
Biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie

nowiny Nr 10 (232) / 2018 / październik

ISSN 1508-6208

Egzemplarz bezpłatny

Ślubowanie wejherowskich 
pierwszoklasistów 

str. 12

4 lata w obiektywie

str. 7-10

Nowy plac zabaw w parku

str. 3

str. 6

BIEGI PRZEŁAJOWE W PARKU  
– IV MEMORIAŁ MACIEJA KANTECKIEGO



www.wejherowo.pl2

AKTUALNOŚCI 

Na  premierę do  Wejherowa przybyli 
m.in. reżyser filmu Filip Bajon z aktora-
mi, współautor scenariusza Mirosław 
Piepka, wiceminister kultury i  dzie-
dzictwa narodowego Jarosław Sellin, 
marszałek pomorski Mieczysław Struk 
oraz  samorządowcy – prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt i  staro-
sta wejherowski Gabriela Lisius.
– Jesteśmy zaszczyceni, że właśnie w  na-
szym mieście odbywa się prapremiera ka-
szubska filmu „Kamerdyner”. Społeczność 
kaszubska długo czekała na to, aby jej 
losami na przestrzeni lat zainteresowała 
się kinematografia polska. No i doczeka-
liśmy się. Akcja filmu toczy się niedaleko 
stąd m.in. w Starzynie, Kłaninie, w Puc-
ku, w pałacu rodziny junkrów i w lasach 

okalających Piaśnicę. Gdyby nie „Kamer-
dyner” nie byłoby prawdy historycznej  
ukazującej trudne losy Kaszubów – po-
wiedział Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa.
Na dzieło złożyła się wspaniała obsada 
aktorska, w  rolach głównych: Janusz 
Gajos, Sebastian Fabijański, Marianna 
Zydek, Adam Woronowicz, Anna Ra-
dwan, Borys Szyc, Łukasz Simlat, Daniel 

Olbrychski, Kamilla Baar-Kochańska, 
Marcel Sabat, Diana Zamojska oraz Sła-
womir Orzechowski.
Fabuła „Kamerdynera” obejmuje bli-
sko 50 lat. Scenariusz filmu oparty jest 
na  książce   o  tym samym tytule autor-
stwa Marka Klata, Pawła Palińskiego, 
Mirosława Piepki, Michała Pruskiego, 
która od  5 września br.  jest w  księgar-
niach.

Kaszubska premiera 
„Kamerdynera” w Wejherowie

Na kilka dni przed wejściem 
do kin odbyła się w Filharmonii 

Kaszubskiej wejherowska 
premiera filmu „Kamerdyner”. 

Sfilmowana przez reżysera 
Filipa Bajona epicka opowieść 

na tle burzliwych wydarzeń 
na Pomorzu z pierwszej połowy 

XX wieku oraz splątanych 
losów Polaków, Kaszubów 

i Niemców, wzbudziła olbrzymie 
zainteresowanie.  

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt odebrał z  rąk Jutty Gützkow 
z  Rady Europy Certyfikat Europejski 
Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie 
Terytorialnym (European Label of Go-
vernance Exellence) podczas XIV edycji 
Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 
w Warszawie.
– Mieszkańcy Wejherowa mogą z dumą 
powiedzieć, że znaleźliśmy się w gronie 
dziewięciu polskich samorządów wyróżnio-
nych certyfikatem przez Radę Europy, który 
potwierdza wysoką jakość pracy wejherow-
skiego urzędu, zgodnie z europejskimi stan-
dardami. – mówi Krzysztof Hildebrandt. 

Jak mówi Bogusław Suwara, sekretarz 
Wejherowa, jednym z  warunków ko-
niecznych przyznania tego certyfikatu 
było wypełnienie ankiety przez minimum 
500 mieszkańców Wejherowa. 
– Mieszkańcy korzystający z usług Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie wypełnili ankiety, 
w których wysoko ocenili efekty jego dzia-
łalności – mówi Bogusław Suwara. – Cie-
szę się, że kapituła konkursu także wysoko 
oceniła istniejące w urzędzie procedury 
zarządzania uznając je za dobre praktyki, 
którymi warto dzielić się z innymi.
Program Europejskiego Znaku Jakości 
Zarządzania w  Samorządzie Teryto-

rialnym obejmuje 12. zasad dobrego 
zarządzania określonych przez Radę 
Europy i  promowanych we wszystkich 
państwach członkowskich, jako element 
wdrażania Europejskiej Strategii na 
rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na 
Poziomie Lokalnym. W Polsce w imieniu 
Rady Europy Europejski Znak Jakości 
Zarządzania w  Samorządzie Terytorial-
nym przyznawała Fundacja Rozwoju De-
mokracji Lokalnej.

12. zasad dobrego zarządzania w sa-
morządzie terytorialnym: 

 Udział obywateli, uczciwy przebieg 
wyborów i reprezentacja

 Responsywność, szybkość reago-
wania

 Efektywność i skuteczność
 Otwartość i jawność
 Przestrzeganie prawa
 Etyczne postępowanie
 Kompetencje i potencjał
 Innowacyjność i otwartość na zmiany
 Orientacja na trwałość i  długofalo-

wość działań
 Należyte zarządzanie finansami
 Prawa człowieka, różnorodność kul-

turowa i spójność społeczna
 Rozliczalność, odpowiedzialność

Rada Europy wyróżniła Wejherowo 
Certyfikatem Europejskiego Znaku 
Jakości Zarządzania w Samorządzie 
Terytorialnym (ELoGE). To prestiżowy 
certyfikat Rady Europy przyznany 
tylko dziewięciu samorządom, które 
najlepiej wcieliły w życie 12 zasad 
dobrego zarządzania w samorządzie 
terytorialnym. 

Certyfikat Rady Europy 
dla Wejherowa
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INWESTYCJE

Nowy plac zabaw dla dzieci jest wyposa-
żony w trampoliny, huśtawkę i ściankę ak-
tywności. Z kolei, siłownia zewnętrzna zo-
stanie powiększona o dodatkowe dziesięć 
urządzeń. Zamontowane zostaną także 
elementy dodatkowe jak ławeczki, stojak 
rowerowy, i stolik do gry w szachy.
– W parku powstała kolejna strefa zabawy, 
tym razem dla dzieci i młodzieży, która wypo-
sażona jest m.in. w trzy trampoliny, huśtawkę 
bocianie gniazdo, poręcze do podciągania 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. – Oprócz tego rozbudowa-
na o kolejne elementy została strefa fitness, 
na siłowni zewnętrznej będą mogły ćwiczyć 
m.in. osoby z niepełnosprawnościami rucho-
wymi. To kolejne w Wejherowie miejsce wie-
lopokoleniowej rekreacji, zarówno dla mło-
dzieży, jak i seniorów.

