoki. 
– Według powszechnych opinii ten sport 
postrzegany jest jako bardzo niebezpieczny, 
jednak tak nie jest – mówi Mariusz. – Pod-
czas treningów uczymy się, jak bezpiecznie 
pokonywać przeszkody. Pomagamy sobie 
wzajemnie i nie ma między nami niezdrowej 
rywalizacji. 
Wykonawcą inwestycji była wejherowska 
spółka Zakład Usług Komunalnych. 
W otwarciu placu wzięli udział m.in.: za-
stępcy prezydenta – Beata Rutkiewicz 
i Arkadiusz Kraszkiewicz, przedstawiciele 
wykonawcy oraz zawodnicy. 

i Urbanistyki UM w Wejherowie oraz pra-
cownicy Wydziału Architektury PG: 
dr Anna Górka, Kalina Jachnevic i Maura 
Zaworska.
– Nagrodzone prace mają olbrzymie walory ar-
chitektoniczne i urbanistyczne – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. – Mieliśmy do czynienia z doskonałymi 
projektami i z trudem wybraliśmy zwycięzców. 
Jestem pod wrażeniem przygotowania studen-
tów architektury – ich wiedzy na temat historii 
Wejherowa i znajomości Parku Kaszubskiego. 
Chcielibyśmy – mówię w  imieniu władz Wej-
herowa – aby na tym obszarze powstało miej-

sce przyjazne dla mieszkańców i  turystów. 
Konkurs był okazją, aby wypowiedzieli się 
twórczo na ten temat młodzi liudzie – przy-
szli architekci i  urbaniści. Powstały projekty 
nowoczesne, ale  podkreślające historyczne 
znaczenie tego miejsca.
Pierwsze miejsce zajęła praca wykonana 
przez Marię Raszkiewicz, Julitę Smoter, 
Joannę Szufler i Natalię Szwajkowską. 
Autorzy najlepszych prac otrzymali na-
grody, a ich prace będzie można oglądać 
od 5 czerwca br. w budynku magistratu 
przy ul. 12 Marca 195. 

Więcej: www.wejherowo.pl 

Wejherowski Budżet Obywatelski 

Plac Parkour 
na osiedlu 

Przyjaźni 
Na osiedlu Przyjaźni zakończyła 

się budowa Placu Parkour 
zrealizowanego w ramach 
Wejherowskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Jest to 
pierwszy element budowy 

Placu Sportów Miejskich 
na Blizie w Wejherowie, 

czyli kompleksowego 
zagospodarowania tego terenu.

„Kaszubskie schody wrażeń” 
– to tytuł zwycięskiej pracy 
w konkursie na najciekawszą 
koncepcję zagospodarowania 
wejherowskiego Parku 
Kaszubskiego. Konkurs 
organizowany był przez 
Politechnikę Gdańską i Urząd 
Miejski w Wejherowie.

Studenci architektury 
projektowali Park Kaszubski
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INWESTYCJE

Remont ul. Hallera ma być przeprowa-
dzony w ramach projektu pod nazwą 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejhero-
wa”, na które Gmina Miasta Wejherowa 
otrzymała dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.
– Zamierzamy zrewitalizować ul. Hallera, 
zapytaliśmy więc mieszkańców za pomocą 
ankiet, jak chcieliby, aby ulica wyglądała po 
modernizacji. – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – An-
kietę mógł wypełnić każdy, ale pytaliśmy 
przede wszystkim mieszkających przy Hal-

lera, w  jakiej przestrzeni chcą żyć. Na na-
szą prośbę odpowiedziało 318 osób. Przy 
ul. Hallera mieszka 390 osób. Przebudowa 
tej zabytkowej ulicy jest na etapie przygo-
towania koncepcji, a  ostateczny projekt 
zależeć będzie przede wszystkim od opinii 
mieszkańców Wejherowa. Taki był cel an-
kiet i spotkania w Filharmonii Kaszubskiej. 
To głos wejherowian jest najważniejszy.               
Wykładowca na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Gdańskiej mgr inż. arch. 
Maura Zaworska sporządziła Eksper-
tyzę dendrologiczną zabytkowej alei 
przyulicznej ul. Hallera, w której opisała 
stan zachowania alei lipowej. Pierwsze 
nasadzenia drzew rozpoczęły się w tym 
rejonie już przed 1910 rokiem. Od tej 
pory większość z drzew została wymie-
niona, a najstarsze istniejące lipy liczą 
ok. 70 lat. Około 12 z nich powinno być 
wyciętych, ponieważ zagrażają bezpie-
czeństwu pieszych i kierowców.
Kwestie drogowe omówił mgr inż. Sła-
womir Groth, projektant branży drogo-
wej z firmy „Droprojekt”. 
– Obecnie ul. Hallera jest drogą o  cha-
rakterze lokalnym, o  długości 450 m  
i  szerokości ok. 6 m – mówi Sławomir 
Groth. – Chodniki po obu stronach jezd-
ni mają szerokość ok. 3 m z przewężeniem 
do 1,5 m w  miejscach, gdzie korzenie są 
tak rozrośnięte, że podnoszą nawierzchnię 
chodnika. W założeniach projektowych, na-
leży uwzględnić remont ulicy i  chodników 
w taki sposób, aby zachować odpowiednią 
szerokość chodników ze względu na ja-
kość i  bezpieczeństwo pieszych mając na 
uwadze ochronę istniejącego drzewostanu 
w miejscach, w których jest taka możliwość. 

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa poinformowała, że miasto 
przystępuje do etapu projektowego 
z uwzględnieniem uwag mieszkańców.
– Decyzję administracyjną na realizację 
musimy uzyskać do końca 2019 roku, w in-
nym przypadku stracimy pieniądze prze-
znaczone na remont ulicy – mówi Beata 
Rutkiewicz. 
Jak powiedziała Anita Jaśkiewicz-Sojak, 
Miejski Konserwator Zabytków w Wej-
herowie, ulica Hallera jest wyjątkowa 
w skali miasta: przede wszystkim ze 
względu na zabytkową architekturę, 
w tym szczególnie modernistyczny ze-
spół zabudowy z okresu międzywojen-
nego. Ale również ze względu na za-
bytkową lipową aleję przyuliczną, przy 
czym – jak podkreśliła  – ochrona kon-
serwatorska zabytkowej alei nie oznacza 
całkowitego zakazu usuwania pojedyn-
czych drzew. W takich przypadkach na-
leży usuwane drzewa zastępować mło-
dymi drzewami tego samego gatunku.
Konsultacje z mieszkańcami w spra-
wie sposobu przebudowy ul. Hallera, 
w szczególności drzew, będą konty-
nuowane zanim powstanie ostateczny 
projekt. Przedstawiona na spotkaniu 
koncepcja zostanie uaktualniona o wy-
pracowane sugestie mieszkańców 
i udostępniona na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie z do-
datkową ankietą, w której będzie można 
jeszcze dodatkowo przedstawić stano-
wisko. 
Spotkanie w Filharmonii Kaszubskiej 
odbyło się w ramach cyklu „Wejherowo 
rozmawia”.

– Od  kilku lat, w  różnych częściach Wej-
herowa rocznie modernizowanych jest ok. 
dziesięć ulic – mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. – Ta tech-
nologia utwardzania ulic jest korzystna. 
Płyty YOMB są ekologiczne i  zapewniają 
one dobry komfort dla mieszkańców.
W tej chwili trwają prace na ul. Gryfa Po-
morskiego – na odcinku od ronda w ul. Pa-

toka do osiedla Dzięcielskiego. Prace 
kontynuowane są na kolejnym odcinku 
ul. Podmiejskiej. Prace rozpoczną się na 
ulicach: Obrońców Kępy Oksywskiej, od-
cinek Otylii Szczukowskiej, odcinek ul. Ro-
gaczewskiego, pierwszy odcinek ul. Sto-
larskiej, ul. Ogrodowej, ul. Słowińców, 
Harcerskiej – wzdłuż bloku nr 4, gdzie uło-
żona zostanie nawierzchnia z kostki.

W latach 2015-2017 wykonano nawierzchnię z płyt YOMB 
m.in. na ulicach: ul. Modrej, ul. Uroczej, ul. Złotej, ul. Zielnej, dro-
dze serwisowej równoległej do ul. Sucharskiego, ul. Architektów, 
ul. Kołłątaja, ul. Wschodniej, ul. Środkowej, ul. Jasnej, ul. Poprzecz-
nej, ul. Rybackiej  – sięgacz do kościoła, ul. Iwaszkiewicza, ul. Toro-
wej, ul. Spokojnej, ul.  Szczęśliwej, ul. Krzywej, ul. Kropidłowskiej, 
ul. Grottgera, ul. Mokwy, ul. Podmiejskiej. 

