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AKTUALNOŚCI 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt z uwagi na chorobę – grypę żo-
łądkową nie mógł wziąć udziału w inau-
guracyjnej sesji Rady Miasta. W imieniu 
prezydenta Wejherowa, jego zastępca 
– Arkadiusz Kraszkiewicz zaprosił radnych 
wszystkich ugrupowań do współpracy. 
– 21 października podczas wyborów samo-
rządowych, mieszkańcy Wejherowa obda-
rzyli Was wielkim zaufaniem – zwrócił się 
do nowo wybranych radnych Arkadiusz 
Kraszkiewicz. – Odtąd będziecie Państwo 
wykonywać obowiązki radnego z myślą 
o swoim mieście i Jego  mieszkańcach. 
Mam nadzieję, że ta kadencja upłynie pod 
znakiem współpracy, porozumienia i dialo-

gu. W imieniu prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta zapraszam wszystkich radnych 
do współpracy. Wspólnie zmieniajmy Wej-
herowo!
Nie objęli mandatów w Radzie Miasta: pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
oraz jego zastępcy – Beata Rutkiewicz 
i Arkadiusz Kraszkiewicz. W związku z tym 
do Rady weszli: Bartłomiej Frey, Henryk 
Kanczkowski i Justyna Ostrowska. 
Przewodniczącym Rady Miasta Wejhe-
rowa na lata 2018-2023 został wybrany 
Jacek Gafka (Koalicja Obywatelska Po-
nad Podziałami). Za wyborem głosowało 
15 radnych, przeciw – 5, a jeden radny 
wstrzymał się od głosu. Na Wiceprzewod-

Inauguracyjna sesja 
Rady Miasta Wejherowa 

Podczas I Sesji Rady Miasta Wejherowa 20 listopada na Przewodniczącego Rady wybrano Jacka 
Gafkę. Wiceprzewodniczącym został Wojciech Kozłowski. Wszyscy radni wybrani na kadencję 
2018-2023 złożyli ślubowanie. Radni ustalili także składy dziewięciu komisji Rady Miasta.

Instytut Europejskiego Biznesu orga-
nizuje konkurs Samorząd Przyjazny 
Firmom od 2007 roku. Wyróżnia miej-
scowości, w których siedziby ma dużo 
dynamicznych i cennych firm. Warun-
kiem koniecznym do uzyskania tego 
tytułu było funkcjonowanie na terenie 
miasta minimum 10. dynamicznych firm 
wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 
2017 i minimum 3. cennych firm wyróż-
nionych tytułem Brylant Polskiej Gospo-
darki 2017. 

Instytut Europejskiego Biznesu znalazł 
w Wejherowie 40 dynamicznych firm 
wyróżnionych tytułem Gepardy Bizne-
su 2017 oraz 8 cennych firm wyróżnio-
nych tytułem Brylanty Polskiej Gospo-
darki 2017. 
– To dla nas duża satysfakcja, a jednocze-
śnie motywacja do tego, by tworzyć i ulep-
szać warunki dla przedsiębiorców, którzy 
prowadzą lub planują prowadzić swój biz-
nes w naszym mieście. – podkreśla prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Wejherowo zostało wyróżnione 
w XI edycji ogólnopolskiego 
konkursu Samorząd Przyjazny 
Firmom 2017 za sprzyjanie 
rozwojowi podmiotów 
gospodarczych. 

Wejherowo 
samorządem 
przyjaznym firmom

niczącego Rady Miasta został wybrany 
Wojciech Kozłowski (Klub Radnych Ru-
chu Społecznego Wolę Wejherowo), na 
którego oddano 16 głosów i 6 – przeciw. 
Marcin Drewa (Prawo i Sprawiedliwość), 
pomimo dwukrotnego zgłoszenia jego 
kandydatury na Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Wejherowa, nie otrzymał 
wymaganej liczby głosów. 
– Dziękuję za okazane zaufanie, niezmiernie 
miło mi będzie pełnić funkcję Przewodni-
czącego Rady Miasta – powiedział Jacek 
Gafka. – Postaram się godnie reprezen-
tować Radę Miasta. Deklaruję otwartość 
i dialog. Liczę na współpracę ze wszystkimi 
radnymi. 
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SAMORZĄD

KW Komitet Wyborczy Wyborców 
„WOLĘ WEJHEROWO  KRZYSZTOFA 

HILDEBRANDTA”  
– 10 mandatów. 