Jak poinformował prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, aby pomóc miesz-
kańcom będącym w najtrudniejszej sytu-
acji, stawki czynszu socjalnego zostaną 
obniżone z 1,42 zł na 50 gr za m kw. 
– Obniżając czynsz w mieszkaniach socjal-
nych chcemy pomóc osobom w najtrudniej-
szej sytuacji, które mieszkają w miejskich 
lokalach – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – Niższa stawka 
zmobilizuje zadłużonych lokatorów do pła-
cenia czynszu. Chcemy zmotywować zadłu-
żonych lokatorów do regularnego opłacania 
czynszu i utrwalić nawyk wnoszenia opłat. 
Długi to niezwykle trudny i delikatny temat. 
Jest to sytuacja, z którą bardzo często rodzi-
na nie potrafi sobie poradzić. Bardzo ważne 
jest, aby stworzyć mechanizm, który w spo-
sób realny jest w stanie przeciwdziałać takim 

sytuacjom. Na wczesnym etapie 
problemów można poradzić sobie 

z długiem podpisując porozumienie o roz-
łożeniu na raty i np. odpracowując dług.
Często nie można wyegzekwować za-
dłużenia najemców mieszkań komunal-
nych, nawet drogą sądową, a  od długu 
naliczane są odsetki. Dług i odsetki ciążą 
nawet po śmierci najemcy na jego spad-
kobiercach. Wiadomo, jakie skutki może 
wywołać zadłużenie, bowiem bardzo 
realna staje się wizja eksmisji. Obniże-
nie czynszu to  element długofalowej 
polityki, pozwalającej wyjść lokatorom 
z zadłużenia i uniknąć eksmisji. W Wej-
herowie od  wielu lat prowadzony jest 
również program polegający na  zawie-
raniu porozumień z dłużnikami, w myśl 
których najemca może dług spłacać 
w  ratach. To  pozwala wstrzymać nali-
czanie odsetek. Kolejnym elementem 
jest możliwość odpracowania powsta-
łego długu w Wejherowskim Zarządzie 
Nieruchomości Komunalnych. 

–  Zadłużony lokator będzie mógł zapłacić 
za media, gdyż czynsz będzie niższy.  – pod-
kreśla Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa – W Wejherowie jest 
177 mieszkań socjalnych, a zamieszkuje 
w nich 377. osób. Oczywiście nie wszystkie 
te osoby są dłużnikami. Wciąż staramy się 
znaleźć narzędzia, które pozwolą zmobili-
zować lokatorów. Obniżenie czynszu i moż-
liwość „zlikwidowania” swojego zadłużenia, 
jest pomocą skierowaną w stronę najbar-
dziej potrzebujących.  
 

– Rewitalizacja wejherowskiego parku 
trwa już ponad 10 lat, a rozpoczę-
ła się, kiedy pełniłem funkcję 
zastępcy prezydenta – mówi 
Wojciech Kozłowski, Wice-
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa. – Co roku wyko-
nywaliśmy różne prace. W tej 
kadencji zmodernizowany 
został staw, wyremontowany 
mostek, powstały nowe ścieżki 
i woliera, trwa budowa kolejnego 

placu zabaw i rozbudowa siłowni tereno-
wej. Dzięki inwestycjom park staje 

się coraz bardziej atrakcyjny, 
jest tłumnie odwiedzany 

przez mieszkańców,  któ-
rzy bardzo chętnie spę-
dzają tu czas. To miejsce 
bardzo się zmieniło przez 
ostatnie lata i mieszkańcy 

z tego korzystają, co poka-
zuje, że przyjęty kiedyś kieru-

nek działań był słuszny.

Nowy plac zabaw 
w wejherowskim parku

W wejherowskim parku 
kończy się już budowa 
kolejnego placu zabaw 
przy istniejącej siłowni 

zewnętrznej, która także 
jest rozbudowywana. 

Nowe obiekty powstają 
w ramach rewitalizacji 

Parku Miejskiego.  

Niższe stawki 
czynszu socjalnego

Lokatorzy budynków socjalnych 
od października zapłacą mniej 

za czynsz.Obniżenie czynszu 
to element długofalowej 

polityki miasta, pozwalającej 
wyjść lokatorom będącym 

w najtrudniejszej sytuacji 
z zadłużenia i uniknąć eksmisji. 

Kolejnym elementem jest możliwość 
spłaty w ratach i odpracowania 

powstałego długu. 
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AKTUALNOŚCI 

– W ramach tej inwestycji wyre-
montowaliśmy ciąg pieszo-jezdny, 
który wykonany jest z kostki i dla popra-
wy bezpieczeństwa zostały wykonane tak-
że progi zwalniające – mówi zastępca pre-
zydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz. 
– Równie oczekiwana przez mieszkańców 
była jednak inwestycja w oświetlenie, za-
instalowaliśmy w tym rejonie dodatkowe 
lampy oświetleniowe. Mieszkańcy są za-
dowoleni i z tego cieszymy się najbardziej. 
Przed nami kolejne wyzwania w tym rejonie 
miasta, planujemy przede wszystkim re-
mont nawierzchni ul. Harcerskiej.
Z  nowego chodnika i  miejsc parkingo-
wych są bardzo zadowoleni mieszkańcy 
tej części ulicy.

– Miasto pięknie wyremontowało ten chod-
nik, jest teraz bardzo estetycznie, jasno 
i bezpiecznie dzięki zamontowanym latar-
niom – mówi Leon Łukaszewski, prze-
wodniczący wspólnoty mieszkaniowej 
z ul. Harcerskiej  – Trzykrotnie składaliśmy 
projekt dotyczący budowy chodnika do bu-
dżetu obywatelskiego, ale nie udało nam się 
zdobyć podczas głosowania wystarczającej 
liczby głosów. Dziękujemy za tę inwestycję.
Jak przyznaje Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, miesz-
kańcy rzeczywiście trzykrotnie składali 
projekt do budżetu obywatelskiego, któ-
ry nie przeszedł z  uwagi na  niewystar-
czającą liczbę głosów oddanych przez 
mieszkańców, ale  projekt został doce-
niony przez włodarzy miasta i  inwesty-
cja zgodnie z zapowiedziami prezydenta, 
została wykonana.

– To świadczy o tym, że warto składać pro-
jekty do budżetu obywatelskiego, bo wi-
dzimy jakie projekty są bardzo potrzebne 

z punktu widzenia mieszkańców i realizu-
jemy je – mówi Arkadiusz Krasz-

kiewicz. 