Kolejne wejherowskie ulice 
będą wyłożone płytami

Podczas spotkania w Ratuszu, 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, 
przedstawił listę kolejnych ulic 
w Wejherowie, które ułożone 
będą płytami YOMB. W tym 
roku na utwardzanie ulic 
płytami, miasto przeznaczy 
kwotę 1 371 400 zł.

Wejherowo rozmawia 
na temat ul. Hallera
W Filharmonii Kaszubskiej 
z mieszkańcami Wejherowa, 
a w szczególności ul. Hallera, 
włodarze miasta i urzędnicy 
rozmawiali o remoncie tej ulicy. 
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– Panie Przewodniczący, o  pracy Komisji 
Rewizyjnej mówi się chyba najwięcej przy 
okazji absolutorium dla prezydenta, gdyż 
w tym zakresie ma szczególne zadania.
– Sprawy, którymi zajmuje się Komi-
sja Rewizyjna można podzielić na trzy 
kategorie. Pierwsza i jednocześnie naj-
ważniejsza to przygotowanie uchwał 
absolutoryjnych dla Prezydenta Miasta 
Wejherowa. W tym celu coroczne ob-
rady komisji trwają dwa dni. Pierwsze-
go dnia prezydent omawia wykonany 
budżet, następnie członkowie komisji 
zadają pytania prezydentowi oraz skarb-
nikowi. Drugiego dnia komisja wypra-
cowuje projekt uchwały. Jest to zada-
nie przypisane tej komisji przez ustawy 
i tylko Komisja Rewizyjna może złożyć 
Radzie Miasta projekt uchwały o udzie-
leniu lub nie udzieleniu absolutorium 
prezydentowi.

– A jaką propozycję wszystkim radnym Ko-
misja Rewizyjna przedstawiła w tym roku?
– Po wnikliwej analizie tematu, komisja 
przyjęła projekt uchwały o udzieleniu 
prezydentowi Krzysztofowi Hildebrand-
towi absolutorium za rok 2017 i taką 
decyzję zaproponowaliśmy radnym. 
Uważam, że nasze miasto ładnie się 
rozwija, realizujemy rekordowe i ważne 
dla wejherowian inwestycje, jest oferta 

kulturalna i sportowa dla mieszkańców, 
miasto funkcjonuje normalnie, budżet 
został zrealizowany, finanse miejskie 
są stabilne, a więc prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt dobrze wypełnia swoje 
obowiązki. Tak zresztą było w latach po-
przednich i Rada Miasta udzielała abso-
lutorium prezydentowi.

– Wrócimy do innych zadań komisji. Czym 
jeszcze się zajmowaliście?
– Druga grupa spraw to rozpatrywanie 
skarg, które wpływają do Rady Miasta 
i są to najczęściej skargi mieszańców na 
różnego rodzaju działania urzędników 
miejskich oraz Prezydenta. W obecnej 
VII kadencji Rady Miasta Wejherowa 
spotkała się 35 razy, w tym 16 razy 
były to spotkania dotyczące właśnie 
skarg. Trzecia  – to kontrole. Komisja 
Rewizyjna ma w swoich kompeten-
cjach i zadaniach kontrolować urząd 
i jego jednostki, a także podmioty, któ-
re otrzymują dotacje od UM na swoją 
statutową działalność. Zespół Kontrol-
ny Komisji Rewizyjnej spotkał się kilka 
razy i do tej pory została skontrolowana 
przez nas Biblioteka Miejska w Wejhe-
rowie oraz WCK. Większych uwag nie 
mieliśmy.

– Dziękuję za rozmowę.

Na 29 czerwca 2018 roku zaplano-
wana była sesja Rady Miasta Wej-
herowa, a w jej programie projekt 
uchwały o udzieleniu prezydento-
wi Krzysztofowi Hildebrandtowi 
absolutorium za rok 2017. Ponie-
waż ten numer Nowin ukazał się tuż 
przed sesją do tematu wrócimy w kolejny 
wydaniu, zaś poniżej prezentujmy wywiad z przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, radnym 
MARIUSZEM ŁUPINĄ o zadaniach komisji i absoluto-
rium dla prezydenta.

To jedna 
z najważniejszych 
sesji w rokuZajęcia dedykowane są dla grup w prze-

dziale wiekowym 7-11 lat, mają formę 
spaceru. Jak mówi Paweł Formela, kie-
rownik działu edukacji przyrodniczej 
Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych, podczas spaceru dzieci od-
wiedzane będą miejsca, gdzie najczęściej 
bytują ptaki. W programie lekcji poza dzi-
kimi ptakami, omawiane będą też gatunki, 
które są w parku m.in. łabędzie, bieliki, żu-
rawie. Towarzyszyć temu będzie wspólne 
karmienie niektórych gatunków. Wszyst-
ko to zaplanowane jest w formie wakacyj-
nego spaceru z lornetką, na koniec zajęć 
grupa zbiera się w określonym miejscu, 
aby rozwiązać quiz, krzyżówkę, czy pory-
sować. Drugi spacer dotyczyć będzie za-
poznania się z roślinnością parku. 
W pierwszym inauguracyjnym spacerze, 
grupie małych botaników i zoologów to-
warzyszyła Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – Park miejski 
to  ulubione miejsce wejherowian, turystów 
oraz każdego, kto chce odpocząć w Wejhero-
wie – mówi Beata Rutkiewicz. – Amatorzy 
miejskiej przyrody podczas spacerów eduka-
cyjnych będą mieli okazję z  bliska zapoznać 
się z mieszkańcami Parku. 
Spacery odbywać się będą od 2 lip-
ca do 31 sierpnia, we wtorki i czwartki  
godz. 13. Przebieg spaceru i jego trasa, 
a nawet ewentualne odwołanie spotka-
nia uzależnione będzie od warunków at-
mosferycznych. Zapisy pod nr telefonu:  
668-686-490, w godzinach 7-15.

Spacery edukacyjne w Parku Miejskim 
to kolejna atrakcja turystyczna 
w Wejherowie, skierowana 
do dzieci i młodzieży. Celem zajęć 
jest zapoznanie dzieci z typowymi 
parkowymi mieszkańcami i botaniką 
parku, a przede wszystkim zachęcenie 
do własnych obserwacji.

Spacery 
edukacyjne 
w wejherowskim 
parku
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SPOŁECZEŃSTWO

Jak mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, wniosek – po-
dobnie jak wnioski o świadczenie wy-
chowawcze z programu „Rodzina 500+” 
– będzie można składać już od 1 lipca 
online przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez banko-
wość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą 
tradycyjną (papierową) Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej, przy ul. Kusociń-
skiego 17 w Wejherowie.

Kto może złożyć wniosek
Wniosek składają rodzice dziecka, 
opiekun prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka. W przypadku dzieci przeby-
wających w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny 
dom dziecka lub dyrektor placówki opie-
kuńczo-wychowawczej w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie.
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 li-
stopada. Wnioski złożone po 30 listopa-
da będą pozostawione bez rozpatrzenia. 
W przypadku wniosków złożonych w lip-
cu i sierpniu, świadczenie 300+ będzie 
realizowane nie później niż do 30 wrze-
śnia. W przypadku wniosków złożonych 
od 1 września Ośrodek będzie miał 
2 miesiące od dnia złożenia wniosku 
wraz z wymaganymi dokumentami, na 
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie 300+ nie przysługuje
 na dzieci uczęszczające do przed-

szkola oraz dzieci realizujące roczne 
przygotowania przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub szkole;

 jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zo-
stały umieszczone w domu pomocy 
społecznej, schronisku dla nieletnich, 
zakładzie poprawczym, areszcie śled-
czym, zakładzie karnym, szkole woj-
skowej lub innej szkole, jeżeli instytu-
cje te zapewniają nieodpłatnie pełne 
utrzymanie;

 jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły po-
licealnej i szkoły dla dorosłych.