KKW  PLATFORMA.NOWOCZESNA  
KOALICJA OBYWATELSKA  

– 5 mandatów.

KW PRAWO I  SPRAWIEDLIWOŚĆ  
– 4 mandaty.

KWW DLA WEJHEROWA  
– 2 mandaty.

Radni w poszczególnych okręgach  
wyborczych w kolejności alfabetycznej:

Okręg nr 1
Chodubska Dorota (Wolę Wejherowo)

Drewa Marcin (PiS)
Formela Paweł (Wolę Wejherowo)

Frey  Bartłomiej  
(Wolę Wejherowo)

Szlas Rafał (Koalicja Obywatelska)

Okręg nr 2
Gafka Jacek (Koalicja Obywatelska)

Kanczkowski Henryk  
(Wolę Wejherowo)

Kukowski Czesław (Wolę Wejherowo)
Łupina Mariusz (Wolę Wejherowo)

Ponka Tomir (PiS)
Wasiakowski Wojciech 

(Dla Wejherowa)

Okręg nr 3
Bochiński Piotr (Wolę Wejherowo)

Budnik Marek (Koalicja Obywatelska)
Kozłowski Wojciech (Wolę Wejherowo)

Reszke Piotr (PiS)
Skowrońska Teresa (Dla Wejherowa)

Okręg nr  4
Groth Tomasz (Koalicja Obywatelska)

Kandzora Ryszard 
(Koalicja Obywatelska)

Kreft Dariusz (Wolę Wejherowo)
Ostrowska  Justyna (Wolę Wejherowo)

Szczypior Leszek (PiS)

Piotr Bochiński  Marek Budnik Dorota Chodubska

Marcin Drewa Paweł Formela Bartłomiej Frey

Jacek Gafka Tomasz Groth Henryk Kanczkowski

Ryszard Kandzora Wojciech Kozłowski Dariusz Kreft

Czesław Kukowski Mariusz Łupina Justyna Ostrowska

Tomir Ponka Piotr Reszke Teresa Skowrońska

Leszek Szczypior Rafał Szlas Wojciech Wasiakowski
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AKTUALNOŚCI 

Nowo powstałe boisko do piłki ręcznej 
to pierwszy etap inwestycji realizowanej 
przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wej-
herowie. W kolejnym etapie powstanie 
boisko do gry  piłkę siatkową. Jak powie-
dział prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, zrealizowany projekt Bu-
dżetu Obywatelskiego będzie ogólnodo-
stępny dla wszystkich mieszkańców.
– To kolejna inwestycja powstająca w ra-
mach Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego – powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Podziękowania 
należą się autorce projektu Annie Grubbie, 
która zaangażowała szkolną społeczność 
i mieszkańców osiedla. W ramach pierw-
szego etapu powstało boisko do gry w piłkę 
ręczną z tartanową nawierzchnią, o wymia-
rach 44 na 22 m. Młodzież będzie mogła 
korzystać z boiska poza lekcjami. Inwestycja 
kosztowała ok. 300 tys. zł. Wartość tego 
projektu przekroczyła 200 tys. złotych, 
a zatem była to kwota wyższa niż przewi-
dywana w ramach budżetu obywatelskiego. 
Musieliśmy ją uzupełnić ze środków budże-

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, pod uwagę 
brany jest zwycięski projekt „Kaszub-
skie schody wrażeń” i projekt, który 
w konkursie zajął drugie miejsce. 
– Zamierzamy stworzyć atrakcyjne, zie-
lone i przyjazne mieszkańcom miejsce 
wypoczynku w centrum Wejherowa 
– między ulicami Sobieskiego, a Strzelec-
ką – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – W ubiegłym 
roku prowadziliśmy konsultacje wśród 
mieszkańców planowanego obszaru rewi-
talizacji. Wspólnie z Politechniką Gdańską 
zorganizowaliśmy także konkurs dla stu-
dentów architektury na najciekawszą kon-
cepcję zagospodarowania parku. Konkurs 
był okazją, aby wypowiedzieli się twórczo 
na ten temat młodzi ludzie – przyszli ar-
chitekci i urbaniści. Powstały projekty 
nowoczesne, ale podkreślające historycz-
ne znaczenie tego miejsca. Mieszkańcy 
mogli się z nimi zapoznać – wystawione 
były w wejherowskim magistracie przy 
ul. 12 Marca. Teraz przystępujemy do pro-
jektowania parku, wzorując się na dwóch 
najlepszych pracach. 
Po przygotowaniu projektu, ogłoszo-
ny zostanie przetarg na wykonawcę 
inwestycji. Prace budowlane w parku 
powinny się rozpocząć się na początku 
2020 roku.