Jak podkreśla Iwona Romanowska, dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Wejherowie, dzięki przeka-
zanemu przez prezydenta Wejherowa 
mieszkaniu, 24-latek będzie mógł rozpo-
cząć w pełni samodzielne życie.
– Usamodzielnienie Stasia jest bardzo do-
brym przykładem współpracy różnych 
instytucji – Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego i Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz prezydenta Krzyszto-

fa Hildebrandta i jego zastępcy Beaty Rutkie-
wicz - na rzecz drugiego człowieka – mówi 
Iwona Romanowska. – Stanisław był wy-
chowankiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Wejherowie. Wspólnie 
ze swoim rodzeństwem objęty był pieczą 
zastępczą. Do momentu, kiedy uczył się, był 
w internacie w SOSW, a w soboty i niedzie-
le przebywał w Domu Pomocy Społecznej 
w Strzebielinku, gdzie pomagał m.in. w kuch-
ni. Jednak, kiedy ukończył naukę, nie miał 
gdzie mieszkać. Bardzo chciał rozpocząć 
dorosłe życie. Powołaliśmy zintegrowany 
zespół składający się z pracowników MOPS, 
SOSW, opiekuna usamodzielnienia i PCPR 
i zwróciliśmy się z prośbą do prezydenta 
o przyznanie z zasobów miejskich miesz-
kania. Dzięki przychylności wejherowskich 
władz Staś otrzymał  mieszkanie. W tej chwi-
li trwają w nim prace remontowe. Otrzy-
mał szansę na rozpoczęcie dorosłego życia 
na własny rachunek, za co dziękuję.
24-letni Stanisław z  ogromnym wzrusze-
niem podziękował prezydentowi Krzysz-
tofowi Hildebrandtowi za przekazany lokal.
– Jestem naprawdę wdzięczny panu prezy-
dentowi za pomoc – mówi pan Stanisław. 
– Dziękuję również Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie i pani opiekun. Tak bardzo 
cieszę się, że będę miał teraz własny kąt.

Prezydent Wejherowa życzył wycho-
wankowi ośrodka wielu sukcesów.
– To mieszkanie jest szansą dla tego 
mężczyzny, który wkracza w swoje doro-
słe życie – mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Życzę mu wielu 
sukcesów. Myślę, że usamodzielnienie uda 
się, tym bardziej, że jest Pan pod wspaniałą 
opieką pani dyrektor Iwony Romanowskiej 
i ma Pan wsparcie pani opiekun. Usamo-
dzielnienie się nie jest łatwą procedurą, 
cieszę się bardzo, że mogliśmy się do tego 
przyczynić i pomóc młodemu człowieko-
wi zawalczyć o swoje życie. O mieszkanie 
występował PCPR, bardzo dobrze układa 
nam się współpraca, w związku z czym 
nasze wspólne działania i zrozumienie sy-
tuacji pozwoliły na rozwiązanie problemu.

Przebudowa ciągu  
pieszo-jezdnego przy ul. Harcerskiej
Zakończyła się przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku 
nr 4 przy ul. Harcerskiej w Wejherowie. Miasto utwardziło 
i powiększyło także teren przeznaczony na miejsca postojowe 
i zamontowało dodatkowe słupy oświetleniowe. Dzięki 
tej inwestycji w tym rejonie osiedla jest bezpiecznie i estetycznie. 

Miasto 
przekazało 
mieszkanie

Dzięki pomocy prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, 
pan Stanisław - 24-letni były 
podopieczny Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Wejherowie ma zapewniony lepszy 
start w dorosłość. Miasto przychylając 
się do prośby Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oddało mężczyźnie 
do użytku mieszkanie przy 
ul. Strzeleckiej w Wejherowie. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Modernizacja systemów grzewczych 
polegać będzie na  likwidacji starych 
kotłów i pieców opalanych węglem lub 
koksem i  podłączeniem do  miejskiej 
sieci ciepłowniczej lub zastąpieniu ich 
m.in.  kotłem opalanym gazem.   Wyso-
kość dofinansowania przez Miasto wy-
nosi do 35%.
Pomimo unieważnienia przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej w  Gdańsku 
konkursu „Czyste Powietrze Pomorza 
–  edycja 2018”, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt zapewnił zain-
tersowanym mieszkańcom uzyskanie 
dofinansowania ze  środków miasta, 

na tych samych warunkach i zasadach, 
jakie w  tej edycji gwarantował po-
przednio WFOŚiGW. Chodzi o  to, aby 
zainteresowani i  przygotowani już 
do  inwestycji mieszkańcy mogli prace 
związane z  wymianą pieców wykonać   
jeszcze w  tym roku. Niedługo rozpo-
czyna się sezon grzewczy i  cały rok 
byłby stracony.
Na  wniosek Prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta Rada Miasta Wejhero-
wa podjęła uchwałę w  sprawie przyję-
cia Regulaminu określającego zasady 
dofinansowania zadań z  zakresu mo-
dernizacji źródeł ciepła w  budynkach 
położonych na  terenie Gminy Miasta 

Mieszkańcy podpisali 
umowy na modernizację 
systemów grzewczych

Wejherowa w  roku 2018. Prezydent   
wygospodarował na  ten cel środki 
w  budżecie miasta. Ta decyzja umożli-
wia przekazanie dofinansowania z  bu-
dżetu miasta dla mieszkańców, którzy 
zgłosili się do  unieważnionego przez 
WFOŚiGW konkursu „Czyste Powie-
trze Pomorza – edycja 2018”.
Jak informuje zastępca prezydenta 
Beata Rutkiewicz, wykonanie inwe-
stycji ma nastąpić do  15 listopada 
2018  roku, zaś rozliczenie umów na-
stąpi najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. 
Łączna kwota dofinansowań ze  środ-
ków Miasta Wejherowa na ten cel wy-
nosi do 380 tys. zł.

Kolejni mieszkańcy Wejherowa wymienią 
stare piece na ekologiczne. W wejherowskim 
magistracie podpisano
umowy na dotacje na  likwidację starych 
pieców i zastąpienie ich ogrzewaniem 
ekologicznym. Są to kolejne w tym roku 
działania władz miasta związane z ochroną 
powietrza w Wejherowie - w tym roku, przy 
wsparciu i udziale miasta, w trakcie wymiany 
jest 188 starych pieców.

Spektakl ponownie wystawiony zostanie 
11 listopada 2018 r. o godzinie 17 w Fil-
harmonii Kaszubskiej. 
Inspiracją do stworzenia scenariusza sta-
ła się międzywojenna historia Wejhero-
wa. Był to czas wyzwań, wielkich nadziei, 
rozwoju miasta i  inicjatyw społecznych, 
a impulsem do tego stało się odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. Twórcy się-
gnęli do anegdot, starych zdjęć, a  także 
wspomnień wejherowian m.in. syna bur-
mistrza – Tadeusza Bolduana.
Spektakl z rozbudowaną obsadą, w skład 
której wejdą soliści i  muzycy współpra-
cujący między innymi z  Teatrem Pijana 
Sypialnia z  Warszawy oraz wejherow-
skie chóry: Chór Mieszany Camerata 
Musicale z  gościnnym udziałem repre-

zentantów Chóru Męskiego Harmonia, 
Chór Dziecięcy Szkoły Podstawowej 
nr  9, a  także wejherowscy aktorzy pa-
sjonaci począwszy od dzieci i młodzieży 
z wejherowskich szkół, a skończywszy na 
nauczycielach i  seniorach z  Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
to ponad 100 artystów.
Za reżyserię i  scenariusz spektaklu od-
powiada Sławomir Narloch, a za muzykę 
Daniel Zieliński, którzy współpracują 
między innymi z  Teatrem Pijana Sypial-
nia z  Warszawy. Przedsięwzięcie reali-
zowane jest w ramach projektu „Oblicza 
Niepodległej” dofinansowanego ze środ-
ków Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2022 w  ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

W niedzielę, 21 października 2018 r. o godzinie 16 na wejherowskim rynku 
odbędzie się prapremiera spektaklu „12 opowieści na dobre czasy”. Na spektakl 
zaprasza Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Wejherowskie 
Centrum Kultury. 