Celem programu jest wzmocnienie za-
interesowań i aktywności czytelniczej 
uczniów oraz wsparcie bibliotek szkol-
nych w podejmowaniu przedsięwzięć 
w obszarze rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promowanie i wspie-
ranie rozwoju czytelnictwa, a także 
uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek 
szkolnych.
– Cieszę się, że wejherowskie szkoły 
wzbogacą się o  nowy, atrakcyjny księ-
gozbiór – mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Nauka w szkole to kolejny etap, w któ-
rym możemy zachęcać młodych ludzi do 

W marcu tego roku Pomorski Fun-
dusz Rozwoju i Wielkopolska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
nawiązali współpracę, której owocem 
jest pożyczka dla przedsiębiorców 
z terenu województwa pomorskiego – 
pożyczka turystyczna. WARP od 15 lat 
wspiera pożyczkami firmy w swoim 
regionie. Powodzenie i zadowolenie 
przedsiębiorczych Wielkopolan jest 
zachętą by te działania implemento-
wać na terenie innych województw. 
Przedsiębiorca może sięgnąć po kwo-
tę 750 tys. zł, nie angażując swoich 
środków w postaci wkładu własnego. 
Pożyczka jest udzielana maksymalnie 
na 72 miesiące, ale można ją wcze-
śniej spłacić bez dodatkowych opłat. Z  
pożyczki można skorzystać nie mając 

historii kredytowej – jest to oferta także 
na start. Pieniądze oprocentowane od 
2,45% można przeznaczyć na wcześniej 
określone cele inwestycyjne i obrotowe, 
w ramach usług turystycznych, rehabi-
litacyjnych, leczniczych, kulturowych 
i gastronomicznych. Przedsiębiorca ma 
możliwość zawieszenia spłaty odsetek 
na aż 6 miesięcy. Z  tej karencji warto 
skorzystać na samym początku, kiedy 
firma rozkręca się, lub poza szczytem se-
zonu, czyli w okresie gdy firma nie przy-
nosi większego zysku.
– Warto zapytać, a  nawet zawnioskować, 
by tego dokonać nie trzeba mieć jeszcze 
nawet założonej działalności gospodarczej 
– mówi Dyrektor Funduszu Pożyczko-
wego WARP Sp. z o.o. Tomasz Lewan-
dowski. 

czytania książek. Wyrobienie nawyku 
czytania i  sprawienie, aby książki były 
dla dziecka ważne. 
i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może 
udać się tylko dzięki zgodnej współpracy 
domu i szkoły. Czytanie nie tylko rozwija 
pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy 
rozwój emocjonalny dziecka oraz zapo-
biega uzależnieniu od telewizji i kompu-
terów.
Uczniowie tych placówek będą mieli 
wpływ, jakie książki zostaną zakupione, 
gdyż szkoła zasięgać będzie opinii rady 
rodziców i samorządu uczniowskiego 
w sprawie zakupu książek. 

Świadczenie 
„Dobry Start” 
dla ucznia

300 Plus  – to nowy program wyprawki 
szkolnej 2018 na dziecko, które 
zaczyna nowy rok szkolny. Wyprawkę 
otrzyma każde uczące się w szkole 
dziecko do ukończenia 20 roku życia 
oraz dzieci niepełnosprawne uczące się 
w szkole, które nie ukończyły 24 roku 
życia. Wyprawka szkolna będzie 
wypłacana raz do roku. 

Trzy wejherowskie szkoły podstawowe nr 9, nr 11 i nr 8 
zdobyły dotację na zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Szkoły otrzymały łącznie 
24 tys. złotych. 

Dotacja dla szkół 
na zakup książek

Fundusze unijne na start 
Chcesz otworzyć sklep z pamiątkami, pensjonat, szkołę 
tańca, salon fryzjerski, SPA, punkt gastronomiczny 
– restaurację albo lodziarnię? A może firmę usługową 
i zorganizować festiwal? Dzięki pożyczce z  Pomorskiego 
Funduszu Rozwoju codziennie spełniają się marzenia 
o własnym biznesie. 
Szczegóły na stronie: www.pozyczkadlatwojejfirmy.pl, 
gdansk@pozyczkadlatwojejfirmy.pl, 
tel. +48 58 70 07 500.
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Szkolenie w wejherowskim magistracie 
pod hasłem „Vademecum odpowiedzial-
nego sprzedawcy” dotyczyło prawnych 
aspektów sprzedaży alkoholu osobom 
nieletnim i nietrzeźwym. Podczas spo-
tkania uczestnicy mieli możliwość po-
szerzenia swojej wiedzy na temat prze-
pisów prawnych i nowelizacji ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi, a także kon-
sekwencji społecznych, zdrowotnych 
i prawnych spożywania alkoholu.
– Takie spotkania są nie tylko świetną 
okazją do szkolenia właścicieli sklepów,  
w których sprzedawany jest alkohol, ale rów-
nież wdrożenia wspólnych działań profilak-
tycznych – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
Jak przypomniał Bogusław Suwara, se-
kretarz Wejherowa, jest to już kolejne 
spotkanie z przedsiębiorcami, które ma 
na celu edukować właścicieli sklepów. 

W sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze wejherowskiego 
Przewodniczącym Zarządu Oddziału 
Związku Inwalidów Wojennych RP zo-
stał wybrany ponownie Stanisław Hara-
siuk, a jego zastępcami  – płk. rez. Ro-
man Szrajer i Rafał Miszke.

Przedstawieniem na scenie w Filharmonii Kaszubskiej w wykonaniu 
przedszkolaków uczciło swój jubileusz 25-lecia Przedszkole Niepublicz-
ne Sióstr Zmartwychwstanek. 
Podczas uroczystości prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt wyróżnił 
Przedszkole s. Zmartwychwstanek Medalem Róży, który wraz z życze-
niami dla całego personelu przedszkola wręczył siostrze Sylwii  Kocha-
nowskiej.

Wejherowianin, Bartłomiej „Henryk” 
Glaza otrzymał nagrodę Polskiego Sto-
warzyszenia Komiksowego za rok 2017 
w kategorii Debiut za komiks „Tylko spo-
kojnie”. Nagrodę wręczono mu podczas 
Festiwalu Komiksowego w Warszawie. 
Bartłomiej Glaza jest autor komiksów 
m.in. nagrodzonego „Tylko spokojnie” – 
opisywanego jako „pierwsza w Polsce 
powieść graficzna o raku”. Zmierzył się 
z tym, opisując prawdziwą historię Ani 
i Marka Warzechów, gdańskich nauczy-
cieli – chorobę Marka i próby godzenia 
się z tym jego żony. 

Członkami Zarządu Oddziału zo-
stali wybrani: Henryk Kwiatkowski, 
Ewa Olejnik, Maria Nazaruk, Kry-
styna Miszke, Jan Cichocki, Henryk 
Połchowski, Wojciech Maleszew-
ski i Czesław Makowski. Wybrano 
również delegatów na Zjazd Okręgu 
ZIW RP w Gdańsku.

Na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie 
odbyła się uroczystość święta jednostek 
wojskowych Garnizonu Wejherowo. 
Podczas uroczystości zostały m.in. wrę-
czone wyróżnienia i odznaczenia zasłu-

Jubileusz 25-lecia Przedszkola 
s. Zmartwychwstanek

O zakazach związanych ze sprzedażą 
alkoholu oraz konsekwencjach 
prawnych, które mogą spotkać 
przedsiębiorców nie stosujących się do 
obowiązujących przepisów – rozmawiali 
właściciele sklepów, w których 
sprzedawany jest alkohol, policjanci, 
strażnicy miejscy, przedstawiciele 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
włodarze Wejherowa. 

Nie sprzedawaj 
alkoholu nieletnim
Spotkanie dla przedsiębiorców

Nagroda 
dla Bartka 
Glazy 

Na zdjęciu: Bartłomiej Glaza 
i Anna Warzecha

>

Stanisław Harasiuk przewodniczącym 
Związku Inwalidów Wojennych RP

Święto 
Jednostek 
Garnizonu 
Wejherowo 

żonym żołnierzom. W imieniu prezyden-
ta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, 
życzenia wszystkim żołnierzom i pra-
cownikom batalionu złożył Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. 

2018 
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Poza pysznym jedzeniem na gości czekało 
wiele atrakcji. Była m.in. strefa dla dzieci, 
leżaki, muzyka, konkursy, zawody kulinar-
ne i gry terenowe. 
Organizatorzy zaprosili blisko 20 food 
trucków z daniami inspirowanymi kuch-
nią i kulturą wielu krajów świata. Każda 
restauracja na kółkach wyróżniała się ory-
ginalnymi pomysłami zaskakującymi sma-
kami. Nie zabrakło soczystych burgerów, 
włoskiej pizzy, oryginalnych francuskich 
zapiekanek, a fani słodkości mogli skoszto-

Motyle, czyli uczniowie wejherowskiej 
„dziewiątki” w kolorowych strojach ru-
szyli ulicami miasta, by na wejherow-
skim rynku komisja z biura rekordów 
ustaliła ostateczną liczbę uczestników 
przedsięwzięcia. Ostatecznie doliczo-

no się 1009 „motyli”. Pomysłodawcą ak-
cji bicia rekordu była Agnieszka Willma, 
nauczycielka SP nr 9. Aby rekord był za-
twierdzony, każdy z uczestników musiał 
mieć na sobie kompletny strój motyla: 
skrzydła, czułki i kolorową koszulkę. 

– Cieszymy się, dziękujemy wszystkim, 
również rodzicom, którzy zaangażowali się 
w zrobienie tych pięknych skrzydeł. Dzisiaj 
czuję, jaka to jest piękna zabawa! – mówi 
Olga Tomaszewska, dyrektor SP nr 9 
w Wejherowie. 