tu miasta. W II etapie realizowane będzie 
boisko do piłki siatkowej. 
Anna Grubba, autorka zwycięskiego pro-
jektu: Boisko „Jedenastka”- etap I podkre-
śla, że do sukcesu przyczynili się ucznio-
wie szkoły, ich rodziny oraz mieszkańcy 
okolicznego osiedla.
– Powstanie boiska to wielkie zwycięstwo 
naszych uczniów, którzy z wielkim zaanga-
żowaniem włączyli się w zbieranie podpisów, 
starali się o poparcie tej akcji, była to dla nich 
wspaniała lekcja obywatelstwa – wszyst-
kim im bardzo dziękuję – mówi Wioleta 
Podolska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 11 w Wejherowie. – Przed nami drugi 
etap prac polegający na zagospodarowaniu 
dalszej części boiska, gdzie powstanie boisko 
do gry w piłkę siatkową. Mamy następne po-
mysły i myślę, że mieszkańcy będą przychylni 
i będą z nami współpracować.
– Inwestycja jest kolejnym przykładem 
sukcesu Budżetu Obywatelskiego w Wej-
herowie – mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Czwarta edycja za nami. W Wejherowie 
jest już wiele miejsc, które powstały w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. Boisko 
przy Szkole Podstawowej nr 11 to marze-
nie rodziców, uczniów i mobilizacja miesz-
kańców osiedla Kaszubskiego.

Nowe boisko 
przy SP nr 11

Przy wejherowskiej Szkole 
Podstawowej nr 11 powstaje 
ogólnodostępne boisko do piłki ręcznej 
realizowane w ramach Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Projekt 
„Boisko Jedenastka – etap I” zwyciężył 
w III Wejherowskim Budżecie 
Obywatelskim 2017. 

W Wejherowie rozpoczynają 
się prace związane 
z zagospodarowaniem Parku 
Kaszubskiego, które zostanie 
przeprowadzone w ramach 
rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa. Na podstawie prac 
wykonanych przez studentów 
architektury Politechniki Gdańskiej 
i wyłonionych w konkursie 
na najciekawszą koncepcję 
zagospodarowania parku, 
przygotowany zostanie ostateczny 
projekt, a następnie ogłoszony 
przetarg na wykonawcę inwestycji. 

Rewitalizacja  
Parku Kaszubskiego

Głównym celem podróży było zwiedze-
nie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmen-
tarza Orląt Lwowskich. Na płycie Gro-
bu Nieznanego Żołnierza uczestnicy 
podróży złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod przewodnictwem prezesa Zarządu 
ZIW RP Stanisława Harasiuka. Dokonali 
także zakupu cegiełek „Cześć Poległym” 
na opiekę nad polskimi grobami Ziemi 
Lwowskiej, którą sprawuje Polskie To-
warzystwo Opieki nad Grobami Woj-
skowymi we Lwowie. 

W czterodniowej podróży 
historycznej do Lwowa 
– w ramach cyklu „Ocalić 
od zapomnienia”, uczestniczyli 
członkowie wejherowskiego 
oddziału Związku 
Inwalidów Wojennych 
RP i Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Kombatanci i seniorzy odwiedzili Lwów
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SPOŁECZEńSTWO

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt pod koniec lutego br. podczas spo-
tkania z radymi oraz Tomaszem Nowakiem 
z Wejherowskiego Alarmu Wejherowskie-
go  zapowiedział uruchomienie systemu 
mierników do pomiaru zanieczyszczenia 
powietrza w Wejherowie. Zapropono-
wał zakup przez Urząd Miejski i instalację 
na terenie miasta czujników do pomiaru 
stężenia pyłów zawieszonych PM 10 i PM 
2,5, czyli podstawowych parametrów tzw. 
smogu. 
– Stan naszego powierza jest ogrom-
nie ważnym tematem dla mieszkańców, 
do którego od wielu lat przywiązuję dużą 
uwagę – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – Konieczny jest 
zatem pomiar i stałe monitorowanie za-
nieczyszczenia powietrza w Wejherowie. 
Zainstalowany system jest odpowiedzią 
na wnioski mieszkańców, którzy chcą 
mieć dostęp do aktualnych danych do-
tyczących zanieczyszczenia. Zależało 
mi, aby ten system został uruchomiony 
jeszcze przed sezonem grzewczym. Po-
mimo swoich ograniczeń związanych 
z dokładnością pomiarów, taki system 
przyczyni się do monitorowania poziomu 
zanieczyszczeń powietrza w Wejherowie. 
System ten pozwoli przekazywać miesz-
kańcom informacje aktualne, w czasie 
rzeczywistym na temat zanieczyszczenia 
w różnych częściach miasta.