„12 opowieści na dobre czasy” – spektakl na wejherowskim rynku



www.wejherowo.pl6

SPOŁECZEŃSTWO

Do  składu Wejherowskiego Zespołu 
ds.  Seniorów zostały powołane nastę-
pujące osoby - jako przedstawiciele Pre-
zydenta Miasta Wejherowa: zastępca 
prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkie-
wicz – przewodniczący Zespołu, Robert 
Kozłowski – zastępca dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy  Społecznej, 
Alicja Włodarczyk – inspektor ds.  eko-
nomicznych w Zespole oraz przedstawi-
ciele organizacji i środowisk działających 
na rzecz seniorów:  Roman Białas – pre-

zes Stowarzyszenia Akademia Złotego 
Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Stanisław Harasiuk – przewodniczący 
Rady Kombatantów i  Osób Represjo-
nowanych, Bożena Krywald – Wejhe-
rowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
YMCA, Krystyna Laskowska – Koordy-
nator Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku YMCA, Krystyna Misze 
– sekretarz Rady Kombatantów i  osób 
Represjonowanych, Zygmunt Pałasz 
–  prezes Stowarzyszenia Wejherowska 
Wspólnota Pokoleń i  Wacław Potrykus 
– Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów.
W  trakcie spotkania prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt rozmawiał z  powołany-
mi członkami zespołu o  propozycjach 
związanych z  uaktywnieniem środowi-
ska wejherowskich seniorów. Wejhe-
rowski Zespół ds.  Seniorów stanowi or-
gan doradczy i  inicjatywny Prezydenta 
Miasta Wejherowa w  zakresie spraw 
dotyczących osób starszych. Do kompe-
tencji Zespołu należy wypracowywanie 
propozycji konkretnych działań na rzecz 
realizacji programów związanych z akty-
wizacją osób starszych, które na podsta-
wie wymiany wzajemnych doświadczeń 
oraz  wiedzy wspomagają przedsięwzię-
cia miasta kierowane do Seniorów. 

Pierwsi uczniowie „jedenastki” zasiedli 
w  nowych ławkach tej  szkoły we  wrze-
śniu 1978 roku, by w późniejszych latach 
funkcjonować wspólnie z  Liceum Ogól-
nokształcącym nr 2.
– Dzisiaj, po 40 latach, to już inna szkoła 
i inne ławki. Wiszą nowoczesne tablice, 
funkcjonują nowe metody nauczania, tylko 
naczelne zadanie szkoły wciąż pozostaje 
to samo – wychować porządnego człowie-
ka, który odważnie wkroczy w przyszłość 
i będzie potrafił odnaleźć swoją drogę w ży-
ciu – mówi dyrektor SP nr 11 Wioleta 
Podolska.
Krzysztof Hildebrandt życząc uczniom 
samych celujących ocen, a  nauczycie-

lom osiągnięć w  procesie nauczania, 
podziękował dyrektor Wiolecie Podol-
skiej za  nowoczesne zarządzanie szkołą 
i wręczył jej Nagrodę Prezydenta Miasta 
Wejherowa.
– Szkoła Podstawowa nr 11 jest okazałym 
kompleksem oświatowym z największą 

Celem zawodów było upamiętnie-
nie wybitnego nauczyciela, pasjonata 
sportu i  działacza sportowego – Ma-
cieja Kanteckiego oraz  promocja ak-
tywności fizycznej, rekreacji i zdrowe-
go stylu życia. 

Powołanie Zespołu ds. Seniorów

Podczas pierwszego spotkania 
Wejherowskiego Zespołu 
ds. Seniorów prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wręczył 
powołania wszystkim członkom 
zespołu. Zespołem kierować będzie 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta. 

IV Memoriał 
Macieja 
Kanteckiego
Miłośnicy biegania wzięli 
udział w wejherowskim 
parku w Otwartych Biegach 
Przełajowych w ramach 
IV Memoriału Macieja 
Kanteckiego.  Impreza jest 
realizacją projektu Budżetu 
Obywatelskiego.

Śpiewający 
jubileusz 
„jedenastki”
Jubileusz 40-lecia obchodziła 
w Filharmonii Kaszubskiej Szkoła 
Podstawowa nr 11 w Wejherowie 
im. Teodora Bolduana. 

do niedawna salą gimnastyczną – podkre-
ślił prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
– Znajdują się tu sale lekcyjne, wyposażone 
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Do dys-
pozycji uczniów jest wiele specjalistycz-
nych pracowni, lecz szkołę jako placówkę 
oświatowa, tworzy kadra nauczycielska, 
ustawicznie doskonaląca swe kwalifika-
cje, nauczyciele  - podobnie jak w tamtych 
pierwszych latach - oddani i pełni wiedzy, 
czuwający nad rozwojem intelektualnym 
i fizycznym uczniów. Godna podziwu jest 
również pamięć o patronie szkoły – Teodo-
rze Bolduanie, burmistrzu Wejherowa okre-
su międzywojennego.

Wyróżnienia i gratulacje
Nagrody z  okazji 40-lecia szkoły otrzy-
mali również zasłużeni nauczyciele: 
Beata Lademann, Alicja Megger-Szlas, 
Paulina Romińska, Anna Tarnowska, 
Dorota Ściślak i  Alicja Kędra. Podzięko-
wania otrzymali przedsiębiorcy i  osoby 
współpracujące ze szkołą, a także liczne 
grono dawnych i obecnych nauczycieli. 
Po części oficjalnej miał miejsce rewela-
cyjny koncert, w  którym wystąpili zna-
komicie śpiewający nauczyciele, których 
występy wzbudziły aplauz widowni i rzę-
siste brawa.
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WEJHEROWO
4 lata w obiektywie

WEJHEROWO INWESTYCYJNIE 

1 Ul. Lelewela to nowo powstała ulica, która 
połączyła ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Chopina.

2 Nowy parking przy wejherowskim cmenta-
rzu przy ul. Roszczynialskiego 

3 W Wejherowie powstało 9 rond z dojazdami 
m.in. dwa przy ul. Ofiar Piaśnicy

4 Przebudowana ul. Westerplatte

5 Węzeł Śmiechowo (Zryw) to jedna z trzech 
wielkich, strategicznych inwestycji komuni-
kacyjnych w  Wejherowie, obok budowane-
go obecnie Węzła Wejherowo (Kwiatowa) 
i  już wybudowanego Zachodniego Połącze-
nia Drogowego Wejherowa Węzeł Działki. 

 1  2

 4

 3

WEJHEROWO DROGOWO/KOMUNIKACYJNIE 

 5

1 Wielofunkcyjny obiekt sportowy przy SP nr 8 
– w  sezonie wiosenno-letnio-jesiennym bo-
isko jest wykorzystywane do gry w koszyków-
kę i siatkówkę.