Festi wal Smaków Food Trucków w Wejherowie 
Falafele, frytki belgijskie, 

churros, francuskie ba-
gietki, azjatyckie pierożki 
– do Wejherowa zjechały 

najlepsze food trucki z całej 
Polski. To był prawdziwy 
Festi wal Smaków, który 

przyciągnął na wejherowski 
rynek setki smakoszy. 

wać owoców w czekoladzie, węgierskich 
ciastek czy amerykańskich donatów. 
Partnerem festi walu było m.in. Miasto 
Wejherowo. 

Falafele, frytki belgijskie, 
churros, francuskie ba-

gietki, azjatyckie pierożki 
– do Wejherowa zjechały 

najlepsze food trucki z całej 
Polski. To był prawdziwy 
Festi wal Smaków, który 

przyciągnął na wejherowski 
rynek setki smakoszy. 

Uczniowie wejherowskiej „dziewiątki” pobili rekord Polski 

Tysiące motyli pojawiło się na wejherowskim rynku. To za sprawą uczniów, ich rodziców i nauczycieli 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, którzy pobili rekord w liczbie osób przebranych za motyle. 

SPOŁECZEŃSTWO

Dla mieszkańców Wejherowa pociąg „Sło-
neczny” stanowi dodatkowe i dogodne 
połączenie z Warszawą, a także ze Słup-
skiem i Ustką. „Słoneczny” jedzie nieco 
ponad 5 godzin z Warszawy do Ustki, 
a do Wejherowa 4 godziny. Z Wejherowa 

do Warszawy bilet normalny kosztuje oko-
ło 50 zł. Do tego przysługują ulgi ustawo-
we, m.in. zniżki studenckie i uczniowskie. 
– Myślę, że  jest to  bardzo dobra oferta dla 
mieszkańców Wejherowa zainteresowanych 
podróżą do  Warszawy, a  także atrakcyjna 

Pociąg „Słoneczny” 
po raz czwarty 
w Wejherowie

Wakacyjne połączenie Mazowsza z Pomorzem cieszy się coraz większym 
powodzeniem.  Od 23 czerwca pociąg „Słoneczny” po raz 14. wyruszył 
na szlak Warszawa Zachodnia–Ustka, a po raz czwarty będzie zatrzymy-
wał się w Wejherowie. 

oferta dla turystów przebywających w  Wej
herowie mających zamiar latem odwiedzić 
Ustkę. Warto podkreślić, że do pociągu za dar
mo można wziąć rower a nawet psa – dodaje 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
miasta Wejherowa.
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Regaty odbywają się cyklicznie każ-
dego roku, już od 9 lat. Dzięki tej ini-
cjatywie samorządowcy mogą uczest-
niczyć w sportowej rywalizacji, na 
jednostkach szkoleniowych, służą cych 
na co dzień studentom Akademii Ma-
rynarki Wojennej. Regaty odbywa ją 
się w trzech biegach na trasie Gdynia 
– Sopot – Hel  – Gdynia i biorą w nich 
udział ośmioosobowe załogi z po-
szczególnych miast. 
Bogusław Suwara przypomniał, że 
w tym roku spotkało się siedem załóg 

z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Rumi, 
Redy, Jastarni oraz Helu. Zwycię stwo 
wywalczyła wejherowska zało ga w skła-
dzie: Krzysztof Mączkowiak – skiper, 
Bogusław Suwara, Wojciech Kozłowski, 
Tomasz Kamiński, Leszek Glaza, Krzysz-
tof Gajewski, Andrzej Ko tłowski i Artur 
Adamowicz. 
– Gratuluję zwycięstwa w regatach, wejhe-
rowska załoga po raz kolejny udowodniła, 
że jest załogą mistrzowską – powie dział 
prezydent Krzysztof Hildebrandt gratu-
lując zawodnikom. – Żeglarstwo morskie 
to faktycznie piękny, ale czasem trudny 
sport, wymagający ogromnej wiedzy i  do-
świadczenia. Wejherowo ma tradycje mor-

skie, w latach 20. było siedzibą powia tu 
morskiego i  instytucji związanych z  mo
rzem. Wejherowska załoga pokazała, 
jak się wygrywa. W  kolejnych edycjach 
życzę suk cesów i  niech impreza rozwija 
się, promując miasta wchodzące w skład 
Trójmiasta i  Ma łego Trójmiasta Kaszub-
skiego. 
– Pierwszy raz w  historii TrójCup jedna 
załoga – z Wejherowa – wygrała trzy eta-
py regat – mówi Bogusław Suwa ra, se-
kretarz Wejherowa, posiadający patent 
sternika morskiego. – Regaty „TrójCup” 
są okazją nie tylko do sporto wej integracji, 
ale i nietypowej, bo przez żeglarstwo pro-
mocji Małego Trójmiasta Kaszubskiego.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa i Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca pogratulowali załodze jachtu „Wejherowo”, która 
zwyciężyła podczas IX Regat „TrójCup” 2018. Regaty rozgrywano 
na wodach Zatoki Gdańskiej na jachcie Marynarki Wojennej typu 
Delphia 40. W ciągu dziewięciu edycji regat TrójCup zwycięski 
puchar Wejherowo zdobyło aż pięć razy.

 Wycieczki po Wejherowie i Kalwarii 
Wejherowskiej

Szlak głównych atrakcji miasta wraz 
z Kalwarią Wejherowską – perłą wśród 
obiektów sakralnych – można zwiedzić 
bezpłatnie z przewodnikiem od 6 lipca 
do 24 sierpnia. W środę i niedzielę – Szla-
kiem Nut Kaszubskich. 
Zbiórka codziennie o godz. 11 przy pomni-
ku Jakuba Wejhera. Grupy zorganizowane 
prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej 
obecności – tel. 58 677 70 58. 

 Zwiedzamy ratusz
Zabytkowy budynek ratusza można od-
wiedzić przez 7 dni w tygodniu. Na tury-
stów czekają m.in. sala historii i tradycji, 
cela więzienna, makiety miasta oraz Kal-
warii Wejherowskiej, a także multimedial-
nej Sali Historycznej „Wejherowo okresu 
międzywojennego”. Ratusz dostępny dla 
zwiedzających: od poniedziałku do piątku  

w godz. 9 -15, a w soboty i niedziele 
w godz. 11-15. 

 Taras widokowy w Filharmonii 
Kaszubskiej

Zapraszamy na taras widokowy Filharmonii 
Kaszubskiej, z którego rozciąga się wspa-
niały widok na Wejherowo oraz Kalwarię 
Wejherowską. Od 1 czerwca do 31 sierp-
nia taras widokowy jest otwarty codziennie 
w godz. 14- 19. W dniach od 1 do 30 wrze-
śnia taras widokowy będzie czynny również 
w każdy weekend. 

 Lato w Parku
Aktywne soboty
Zacznij weekend na sportowo. W każdą 
sobotę lipca i sierpnia w parku o godz. 10 
profesjonalni trenerzy poprowadzą zajęcia 
sportowe. W tym roku podczas zajęć bę-
dzie zorganizowany darmowy kącik anima-
cyjny dla dzieci. 

 Joga w parku
Zajęcia jogi będą odbywały się w każ-
dą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 
9.30. Zajęcia „Joga w parku” finanso-
wane przez Prezydenta Miasta Wej-
herowa, prowadzą instruktorki jogi 
ze Szkoły Jogi 12 asan. Ćwiczenia 
odbędą się na trawniku za Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej. 

 Zumba w parku
Od 27 czerwca do 29 sierpnia w każdą 
środę o godz. 18.30 przy altanie w wejhe-
rowskim parku prowadzone będą zajęcia 
darmowej zumby. 

 Kino letnie 
W każdy czwartkowy lipcowy i sierpniowy 
wieczór, wielbicieli plenerowego kina za-
praszamy do Kina pod Gwiazdami w wej-
herowskim Amfiteatrze. Plakat s.16

 Lato z piłką
Prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury zapraszają dzieci szkół 
podstawowych na „Lato z Piłką 2018”. 
Szczegóły s.13 

 Koncerty Letnie w Parku
W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 
17 na małej scenie w wejherowskim parku 
będzie można wysłuchać muzyki na żywo. 
Szczegóły s. 13 

Prezydent pogratulował zwycięskiej 
wejherowskiej załodze IX Regat TrójCup

Lato
w Wejherowie
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Charytatywny Bieg Superbohaterów zor-
ganizowało stowarzyszenie Małe Trój-
miasto Biega, a imprezę dofinansował 
m.in. Urząd Miejski w Wejherowie i po-
wiat wejherowski.
W tym roku celem uczestników III edy-
cji Biegu Superbohaterów było wspar-
cie dziewięcioletniej Patrycji Bieszke. 
Dziewczynka potrzebuje specjalistycz-
nego sprzętu wspomagającego chodze-
nie. Koszt takiego zakupu to aż 29 tys. zł. 