2 Zadaszone istniejące sezonowe lodowisko 
przy wejherowskiej „ósemce” 

3 Budynek komunalny przy ul. Iwaszkiewicza

4 Sala treningowa przy Szkole Podstawowej nr 9 

5 Kontynuacja  rewitalizacji Parku Miejskiego 
im. A. Majkowskiego –trwa budowa nowego 
– drugiego placu zabaw dla dzieci oraz budowa 
toalety

 1

 2

 3

 4  5

Wejherowo to miasto o długiej historii i tradycji. Miasto otwarte na
nowoczesność. Niektórzy mówią o Wejherowie „miasto z artystyczną duszą”
– sprzyjające kulturze i sztuce. Doceniane za nowe inwestycje i za rewitalizację 
historycznych obszarów. Można tu wypocząć i aktywnie spędzić czas. Wejherowo jest 
piękne, zadbane i – jak mówią mieszkańcy – wyjątkowe.

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa 
– Jesteśmy dumni ze swojego 
miasta i jego tradycji, jedno-

cześnie chcemy, by Wejhero-
wo było nowoczesne i przyjazne 

dla mieszkańców, ale także odwiedza-
jących gości. Dzisiaj możemy pochwalić 
się wieloma inwestycjami, które zmienia-
ją oblicze miasta. Systematycznie reali-
zujemy strategiczne inwestycje drogowe, 
sportowe, oświatowe, związane z bezpie-
czeństwem i ekologią. Wejherowo to tak-
że miasto z artystyczną duszą – gościmy 
tu wielu znakomitych artystów, organi-
zujemy wiele imprez kulturalnych, w tym 
dużych i renomowanych. Są wśród nich 
wydarzenia właściwie z każdej dziedzi-
ny sztuki i dla różnych grup wiekowych. 
Wejherowo to również doskonałe miej-
sce wypoczynku dla całej rodziny. Od 
kilku lat prowadzimy rewitalizację parku. 
Wspólnie z Mieszkańcami osiągnęliśmy 
wiele, a możemy jeszcze więcej. To nasz 
wspólny sukces. Wejherowo to miasto, 
które kochamy.

WEJHEROWO
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WEJHEROWO SPORTOWO

1 Zawody Wejher Cross Games w SP nr 8

2 Wejherowo Biega to cykliczna impreza, w której bio-
rą udział tysiące wejherowian bez względu na wiek

3 W Wejherowie popularnością cieszy się nordic 
walking, a sympatycy tego rodzaju aktywności 
mają wiele tras do dyspozycji

4 Na osiedlach powstają boiska sportowe.

5 Uliczna koszykówka czyli turnieje Streetbal przycią-
gają do Wejherowa wielu miłośników koszykówki

 1

 2

 3  4

 5

WEJHEROWO SPOŁECZNIE 

1 W wejherowskim parku odbywają się festyny, 
koncerty, wystawy i pikniki. 

2 Stragany Art – to artystyczny happening organi-
zowany na zrewitalizowanej ulicy Wałowej 

3 Wejherowscy seniorzy czynnie uczestniczą w ży-
ciu miasta – Wejherowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku

4 Potańcówka miejska na wejherowskim rynku, na-
wiązująca do muzyki i tańca z okresu międzywo-
jennego, podbiła serce publiczności

5 Na zagospodarowanej polanie na osiedlu Feni-
kowskiego organizowane są spotkania dla miesz-
kańców 

6 Zrewitalizowany Park Miejski sprzyja rodzinne-
mu wypoczynkowi 

 1

 2

 3

 4

 5  6

WEJHEROWO
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WEJHEROWO KULTURALNIE

1 Wejherowo jest miejscem spotkań fanów sagi „Gwiezdne Wojny”

2 W Wejherowie gościli z koncertami wiodący artyści naszego kraju, wystąpiła m.in. 
Ewelina Lisowska

3 Wejherowianie i  odwiedzający miasto goście, mają okazję uczestniczyć w  Wejhe-
rowskiej Nocy Muzeów, która pełna jest historii, wspomnień, a także sztuki

4 Wejherowskie Kino pod Gwiazdami cieszy się ogromnym zainteresowaniem 

5 Na scenie wirtuoz akordeonu - Marcin Wyrostek. 

1 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 10 Lutego

2 Doświetlone przejście dla pieszych przy ul. Sobieskiego 

3 W Wejherowie systematycznie następuje zmiana systemów grzewczych w budynkach 
komunalnych i prywatnych na ekologiczne 

4 Miasto dofinansowuje remonty zabytkowych kamienic. 

5 Zainstalowane nowe lampy na przejściach dla pieszych poprawiają bezpieczeństwo

WEJHEROWO EKOLOGICZNIE I BEZPIECZNIE 

 1

 2  3

 4  5

 1  2

 3

 4

 5

WEJHEROWO
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1 Plac Parkour na os. Przyjaźni 

2 Zagospodarowana polana na os. Fenikowskiego 

3 „Zielona Szkoła - uczymy dzieci dbania o przyrodę znajduje się na tere-
nie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. F. Ceynowy przy ul. Nad-
rzecznej w Wejherowie. 

4 Centrum Sportu Tytani na os. Kaszubskim 

5 Aktywna Nanicka: tenis-siatka-kosz

WEJHEROWO SPOŁECZNIE 

WEJHEROWO HISTORYCZNIE 

1 Na wejherowską Kalwarię przybywają tysiące pielgrzymów 

2 Klasztor i Kościół franciszkański pw. św. Anny został ufundowany w XVII wieku przez Jakuba Wejhe-
ra. Znajduje się w nim obraz Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowicielki na Duszy i Ciele ukoronowany 
w  1999 r. przez Jana Pawła II.  Miasto udzieliło dotacji na remont m.in. zabytkowych kościołów

3 W mieście organizowane są uroczystości patriotyczne 

4 Parada Niepodległości z okazji 11 listopada 

WEJHEROWO BUDŻET OBYWATELSKI 

 3  4

 1

 2

 1

 1

 5

 4

 2

 3

WEJHEROWO
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– Mistrzostwa Świata to najważniejszy i naj-
większy turniej dla zawodników do 19 roku 
życia – mówi Rafał Karcz. – Paulina trenu-
jąca od 7 lat znalazła się wśród światowej 
elity mieszkanka. Jest wielokrotną Mistrzy-
nią Polski, wielokrotną zdobywczynią Pu-
charów Świata i Europy, brązową medalist-
ką Mistrzostw Europy, wieloletnią członkinią 
Kadry Narodowej. Wieloletnia praca na tre-
ningach, ogrom wyrzeczeń, poświęcenia, 
wielkiego zaangażowania, bezwarunkowej 
systematyczności, stanowczość i wiara, 
ale także miłość do kickboxingu oraz owoc-
na współpraca na drodze zawodnik-trener, 
szczęście i przede wszystkim zdrowie, które 
trzeba pielęgnować i o nie dbać, pełen pro-
fesjonalizm i uwaga, doprowadziły Paulinę 
do mistrzostwa sportowego.

Gratulujemy!

- Osiągnęliśmy ważny cel – pokazuje-
my nasze środowisko, potencjał, to co 
robimy, jakimi jesteśmy ambasadorami 
swojego regionu, w czym pomagają nam 
włodarze – mówi Barbara Ząbczyk-
-Chmielewska, prezes Pomorskiej 
Federacji Przewodnickiej PTTK - Tu 
w Wejherowie mamy okazję zobaczyć, jak 
się zmienia to miasto, a zmienia się w bły-
skawicznym tempie. 
Uczestnicy zlotu spotkali się z  prezy-
dentem Wejherowa Krzysztofem Hilde-
brandtem i  jego zastępcą Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem. Przewodnicy turystycz-

ni uczestniczący w XVI Zlocie Przewodni-
ków PTTK zwiedzili oprócz Wejherowa 
m.in. miejsca martyrologii w Piaśnicy oraz 
Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” w Dą-
brówce. Wykłady dla pasjonatów krajo-
znawstwa przygotowali: Teresa Patsidis, 
Bogusław Suwara i Jacek Thiel. 
Teresa Kowalska, prezes koła Prze-
wodników Terenowych i  Pilotów PTTK 
w  Wejherowie, przyznaje, że społecz-
ność PTTK tworzą prawdziwi pasjonaci 
– ludzie, którzy wykonują różne zawody, 
a  którzy starają się pokazać turystom 
piękno swojego regionu. 

Przewodnicy zwiedzili także Salę Hi-
storyczną w  wejherowskim Ratuszu, 
którą zaprezentował Bogusław Suwara, 
sekretarz miasta. – To nie tylko kolej-
na atrakcja turystyczna, ale i atrakcyjna 
lekcja o historii miasta – mówi Bogu-
sław Suwara. – Ekspozycja prezentuje 
niektóre wydarzenia i formy działalności 
z tego okresu m.in. przejęcie Wejherowa 
z rąk pruskich, tworzenie struktur pań-
stwowości polskiej, przywracanie i rozwój 
„polskości” w najważniejszych aspektach 
życia – gospodarczego, społecznego i kul-
turalnego.

Paulina Stenka została Mistrzynią 
Świata w kickboxingu juniorów 
w wadze do 70 kg w formule kick-
light. Mistrzostwo Świata jest 
ukoronowaniem jej wieloletniej pracy.

Paulina Stenka 
Mistrzynią Świata 
w kickboxingu

Przewodnicy z całej 
Polski w Wejherowie

W Wejherowie gościli przewodnicy turystyczni i piloci 
wycieczek z całej Polski. Przez dwa dni odbywał się tu 
XVI Pomorski Zlot Przewodników PTTK pod hasłem 
„Szlakami Niepodległości”. Takie wydarzenie jest dobrą 
okazją do promocji miasta wśród tych, którzy potem mają 
najbliższy kontakt z turystami.

Po uroczystości dziekan dekanatu wej-
herowskiego ks. prałat Daniel Nowak 
wręczył wyróżnienia dla osób wspierają-
cych działania na rzecz Cmentarza Lasu 
Piaśnickiego. Statuetki 100-lecia Niepod-
ległości z Orłem przyznane przez Zarząd 
Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka otrzy-
mali: ks. abp Sławoj Leszek Głódź oraz 
wojewoda pomorski Dariusz Drelich. 
Natomiast Medale Sanktuarium Piaśnic-
kiego otrzymali: wiceminister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sel-
lin, starosta wejherowski Gabriela Lisius, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, współorganizatorka Stowarzy-
szenia Rodzina Piaśnicka Danuta Leśni-
czak-Bratek, społeczność Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w  Wejherowie (odebrała 

dyrektor Beata Dampc), nadleśniczy Nad-
leśnictwa Gdańsk inż. Janusz Mikoś oraz 
służby leśne Nadleśnictwa Wejherowo. 
Ważnym elementem uroczystości było 
przejmujące „Requiem Piaśnickie” za-
prezentowane w  Kaplicy Leśnej przez 
aktorów Teatru Otwartego z  Gdań-
ska: Dariusza Wójcika – bas i narracja, 
Magdalenę Nanowską – sopran, Beatę 
Koska – mezzosopran, Jacka Szymań-
skiego – tenor i Andrzeja Nanowskiego 
– organy.
W  uroczystości wzięli udział m.in. mar-
szałek województwa pomorskiego Mie-
czysław Struk, zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, przewodniczą-
cy Rady Miasta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz, dyrektor Muzeum Piaśnickiego 
w Wejherowie Teresa Patsidis.

Hołd ofiarom 
zbrodni 
piaśnickiej

Wielu mieszkańców Wejherowa i okolic wzięło udział w dorocznej 
uroczystości w Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy Alicji 
Kotowskiej i Towarzyszy w Lesie Piaśnickim. Mszę Świętą 
sprawował Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.
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Wejherowscy pierwszoklasiści 
złożyli ślubowanie

Pasowanie na ucznia to 
jeden z najważniejszych 

dni każdego 
pierwszoklasisty. Od 

tego uroczystego 
momentu są 

pełnoprawnymi 
członkami wielkiej 

szkolnej rodziny. 
Ślubowanie złożyli 

uczniowie pięciu 
wejherowskich szkół 

podstawowych – nr 5, 
nr 6, nr 8, nr 9 i nr 11. 

W obecności rodziców 
i nauczycieli zapewnili, 

że będą uczyć się 
pilnie, szanować szkołę 

i kochać Polskę. 

Życzenia dla najmłodszych uczniów zło-
żyli prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i jego zastępca – Arkadiusz 
Kraszkiewicz. 
– Dzisiaj jest najważniejszy dzień w Wa-
szym szkolnym życiu – mówił prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
–  Będziecie pasowani na ucznia. Od tego 
momentu staniecie się pełnoprawnym 
członkami wielkiej szkolnej rodziny. I tak 
jak w każdej rodzinie, każdy, obok praw, ma 
obowiązki, które powinien solidnie wypeł-
niać. Waszym obowiązkiem będzie przede 
wszystkim pilna nauka. Niech nauka spra-
wia Wam radość. Swoim zachowaniem 
i nauką sprawiajcie radość rodzicom i na-
uczycielom. Życzę Wam przez cały okres 
nauki samych najwyższych ocen i zapału 
do zdobywania wiedzy. 
Nauczycielom, którzy jako pierwsi 
otwieracie przed uczniami szkołę i to 
dzięki Wam uczniowie poznają tajni-

ki nauki życzę sukcesów w nauczaniu 
i satysfakcji z pracy z uczniami pierw-
szych klas. A Wy drodzy rodzice, którzy 
przeżywacie dzień ślubowania tak samo 
mocno jak Wasze pociechy, wspierajcie 
swoje dzieci w nauce, dbajcie o ich roz-
wój, bo sami wiecie, że pierwsze kroki są 
najważniejsze.