W wejherowskim Parku najmłodsi spę-
dzali swoje święto – Dzień Dziecka. 
Z myślą o nich miasto przygotowa-
ło szereg atrakcji. Tegoroczny Dzień 
Dziecka rozpoczęły integracyjne igrzy-
ska sportowe „Olimpiada Uśmiechu”.  
Najmłodsi mieli okazję tańczyć zum-
bę, a Pułk Czarnieckiego przygotował 
szereg historycznych zabaw dla naj-
młodszych. Nie zabrakło też pokazu 
pierwszej pomocy PCK i sztuk walki, 
malowania buziek, piłkarskich atrakcji 
z Błękitnymi Wejherowo, gier i zabaw 
z Tytanami Wejherowo. Była podróż 
żółtą syrenką i przygoda z nutą języka 
angielskiego. Na zabawę w Parku Miej-
skim zaprosił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt i Wejherowskie 
Centrum Kultury. 

Przemysława Majewskiego można 
było spotkać na wejherowskim rynku, 
a w ręce mieszkańców i turystów powę-
drowały darmowe płyty. Na płycie „Mię-
dzywojenna nuta” pojawiły się utwory 
m.in. Mieczysława Foga, czy Eugeniusza 
Bodo, takie jak: „Umówiłem się z nią na 
dziewiątą”, „Ta ostatnia niedziela”, „Zim-
ny drań”, „Tylko we Lwowie”.
– Zdjęcia do teledysku znanego rapera 
Przemysława Majewskiego nagrywane 
były w Ratuszu, w sali historycznej, któ-
ra poświęcona jest miastu i  mieszkań-
com w  okresie międzywojennym – mówi 
Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa. 
–  Dla miasta to wspaniała promocja 
i  cieszymy się, że nasza sala stała się 
tłem teledysku. 

W wejherowskim parku po raz trzeci 
odbył się Bieg Superbohaterów. Na linii 
startu stawiło się wiele postaci z baśni, 
bajek, komiksów i filmów. Bieg Super-

bohaterów otworzyli Michał Jeliński 
z Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

i Jacek Thiel ze Starostwa Powiatowego.

Bieg Superbohaterów po raz trzeci

Przemysław Majewski rozdawał swoje płyty 
Nietypowo świętuje stulecie 

odzyskania niepodległości 
Przemysław Majewski znany 

jako raper 4P Solo. Ubrany we-
dług mody z lat międzywojen-
nych, w piątkowe popołudnie, 

w okolicy wejherowskiego ryn-
ku rozdawał swoją nową płytę 
„Międzywojenna nuta”. Zmik-

sował na niej stare szlagiery 
z okresu 20-lecia międzywo-

jennego z hip-hopem. Teledysk 
promujący płytę powstał w Sali 
Historycznej Urzędu Miejskie-

go w Wejherowie. 

na wejherowskim rynku 

Wielka impreza plenerowa 
na Dzień Dziecka 



www.wejherowo.pl10

AKTUALNOŚCI

Z okazji Święta Miasta Rada Miasta 
Wejherowa przyznała Statuetkę Jakuba 
Wejhera 103. letniemu kpt. Aleksandro-
wi Pawelcowi – żołnierzowi 1 Morskie-
go Pułku Strzelców, obrońcy Wejhero-
wa z 1939 roku. Nagrody Prezydenta 
Miasta Wejherowa otrzymało  15 osób. 
Dzień Jakuba uświetniła swoim wystę-
pem Margaret.
Nagrody Prezydent Miasta Wejherowa 
otrzymali: Teresa Malinowska – prze-
wodnicząca Rady WUTW,, a po niej 
kolejno: Alina Iskierska-Bałka, Beata 
Felczykowska, Joanna Kos, Aleksandra 
Kotłowska, s. Daniela Dąbrowska, Edyta 
Boyke-Rhode, Aleksandra Szeląg, Aneta 
Katarzyna Krawczyk Wadlewska, Mar-
lena Pindras, Henryk Bielecki, Jerzy Za-
lewski, Rafał Rompca, Weronika Pawlak 
i Tomasz Hirsz.

– Postanowiłem wyróżnić Medalem Róży 
Niepubliczną Szkołę Rzemiosła w  Wej
herowie, która wraz z  Powiatowym Ce
chem Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Wejherowie, tworzy silny ośrodek rze
mieślniczy i od kilkudziesięciu lat wypeł
nia lukę edukacyjną istniejącą w  struk
turze szkolnictwa ponadgimnazjalnego, 
będąc jednocześnie atrakcyjną ofertą 
edukacyjno – zawodową, dającą możli
wość uczenia się przez praktykę w  part
nerstwie z  zakładami rzemieślniczymi, 
z  przedsiębiorstwami – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
gratulował Brunonowi Gajewskie-
mu, prezesowi Powiatowego Cechu 
MiŚP w Wejherowie wyboru patrona 
– Św. Józefa. 
Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wej-
herowie była pierwszą tego typu pla-
cówką na Pomorzu. Rozpoczęła swoją 
działalność 1 września 2006 roku i jest 
placówką niepubliczną o uprawnie-
niach szkoły publicznej. Założycielem 
szkoły jest  Powiatowy Cech Rzemiosł, 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Wejherowie. 

Dzień 
Jakuba 
2018

Medal Róży dla Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosła
W Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie odbyła 
się uroczystość nadania imienia Świętego Józefa. Z tej okazji, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przekazał Medal 
Róży na ręce Iwony Chrzanowskiej – Drewa, dyrektor szkoły. 

– W  Wejherowie po  raz trzeci z  przyjem
nością gościmy rycerzy Jedi, szturmowców 
i  innych przybyszy z  „odległej galaktyki” 
oraz wszystkich fanów serii „Gwiezdne Woj
ny” – powiedział Krzysztof Hildebrandt.
Organizatorami Zlotu byli: Urząd Miejski 
w Wejherowie, Filharmonia Kaszubska 
i Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków 
Pomorza „Pro Turris”. 

Wejherowo gościło po raz trzeci 

fanów serii „Star Wars”. Darth Vader, 

Han Solo, Księżniczka Leia, mistrz 

Joda, ale i mniej znane postaci 

z „Gwiezdnych Wojen” przeszli 

w barwnej paradzie z wejherowskiego 

rynku do Filharmonii Kaszubskiej, 

gdzie odbywał się III Zlot Fanów 

Gwiezdnych Wojen Forcecon 2018 

połączony z polską premierą fi lmu 

„Han Solo: Gwiezdne Wojny”. Impreza 

była także okazją do świętowania 

15-lecia działalności polskiego 

oddziału Legionu 501  – największej 

na świecie grupy rekonstrukcyjnej Star 

Wars.

III Zlot Fanów 
Gwiezdnych Wojen

Wejherowo gościło po raz trzeci 

fanów serii „Star Wars”. Darth Vader, 

Han Solo, Księżniczka Leia, mistrz 

Joda, ale i mniej znane postaci 

z „Gwiezdnych Wojen” przeszli 

w barwnej paradzie z wejherowskiego 

rynku do Filharmonii Kaszubskiej, 

gdzie odbywał się III Zlot Fanów 

Gwiezdnych Wojen Forcecon 2018 

połączony z polską premierą fi lmu 

„Han Solo: Gwiezdne Wojny”. Impreza 

była także okazją do świętowania 

15-lecia działalności polskiego 

oddziału Legionu 501 – największej 

na świecie grupy rekonstrukcyjnej Star 

Wars.

Forcecon 2018

Uroczystą sesją Rady Miasta w Filhar-
monii Kaszubskiej uczczono w Wejhe-
rowie 375. rocznicę powstania Wejhe-
rowa i 409. urodziny Jakuba Wejhera, 
założyciela miasta. 

Uroczysta sesja 
Rady Miasta
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Zespół Art’n’Voices wystąpił w składzie: 
Małgorzata Priebe, Maria Krueger, Anna 
Rocławska-Musiałczyk, Marta Jundziłł, 
Mateusz Warkusz, Szymon Duraj, To-
masz Chyła, Filip Czajkowski. Art’n’Vo-
ices zdobył również nagrodę specjalną 
Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr za najlepsze wykona-
nie utworu współczesnego kompozyto-
ra polskiego utwór Bartosza Kowalskie-
go „Gdzie ten kot?”. 