Pasowanie na ucznia to 
jeden z najważniejszych 

dni każdego 
pierwszoklasisty. Od 

tego uroczystego 
momentu są 

pełnoprawnymi 
członkami wielkiej 

szkolnej rodziny. 
Ślubowanie złożyli 

uczniowie pięciu 
wejherowskich szkół 

podstawowych – nr 5, 
nr 6, nr 8, nr 9 i nr 11. 

W obecności rodziców 
i nauczycieli zapewnili, 

że będą uczyć się 
pilnie, szanować szkołę 

i kochać Polskę. 
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

> >

> > > > > > > >

Listopad 2018

> > > > > > > >

8.11, godz. 16 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych poświęcone dwóm róż-
nym publikacjom: „Rzeczy, których nie 
wyrzuciłem” Marcina Wichy oraz „Ka-
merdyner” Marka Klata, Pawła Paliń-
skiego i Michała Pruskiego

13.11, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki) 

14.11, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Tygryski) 

15.11, godz. 10 
Konkurs recytatorski „Strofy o  Ojczyź-
nie” dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu powiatu wejherowskiego (zgło-
szenia do 8.11, szczegóły w regulaminie 
na www.biblioteka.wejherowo.pl) 

15.11, godz. 16.30 
W  kręgu zdrowia i  urody – spotkanie 
z  fitoterapeutą Michałem Konkelem 
„Czego nie wiesz o…? Spotkanie 2: ada-
ptogeny w  walce ze stresem i  złym sa-
mopoczuciem” 

23.11, godz. 17 
Wernisaż wystawy malarstwa autorstwa 
członków Stowarzyszenia Artystów Pla-
styków „Pasja” w Wejherowie „Jaki pięk-
ny jest świat” 

27.11, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki) 

28.11, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Tygryski)

listopad 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży, rozstrzygnięcie Wejhe-
rowskiego Konkursu Literackiego „Po-
wiew Weny” 

listopad 
Dzień Seniora w bibliotece

8.11, godz. 19 
Koncert – Izabela Jutrzenka-Trzebia-
towska – Dzieła Fryderyka Chopina, bi-
lety: 10 – 12 zł

11.11, godz. 17
Spektakl – 12 Opowieści Na Dobre 
Czasy

14.11, godz. 19 
Koncert – Barbara Wrońska, bilety: 39 
– 45 normalne

15-17.11, godz. 10 –19 
Przegląd – XIII Ogólnopolski Przegląd 
Małych Form Teatralnych

16.11, godz. 19 
Recital – Magdy Smalary „Kobieta Do 
Zjedzenia”, bilety: 19 - 29 zł

17.11, godz. 19 
Kabaret – Rewers, bilety: 30 - 35 zł 

18.11, godz. 11 
Koncert – O  Berku I  Oberku, Czyli Ko-
lorowe Tańce Narodowe - Poranek Mu-
zyczny, bilety: 10 zł 

19.11, godz. 17 
Spektakl – Krawiec Niteczka / Teatr Lal-
ka, bilety: 20 zł 

20.10, godz. 18 
Wernisaż - Voyage – Jan Kanty Pawluś-
kiewicz

21.11, godz. 19 
Koncert / Jan Kanty Pawluśkiewicz/ Mu-
zyka Filmowa I Niefilmowa, bilety: 10 zł 

25.11, godz. 19 
Koncert – Tulia

Gośćmi festiwalu byli: Piotr Opacian 
(Kajakiem dookoła północnej Szkocji), 
Piotr Pogon (Zachwyt każdym odde-
chem), Weronika Kwapisz (Motocy-
klem przez Stany), Zdzich Rabenda (Ale 
Meksyk!), Mariusz Jachimczuk (Ekwa-
dor – w  cieniu wulkanów i  na plażach 
Galapagos), Mieczysław Bieniek (Hajer 
w Afryce) oraz Leszek Cichy (K2 dla Po-
laków?).
W trakcie niedzielnych spotkań o swo-
ich przygodach opowiadali: Szymon Ra-
dzimierski (Etiopia. U stóp góry ognia), 
Bartek Rubik (Indie Południowe w  ka-
lejdoskopie), Alicja Rapsiewicz (Afryka 
naturalna), Marcin Korzonek (Polska 
Prosto Rowerem), Marek Tomalik 
(Aborygeni – rdzenni Australijczycy). 
Ostatnim prelegentem niedzielnego 
popołudnia był znany dziennikarz Ar-
tur Orzech, który opowiadał o  swojej 
wizie do Iranu. Prelekcji Artura Orze-
cha i  rewelacyjnej relacji o  Aboryge-
nach w  wykonaniu Marka Tomalika 
wysłuchali wśród wielu uczestników 
m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz i  dyrektor Wej-
herowskiego Centrum Kultury Jolanta 
Rożyńska. 

VII Festiwal 
Przygody 
„Wanoga” 

Przez dwa dni Filharmonia 
Kaszubska żyła 
opowieściami i wrażeniami 
podróżników z całego 
świata. Impreza potwierdza, 
że zapotrzebowanie na 
spotkania z podróżnikami 
w Wejherowie, jest strzałem 
w dziesiątkę.
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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 
(Ewelina Magdziarczyk-Plebanek), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 – Ratusz Miejski

>

>

>

W niedzielę 21 października 2018 roku odbędą się wybory do Rady Miasta 
Wejherowa, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomor-
skiego oraz Prezydenta Miasta Wejherowa.
W wyniku konieczności dostosowania granic okręgów i obwodów głosowania 
do zmian wynikających ze znowelizowanego Kodeksu wyborczego na terenie 
miasta Wejherowa utworzono 17 stałych obwodów głosowania oraz wyzna-
czono 17 siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
  
Uwaga! Nie wyznaczono obwodowych komisji wyborczych w:  Świetlicy 
Zakładu Energetycznego przy ul. Przemysłowej 18, Przedszkolu Samorządo-
wym Nr 2 przy ul. Derdowskiego 1 oraz filii Przedszkola Samorządowego Nr 2 
(Przedszkole „Bajka”) na Osiedlu Kaszubskim 28, Wejherowskim Zarządzie 
Nieruchomości Komunalnych przy ul.  Obrońców Helu 1 oraz Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Strzeleckiej 9.
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie 11 i 12 nowym po-
działem miasta na obwody głosowania oraz siedzibami obwodowych komisji 
wyborczych, aby każdy mógł bez przeszkód dotrzeć do właściwego dla siebie 
lokalu wyborczego. 

UWAGA!
ZMIANA GRANIC OBWODÓW 
GŁOSOWANIA

- Przekazujemy dzisiaj kolejną znaczącą 
kwotę 200 tys. zł wejherowskiemu klu-
bowi sportowemu, który poprzez swoje 
osiągnięcia sportowe godnie reprezen-
tuje i promuje miasto - mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Cieszymy się, 
że mamy w mieście klub piłkarski grający 
w II lidze. Każda dobra gra, każdy sukces, 
to promocja dla naszego miasta. W imieniu 
kibiców gratuluję zawodnikom klubu i ży-
czę im wielu sportowych sukcesów. 
Piotr Ruszewski, prezes Wejherowskie-
go Klubu Sportowego Gryf Wejherowo 
podziękował za kolejną dotację na rzecz 
wejherowskiego klubu. 
- Dziękujemy za wsparcie z miasta, jest to 
dla nas duży zastrzyk finansowy – mówi 

Symboliczny czek prezydent 
Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt przekazał 
Wejherowskiemu Klubowi 
Sportowemu Gryf Wejherowo. 
Czek opiewający na kwotę 
200 tysięcy złotych 
prezydent wręczył Piotrowi 
Ruszewskiemu, prezesowi 
WKS Gryf Wejherowo.