– Występ w sali koncertowej Akademii 
Muzycznej w Gdańsku wśród najlep-
szych chórów z Pomorza był dla chórzy-
stów niezwykłym przeżyciem – mówi 

Aleksandra Janus, dyrygent chóru 
– jestem bardzo dumna z  moich chórzy
stów, którzy zaprezentowali trudne, trzy
głosowe utwory, taki repertuar dla chóru 
szkolnego jest niewątpliwie wyzwaniem. 
Chórzyści mnie nie zawiedli, systematycz
nie chodzili na próby i całym sercem zaan
gażowali w  przygotowania do  konkursu 
– dodaje. 
W chórze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Wejherowie śpiewa obecnie ponad 
40 uczniów. Gratulujemy chórzystom 
oraz dyrygentce, którzy sprawili, że mia-
sto Wejherowo po raz kolejny zostało 
zauważone na chóralnej mapie Pomorza.

Oktet wokalny Art’n’Voices 
zdobył pierwsze miejsce w 49. 
Ogólnopolskim Turnieju Chórów 
Legnica Cantat. Wejherowski zespół 
otrzymał również wszystkie nagrody 
specjalne festi walu. 

Złoci Art’n’Voices

Chór „dziewiątki” wyśpiewał Złote 
Pasmo w Gdańsku

Chór Szkoły Podstawowej 
nr 9 im. Józefa Wybickiego 

w Wejherowie pod dyrekcją 
Aleksandry Janus  

zdobył ZŁOTE PASMO 
w „XX Konkursie Chórów 

Regionu Pomorskiego”, który 
odbył się w Gdańsku. 

W Filharmonii Kaszubskiej w Wejhero-
wie odbył się II Ogólnopolski Festi wal 
Chóralny 50+, którego organizatorem był 
Wejherowski Chór Mieszany „Camerata 
Musicale” i Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej przy współ-
pracy z Wejherowskim Centrum Kultury.
Grand Prix Festi walu i nagrodę Prezy-
denta Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta zdobył Chór Żeński „Gau-
deamus” z Gościcina pod dyr. Marka Ro-
galskiego. Pierwsze miejsce w kategorii 
chóry mieszane zdobył Chór „Con Gra-
zia” z Czastar pod dyr. Sebasti ana Sikory. 
Pierwsze miejsce w kategorii chóry ka-
meralne zdobył Kaszubski Chór Regional-
ny „Morzanie” z Dębogórza. 

Więcej: www.wejherowo.pl 

Finał II Ogólnopolskiego Festi walu Chóralnego 50+ 

Do wspólnego kibicowania reprezen-
tacji Polski na mistrzostwach świata 
w Rosji przyłączyło się także Wejhero-
wo z Jakubem Wejherem na czele. Po-
dobnie jak dwa lata temu na Euro, także 
i tym razem na pomniku Jakuba Wejhe-
ra zawieszono szalik. 

Wejherowo 
kibicowało
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Złoty medal zdobyła Agata Zieman. 
Srebrne medale wywalczyli: Bartek 
Baranowski, Karol Chwarszczyński, 
Adrian Necel, Agata Zieman.   Brą-
zowe medale wywalczyli: Adrian 
Necel, Hubert Trzeszczyński, Bartek 
Baranowski, Aleksander Daszke i Ad-
rian Necel. W turnieju walczyło 359 
zawodników z 26 klubów. Młodzi 
zawodnicy z Wejherowa startowali 
dzięki wsparciu finansowemu Prezy-
denta Miasta Wejherowa.

Paulina Stenka zdobyła Puchar Świata 
juniorów do 70 kg, a Zuzia Kalbarczyk 
wywalczyła Puchar Świata zarów-
no w pointfighting, jak i w kick-light. 
Obie zawodniczki trenują na co dzień 
w Luzinie i w Wejherowie pod opieką 
obecnie trenera reprezentacji Polski 
juniorów Rafała Karcza. 

Jak mówią Joanna i Jacek Bernaśkiewicz, 
prowadzący Klub Taneczny „Świat Tań-
ca”, w rywalizacji sportowej brało udział 
około 8 tysięcy tancerzy z 27 państw 
tworząc wspaniałe widowisko. 
– Gratuluję wszystkim tancerzom zajęcia 
wysokich miejsc – powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Dziękuję przede wszystkim 
Waszym rodzicom i trenerom. Życzę Wam 
dalszych sukcesów oraz dziękuję za promo-

cję naszego miasta na  arenie międzynaro-
dowej. 
Oprócz dwóch tytułów wicemistrzów 
dla formacji Children i Junior, szóste 
miejsce zajął duet senior Kacper i Oskar 
Domachowscy, siódme miejsce zaję-
ła formacja Juniors 2 i w kategorii solo 
Dobrosława Laskiewicz – solo children, 
dziesiąte miejsce duet junior Paulina Wi-
kar i Zuzanna Plichta, a dwunaste – Ju-
lianna Białk.

Medale, przyznane przez Prezydenta 
RP, otrzymali: Regina i Edmund Cichosz, 
Krystyna i Ryszard Lis, Halina i Ryszard 
Perzowscy, Halina i Gerard Strzebrakow-
scy, Danuta i Jan Sulik oraz Konstancja 
i Edward Śliwińscy.
– Proszę przyjąć serdeczne gratulacje 
za  pięćdziesiąt   lat wspólnego pożycia mał-
żeńskiego – powiedział do jubilatów 

Dziesięć medali 
dla karateków 
Bardzo dobrze zaprezentowali 
się młodzi wejherowianie 
trenujący karate 
w Stowarzyszeniu Sportów 
Walki  podczas zawodów WKF 
– Grand Prix  Arawaza Poland 
Cup, które odbyły się 12 maja 
w hali sportowej Stulecia 
w Sopocie. W sumie zdobyli 
10 medali, w tym 1 złoty, 
4 srebrne i 5 brązowych.

Znakomicie zaprezentowały 
się w Budapeszcie podczas 
Pucharu Świata w kickboxingu 
zawodniczki WTS i GOKSiRT 
Luzino Zuzia Kalbarczyk 
i Paulina Stenka sięgając 
po najwyższe laury.

Zuzia 
Kalbarczyk 
i Paulina 
Stenka 
z Pucharem 
Świata

Wicemistrzowie 
świata w ratuszu

Wejherowski Klub Taneczny „Świat Tańca” podczas Mistrzostw Świata 
w Chorwacji zdobył podwójne wicemistrzostwo - w kategorii Urban Style 
w formacjach Children i Junior. Podczas spotkania w ratuszu zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz gratulował młodym 
tancerzom i ich trenerom i rodzicom zdobycia tak wysokich osiągnięć.

50 lat razem – medale 
dla par małżeńskich 

prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. – Życzę Państwu kolejnych dni, mie-
sięcy i  lat pełnych szczęścia, radości, uśmie-
chu, jak również tego, aby cieszyć się życiem 
w każdym jego momencie. Jesteście Państwo 
dla nas wzorem, jak przeżyć pół wieku w zgo-
dzie i miłości. 
Imprezę poprowadził kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Grzegorz Gaszta. 
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Lipiec 2018

> > > > > > > >

Wakacyjna oferta dla dorosłych: 
Wakacyjne spotkania „W kręgu zdrowia 
i urody”: 

17, 19 i 24.07 godz. 16.30 
Spotkania z fitoterapeutą Michałem 
Konkelem dotyczące ziołolecznictwa 

26.07, godz. 16.30 
Spotkanie z mistrzem pszczelarstwa Ire-
neuszem Kowalewskim „Miód i pszczo-
ły w życiu człowieka”. Wstęp bezpłatny. 
Zapisy w Wypożyczalni dla Dorosłych. 

Gra biblioteczna „Między książkami”: 

23.07-10.08 
Gra będzie dotyczyła rozwiązywania za-
dań w różnych miejscach w budynku bi-
blioteki, które będą prowadziły do sylwet-
ki konkretnego, autora książek z zakresu 
literatury pięknej. Zabawa będzie dotyczy-
ła trzech autorów i będzie trwała 3 tygo-
dnie. TYDZIEŃ I 23.07-27.07, TYDZIEŃ 
II 30.07-3.08, TYDZIEŃ III 6.08-10.08 Na 

13.07, godz. 19
SPEKTAKL  – DZIEŃ ŚWIRA opera|mu-
sical, bilety: 85  – 95 zł

 Biblioteka miejska 
Tradycyjnie ofertę zajęć wakacyjnych 
przygotowała Miejska Biblioteka Publicz-
na w Wejherowie przy ul. Kaszubskiej 
– „Kocham Polskę”. Zajęcia są skierowa-
ne do dzieci od 6 do 10 lat i odbywać się 
będą do 13 lipca w godzinach od godz. 
10 do 12. Zajęcia będą przeprowadzone 
w formie Turnieju Drużyn. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy (wyłącznie osobiście) 
w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży 
(od 11.06). Ilość miejsc ograniczona. De-
cyduje kolejność zgłoszeń. 
Dodatkowe wydarzenia o charakterze 
otwartym, dla wszystkich chętnych dzieci: 

3.07 o godz. 10.00 „Kot w butach”; 
10.07 o godz. 10.00 „Piraci i wyspa 
skarbów”. 

Wstęp wolny. Dodatkowe atrakcje 
w Zakątku Wyobraźni: pn.-pt w godzinach 

Wejherowskie instytucje kulturalne 
przygotowały ciekawą ofertę 
spędzania czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży. 

Wakacje w Wejherowie, czyli propozycje na lato w mieście

każdego autora będzie poświęcony jeden 
tydzień. Codziennie  – czyli przez 5 dni 
– w budynku biblioteki pojawią się do roz-
wiązania zadania, które będą przybliżały 
uczestnika do osoby autora. Ostatniego 
dnia tygodnia, czyli w piątek do godziny 
15 zadaniem uczestnika będzie podanie 
pracownikowi biblioteki w Wypożyczalni 
dla Dorosłych nazwisko autora i wrzuce-
nie kuponu do urny. Wśród osób, które 
udzielą prawidłowej odpowiedzi, zostanie 
wylosowana nagroda – książka autora, 
której dotyczyło zadanie. 

Lipiec, sierpień 
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży 

Lipiec  – sierpień 
Wystawa malarstwa w Galerii Na Piętrze

23.07, godz. 20 
KONCERT  – JANE MONHEIT / Ladies’ 
Jazz Festival 2018, bilety: 89 – 149 zł; 

29.07, godz. 17 
KONCERT  – WEJOGRANIE – Scena 
Letnia, polana Piknikowa w Parku Miej-
skim
Gwiazdą wieczoru będzie zespół „ENEJ”. 
Na SCENIE WYSTĄPI TAKŻE Kabaret 
Zachodni. Najmłodsi widzowie będą mo-
gli wyruszyć z królem Julianem w jego 
Eko podróże”.
 
Koncerty Letnie w Parku: 

1.07, godz. 17 
Zespół Majestic

8.07, godz. 17
Kwartet smyczkowy AQuartet 

15.07, godz. 15 
Natalia Capelik-Muianga 

22.07, godz. 17 
Yaga Kowalik w repertuarze PIAF GRE-
CO AZNAVOUR 

pracy biblioteki  – gry planszowe, piłkarzyki, 
wt. – pt. w godzinach 15.00 – 17.00 – x-box

 Lato z piłką
Prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury zapraszają dzieci szkół 
podstawowych na „Lato z Piłką 2018”. Za-
jęcia dla młodzieży roczników 2005-2006 
i 2007-2008 będą odbywały się od 2 do 
6 lipca i od 9 do 13 lipca w godz. 9.30-12.30 
na boisku „Jamajka” przy ul. Partyzantów. 

 Wejherowskie Centrum Kultury
Wzorem lat ubiegłych, Wejherowskie 
Centrum Kultury przygotowało ciekawą 
ofertę zajęć warsztatowych dla dzieci 
i młodzieży. Koszt warsztatów to 10-15 zł.
Do wyboru są: warsztaty tworzenia rzeźb 
z gliny i gipsu, tworzenia mozaiki z płyt CD, 
tworzenia biżuterii z koralików, układania 
i konstruowania figur przestrzennych, 
,,Rusz duszę”-taniec kreatywny, warsz-
taty ,,Rusz duszę” – teatr tańca, taniec 
współczesny z improwizacją taneczną, 
warsztaty szycia, ceramiczne, wakacyjne 

zabawy z językiem angielskim, warszta-
ty plastyczne (2 grupy 6-13; 9-11 lipca 
oraz 16-18 lipca), warsztaty edukacyjne 
– Mobilne planetarium oraz warsztaty  
RAP/TEKŚCIARSTWO/DJ-ING. 

 Spacery edukacyjne w Parku Miejskim 
Zajęcia w parku to kolejna atrakcja tu-
rystyczna w Wejherowie, skierowana 
do dzieci i młodzieży, której celem jest 
zapoznanie z typowymi parkowymi 
mieszkańcami i botaniką parku, a przede 
wszystkim zachęcenie do własnych ob-
serwacji.
Spacery odbywać się będą od 2 lipca 
do 31 sierpnia, we wtorki i czwartki 
godz. 13. Może w nich uczestniczyć 
dziesięcioro dzieci w wieku od 7 do 
11 lat, zbiórka jest przy grającym Ka-
szubie. Zajęcia trwają ok. 1,5 godziny. 
Przebieg spaceru i jego trasa, a nawet 
ewentualne odwołanie spotkania uza-
leżnione będzie od warunków atmos-
ferycznych. Zapisy pod nr telefonu:  
668-686-490, w godzinach 7-15.
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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 JaśkiewiczSojak) 
 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

>

>

>

Z  inicjatywy radnych Henryka Kancz-
kowskiego, Wojciecha Kozłowskiego 
i  Jacka Gafki Urząd Miejski w  Wejhero-
wie nawiązał współpracę z środowiskiem 
społeczników zajmujących się opieką nad 
zwierzętami. Na łamach „Nowin” i  stro-
nie internatowej miasta publikowane 
są materiały edukacyjne i  informacyj-
ne przygotowane przez wolontariuszki 
Fundacji Viva! działające w  Pomorskim 
Kocim Domu Tymczasowym, które oso-
biście, aktywnie, społecznie od wielu lat 
opiekują się zwierzętami i  dobrze znają 
tę tematykę.
– Kontynuujemy współpracę, którą roz-
poczęliśmy akcją edukacyjną – mówi za-
stępca prezydenta Beata Rutkiewicz 
– Rozmawiamy również z  partnerami 
społecznymi o  innych formach i  polach 
współdziałania w  zakresie opieki nad 
zwierzętami.

Wystawmy miskę z wodą przed do-
mem, na ulicy, przed blokiem. Jeżeli 
nasz zwierzak jest z tych mało pijących, 
należy dolewać mu wody do pokarmu 
stałego i częściej podawać mokrą karmę 
(w upalne dni nie można jej długo trzy-
mać w miseczce, gdyż grozi to zatru-
ciem). Uwaga! Woda i karma powinny 
mieć temperaturę pokojową. Gdy będą 
zbyt zimne, zwierzak może się prze-
ziębić lub złapać anginę. Wychodząc 
z domu postawmy dodatkowe naczynie 
z wodą. Otwórzmy też drzwi od łazien-
ki, żeby kot lub pies mógł się ochłodzić 
na zimnych płytkach. Nie zostawiajmy 
zwierząt na balkonie ani w żadnym in-
nym miejscu, gdzie nie będą miały moż-
liwości schronienia się przed upałem. 
Jeśli wiosną i latem otwieramy nasze 
balkony pamiętajmy, że właściciele ko-
tów muszą je zabezpieczyć od podłogi 
aż po sufit aby nie stracić pupila w tra-
giczny sposób. 

Pamiętajmy, że samochód, zamknięte, 
ciasne powierzchnie nagrzewają się bar-
dzo szybko, już w ciągu kilku minut tem-
peratura w środku jest znacznie wyższa 
od tej na zewnątrz.
Kiedy przechodząc obok czyjegoś samo-
chodu zauważysz zamkniętego w nim psa 
czy inne zwierzę, nie zawahaj się interwe-
niować. Jeżeli nie jesteś w stanie zlokali-
zować właściciela, powiadom o tym przy-
padku policję, a jeśli trzeba, to zbij szybę 
– prawo stoi po Twojej stronie!
Powinniśmy także zwrócić szczegól-
ną uwagę na psy podwórkowe, często 
uwiązane na łańcuchu lub przebywające 
całymi dniami w kojcach. Obowiązkowo 
oprócz świeżej wody w misce powinny 
mieć możliwość schronienia się przed 
słońcem, a buda, w której zwierzę odpo-
czywa powinna stać w cieniu, podobnie 
jak miska lub wiaderko z wodą, które 
należy stale napełniać. Pamiętajmy, że 
zgodnie z Ustawą o ochronie zwie-
rząt trzymanie psa na łańcuchu dłużej 
niż 12 godzin dziennie jest zakazane.  
Jeśli ktoś skazuje swoje zwierzę na co-
dzienne katusze trzymając go latem na 
łańcuchu, bez wody i schronienia przed 
słońcem czy deszczem to nie wahaj się 
powiadomić o takim postępowaniu or-
ganizację działającą na rzecz ochrony 
zwierząt. 