Prezydent 
wsparł 
finansowo 
WKS Gryf

Piotr Ruszewski, prezes WKS. - Zawod-
nicy dają z siebie wszystko, co pokazują 
na boisku. Przed nami praca nad utrzyma-
niem klubu w II lidze i działalność szkole-
niowa nad młodzieżą. 
Jak powiedział Robert Chwastek, za-
wodnik WKS Gryf Wejherowo, każda po-
moc finansowa jest mile widziana. - Gra 
w II lidze zobowiązuje i jest to promocja 
dla miasta – mówi Robert Chwastek. 
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Numer
obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1
Ulice: I Brygady Pancernej WP (od nr 34 do końca), Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Geodetów, 
Graniczna, Gulgowskiego, Księdza Heyki, Inżynierska, Karnowskiego, Lipowa, Mostowa, Nad 
Kanałem, Podmiejska, Przemysłowa, Rogali, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa,

Powiatowy Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Ofiar Piaśnicy 22

2

Ulice: Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, 
Lelewela, Majkowskiego, Nadbrzeże Redy, Nanicka (małe domy mieszkalne od nr 1 do końca oraz blok 
nr 16), Narutowicza, Niska, Ofiar Piaśnicy, Okrężna, Pułaskiego, Słoneczna, Słowackiego, Traugutta, 
Żeromskiego, 

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22

3 Ulice: Kusocińskiego, Nadrzeczna, Nanicka (bloki nr 4, 6, 8, 10, 12, 14), Ogrody Nanickie, Rejtana, 
Wczasowa, Zwycięstwa,

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22

4
Ulice: Chełmońskiego, Chopina, Gołębia, Jagalskiego, Jaskółcza, Kąpino Dolne, Kochanowskiego, 
Kossaka, Krucza, Łabędzia, Nowowiejskiego, Obrońców Helu, Obrońców Wybrzeża, Panek, 
Partyzantów, Pruszkowskiego, Słowicza, Staromłyńska, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego

Szkoła Społeczna Nr 1
ul. Obrońców Wybrzeża 1

5 Ulice: Borowiacka, Iwaszkiewicza, Kociewska, Kropidłowskiej, Ludowa, Osiedle Kaszubskie (od nr 1 
do nr 12), Pomorska, Prusa, Weteranów,

Szkoła Podstawowa Nr 11
Os. Kaszubskie 27

6 Ulice: I Brygady Pancernej WP – od nr 1 do nr 32, Kaszubska, Osiedle Kaszubskie (od nr 13 do końca),
Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kaszubska 14

7

Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Bolduana, Brzechwy, Franciszka Fenikowskiego (od nr 1 do nr 10), 
Gdańska (od nr 120 do końca), Grottgera, Konopnickiej, Leśmiana, Maszopów, Mokwy, Morska, Necla, 
Norwida, Rybacka, Księdza Skargi, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 1 do nr 39 oraz numery 
parzyste od nr 2 do nr 32), Szyprów, Tuwima, 

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

8

Ulice: Ceynowy, Chmielewskiego, Kazimierza Dzięcielskiego, Drzeżdżona, Gdańska (od nr 33 do 
nr 119a), Mestwina, Patoka, Pokoju, Reja, Staffa, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 41 do końca 
oraz numery parzyste od numeru 34 do końca), Otylii Szczukowskiej, Świętopełka, Trepczyka, 
Waśkowskiego,

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

9
Ulice: I Morskiego Pułku Strzelców, Bema, Stefana Czarnieckiego, Franciszka Fenikowskiego (od nr 
11 do końca), Gdańska (od nr 1 do nr 32), Gryfa Pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdyńskich, Jaśminowa, 
Obrońców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej,

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

10

Ulice: Boczna, Brzozowa, Czeladnicza, Kamienna, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, Matejki, 
Nowa, Obrońców Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Paderewskiego, Poprzeczna, 
Roszczynialskiego (od nr 52 do końca), Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego (numery nieparzyste 
od nr 49 do końca oraz numery parzyste od nr 80 do końca), Dżenet Skibniewskiej, Środkowa, 
Wąska, Wschodnia,

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

11

Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 147 do nr 179 oraz numery parzyste od nr 148 do nr 
204 - od przejazdu kolejowego do ul. Wniebowstąpienia), Cicha, Pułkownika Dąbka, Gniewowska, 
Krótka, Krzyżowa, Myśliwska, Podgórna, Pogodna, Polna, Południowa, Roszczynialskiego (od nr 1 
do nr 51), Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 47 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 78), 
Śmiechowska, Torowa, Wysoka,

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

12

Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 181 do końca oraz numery parzyste od nr 206 do 
końca - od ul. Wniebowstąpienia do Placu Jakuba Wejhera), Judyckiego, Klasztorna, Ojców 
Reformatów, Osiedle Staszica, Przebendowskiego, Pucka, Rzeźnicka, Wałowa (od nr 24 do końca), 
Wniebowstąpienia, Zamkowa,

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej

ul. Zamkowa 2A

13

Ulice: 1 Maja, Abrahama, Dąbrowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki 
Wojennej, Mickiewicza, Parkowa, Plac Jakuba Wejhera, Północna, Sobieskiego (numery nieparzyste 
od nr 215 do nr 235 oraz numery parzyste od nr 252 do nr 296), Srebrny Potok, Świętej Anny, 
Świętego Jacka, Świętego Jana, Wałowa (od nr 1 do nr 23), Wybickiego,

Wejherowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

ul. Parkowa 2A/20

14
Ulice: 3 Maja, 10 Lutego, Kalwaryjska, Kopernika, Sienkiewicza, Sobieskiego (numery nieparzyste 
od nr 237 do nr 251 oraz numery parzyste od nr 300 do nr 326), Sportowa, Strzelecka, Wzgórze 
Wolności,

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Sobieskiego 300

15 Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia PP, Plac Józefa Piłsudskiego, 
Sobieskiego (numery parzyste od nr 346 do końca), Spacerowa, Transportowa, Zachodnia,

Szkoła Podstawowa Nr 9
Os. 1000 Lecia PP 15

16 Ulice: Bukowa, Generała Hallera, Harcerska, Osiedle Przyjaźni, Przyjaźni, Sobieskiego (numery 
nieparzyste od nr 255 do końca oraz numery parzyste od nr 328 do nr 344),

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1
ul. Bukowa 1

17 Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Rogaczewskiego, 
Słowińców, Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
Specjalny Ośrodek Szkolno 

– Wychowawczy Nr 1
ul. Sobieskiego 279
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Podział miasta na obwody głosowania
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