Marlena Pindras
Pomorski Koci Dom Tymczasowy 

www.pkdt.pl

Upał zabija!
Wysokie temperatury 
potrafią być bardzo 
niebezpieczne nie tylko dla 
ludzi, ale także dla zwierząt. 
W okresie letnim musimy 
zwrócić szczególną uwagę 
na to, czy nasze i otaczające 
nas zwierzęta mają dostęp 
do wody. Pamiętajmy o 
zwierzętach domowych, 
gospodarskich ale też o 
ptakach i o kotach wolno 
żyjących. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Szczegóły na konferencji prasowej w wej-
herowskim Ratuszu przedstawił Prezydent 
Miasta Krzysztof Hildebrandt ze swoimi 
zastępcami – Beatą Rutkiewicz i Arkadiu-
szem Kraszkiewiczem.  
– Szeroko korzystamy ze środków unijnych, ale 
również dotacji ministerialnych czy funduszy 
ochrony środowiska. Dobrze wykorzystujemy 
szanse, które mamy. Wszyscy wejherowianie 
na tym skorzystali. Wejherowo się zmienia 
i dalej będziemy je zmieniali – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – 
Co ważne, przez te wszystkie lata zdobyliśmy 
doświadczenie, wiedzę i umiejętność w zakre-
sie pozyskiwania funduszy. W Wejherowie żyje 
się coraz lepiej i  bardziej komfortowo. Wizja 
rozwoju Wejherowa, jako miasta przyjaznego 
i atrakcyjnego dla mieszkańców, jest przez nas 
wciąż realizowana.

W ciągu minionych czterech lat Wejherowo 
zdobyło dofinansowanie ze środków ze-
wnętrznych, przede wszystkim z funduszy 
europejskich, na aż piętnaście projektów 
inwestycyjnych i szesnaście projektów nie-
inwestycyjnych. Wartość zadań wyniosła 
ponad 82 mln zł, z czego dofinansowanie 
to ponad 50 mln zł Władze miasta od wielu 
lat skutecznie pozyskują środki na rozwój 
miasta. Wcześniej, w poprzednich kaden-
cjach były to też znaczące kwoty. Wszyscy 
pamiętamy renowację Kalwarii Wejherow-
skiej, modernizację ul. Wałowej, rewitaliza-
cję Parku Miejskiego czy budowę nowego 
WCK - Filharmonii Kaszubskiej za pieniądze 
unijne. Z kolei ulica Necla czy Orzeszkowej 
powstały z dofinansowania pozyskane-
go w ministerstwach. Razem to już ponad 
100 mln zł, z których korzystają mieszkańcy.

– W  obecnej kadencji pozyskane do budże-
tu środki zewnętrzne zainwestowano m.in. 
w  budowę węzłów drogowych – Wejherowo 
(Kwiatowa) i Śmiechowo (Zryw), budowę sali 
sportowej przy wejherowskiej „dziewiątce”, za-
daszenie lodowiska przy Szkole Podstawowej 
nr 8. Przeprowadzonych zostało szereg inwe-
stycji związanych ze likwidacją starych pieców 
i zmianą systemu grzewczego na proekologicz-
ny – wylicza Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta zajmująca się inwestycjami 
miejskimi. 
Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, który odpowiada za oświatę, sprawy 
społeczne oraz kulturę dodaje: – W  mi-
nionych czterech latach dotacje zostały wy-
korzystano także w  sferze kultury, edukacji 
i opieki społecznej. W sferze kultury – poprzez 
zakup wyposażenia – umożliwiono korzysta-
nie z kina osobom niewidomym i słabowidzą-
cym oraz niesłyszącym. Zrealizowano pro-
jekty teatralne i  artystyczne. Dzięki unijnym 
funduszom miasto zdobyło środki na projekty 
edukacyjne – zakup tablic interaktywnych, 
doposażenie gabinetów lekarskich czy zakup 
książek do wejherowskich szkół i  biblioteki. 
Fundusze unijne wykorzystano także na pro-
jekty społeczne – utworzenie klubu Integracji 
Społecznej Śródmieście, na pomoc żywnościo-
wą czy na projekty aktywizacji zawodowej. 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chyloni” zrzesza miasta: Gdynia, Wej-
herowo, Rumia, Reda i Sopot oraz gminy 
wiejskie Kosakowo, Szemud i Wejherowo. 
Związek prowadzi na ich terenie m.in. sze-
roką działalność w zakresie edukacji eko-
logicznej.
– W  obecnej kadencji w  latach 20152017 
w  działaniach edukacyjnych prowadzo-
nych przez   Komunalny Związek Gmin „Do-
lina Redy i  Chyloni” udział wzięło łącznie 
5.700  uczniów z  16 wejherowskich szkół 
i  przedszkoli – podsumowuje radny Woj-
ciech Kozłowski, członek zarządu KZG. 
– Są to działania skierowane do dużego gro-
na dzieci i  młodzieży, ale  też we  wszystkich 

obszarach ekologii: ochrony powietrza, wody, 
gleby czy segregacji odpadów. Realizujmy je 
w  różnorodnych, atrakcyjnych formach jak 
konkursy, warsztaty, lekcje ekologiczne. Jest 
też projekt skierowany do nauczycieli.
Tegoroczne działania KZG skoncentrowane 
były na zagadnieniach związanych z powie-
trzem i jego ochroną. Zastępca Prezyden-
ta Miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, który 
uczestniczył we wręczaniu naród i wyróż-
nień dzieciom oraz placówkom oświato-
wym za pracę i osiągnięcia w mijającym 
roku szkolnym,  podkreśla:  – Oprócz oczywi-
ście budowy infrastruktury służącej ochronie 
środowiska i  wdrażaniu przepisów oraz  pro-
cedur z tym związanych, to właśnie edukacja, 

zwłaszcza młodego pokolenia, jest kluczem 
do sukcesu w przyszłości i czystszej Polski.

Nagrodzone placówki oświatowe  
z Wejherowa – rok 2018

Niepubliczne Przedszkole „Słonecz-
ne Przedszkole” – III miejsce oraz tytuł 
„Ekspert EE 2017/2018”, tytuł „Lidera 
Lokalnej Ekologii 2017/2018”, II miejsce 
w konkursie zbiórki plastikowych nakrę-
tek „Mała nakrętka – duży problem” 
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1  
– III miejsce oraz tytuł „Ekspert EE 
2017/2018” w konkursie zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjal-
nego – tytuł „Ekspert EE 2017/2018” 
Szkoła Podstawowa nr 8 – tytuł „Lidera 
Lokalnej Ekologii 2017/2018”

Podsumowanie roku edukacji ekologicznej

Komunalny Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” podczas uroczystej 
gali podsumował dwudziestą edycję 
prowadzonych przez siebie działań 
edukacyjnych w zakresie ekologii. 
Każdego roku biorą w nich udział 
setki dzieci z Wejherowa.

Wejherowo skutecznie 
wykorzystuje szanse rozwojowe
W obecnej kadencji 2015-2018 Wejherowo pozyskało ponad 50 mln zł dotacji 
zewnętrznych na inwestycje oraz działania nieinwestycjne. Razem ze środkami 
zdobytymi przez władze miasta w latach poprzednich, jest to już ponad 
100 mln zł dodatkowych środków wykorzystanych na rozwój miasta. – Wszyscy 
wejherowianie na tym skorzystali – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt 
i dodaje: Wejherowo się zmienia i dalej będziemy je zmieniali.

Miasto Wejherowo wraz z partnerami prowadzi szereg różnorodnych działań o charak-
terze edukacyjno-informacyjnym w zakresie ochrony środowiska: 
Urząd Miejski w Wejherowie, WZNK, ZUK, Straż Miejska – publikacje na stronie interne-
towej (np. zakładka „Czyste Miasto Wejherowo) oraz w Nowinach, kampanie informacyjne 
oraz konkursy,  spektakle ekologiczne dla dzieci, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chyloni – strona internetowa i inne publikacje; 
konkursy, warsztaty (lekcje) i projekty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w wejherow-
skich szkołach i przedszkolach oraz dla uniwersytetów trzeciego wieku, bezpośrednie 
rozmowy z mieszkańcami.
Spółka komunalna OPEC – Dni Otwarte w Ciepłowodni Nanice, publikacje, współpraca 
ze szkołami i uniwersytetami trzeciego wieku, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami.

Podsumowanie działań samorządu Wejherowa

Szczegółowy wykaz wszystkich projektów: http://www.wejherowo.pl/artykuly/wejherowo-skutecznie-wykorzystuje-szanse-rozwojowe-a5851.html
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KAZDY CZWARTEK 0 21:30 KAZDY CZWARTEK o 21:30

26 - Najlepszy    
REZ. Lukasz Palkowski, 2017

05 - La la Land    
rEZ. Damien Chazelle, 2016

12 - Paddington     
REZ. Paul King, 2014

19 - Ukryte PIEkno    
REZ. David Frankel, 2016

02 - Kong: Wyspa Czaszki    
rez. Jordan Vogt-Roberts, 2017

09 - Bardzo Fajny Gigant    
rEZ Steven Spielberg, 2016 

16 - Nice guys     
rEZ. Shane Black, 2016

23 - Przelecz ocalonych    
rez. Mel Gibson, 2016