Zasada działania i rozmieszczenie 
mierników

Zasada działania oparta jest na laserowych 
licznikach cząstek. Za pomocą wbudowa-
nego układu pneumatycznego powietrze 
atmosferyczne jest zasysane do komo-
ry z czujnikiem optycznym pyłu. Cząstki 
znajdujące się w strumieniu powietrza po-
wodują rozproszenie wiązki światła lase-
rowego. Pomiar rozproszenia światła po-
zwala na określenie wielkości cząstek pyłu 
w strumieniu powietrza oraz na określenie 
jego stężenia w µg/m3 w czasie rzeczywi-
stym. Mierniki odparowują wilgoć z bada-
nego powietrza, przez co pomiar nie jest 
zniekształcony przez cząstki pary wodnej, 
które czujniki laserowe mógłby odczyty-
wać jako cząstki pyłu. Czujniki dostarczyła 
firma TETABIT Sp. z o.o. zakup wraz z mon-
tażem kosztował blisko 54 tys. złotych. 
Partnerem miasta w zakresie wyboru 
i instalacji całego systemu była Fundacja 
Regionalnego Monitoringu Atmosfery 
Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG), która 

od 25 lat tworzy sieć monitoringu powie-
trza w regionie. Jak informuje Krystyna 
Szymańska, dyrektor ARMAAG, mierniki 
powstały we współpracy z naukowcami 
z Politechniki Gdańskiej i są bardziej za-
awansowane technologicznie w stosunku 
do zwykłych czujników tzw. niskokoszto-
wych, domowych. 
– Mierniki zainstalowane są w miejscach, 
które wskazali sami mieszkańcy z uwagi na 
silne zanieczyszczenie powietrza. Zostały 
ponadto rozmieszczone w taki sposób,, aby 
zapewnić reprezentatywność pomiarów 
– mówi Krystyna Szymańska – Lokalny 
system pomiaru i informacji o czystości po-
wietrza będzie rozwijany. Tam, gdzie zosta-
ną wprowadzone rozwiązania ekologiczne, 
miernik będzie przeniesiony w inne miejsce. 
Jak wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, mierniki zostały 
zamontowane na słupach oświetlenio-
wych pod koniec września br. w różnych 
częściach miasta. Mierniki nie zostały 
zainstalowane w śródmieściu, gdyż obok 
Ratusza znajduje się profesjonalna stacja 
pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, która zapewnia wia-
rygodne pomiary.

– Wszystkie te działania mają również walor 
edukacyjny – mówi Beata Rutkiewicz – 
Chodzi o uczulenie mieszkańców na problem 
zanieczyszczenia powietrza w ich najbliższej 
okolicy. Wpisuje się to również w program 
walki ze smogiem, który realizujemy w Wej-
herowie.

Spełniona obietnica
O instalację mierników wnioskował m.in. 
Tomasz Nowak, założyciel Wejherowskie-
go Alarmu Smogowego.
– Bardzo cieszę się na tak szybki odzew 
władz miasta Wejherowa i zainstalowa-
ne w mieście mierniki – mówi Tomasz 
Nowak – Chciałbym, aby podobne dzia-
łania zostały podjęte w innych miastach 
i gminach naszego powiatu. Wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy, że wrzucając 
butelkę plastikową do pieca robi komuś 
krzywdę. Żyjemy w tym samym środo-
wisku i powinniśmy się szanować. Sieć 
mierników może być dobrym narzędziem 
do śledzenia aktualnego stanu powie-
trza. Na pewno potrzebne jest kontro-
lowanie źródeł emisji, w tym palenisk, 
ale także powszechna akcja edukacyjna 
wśród mieszkańców. 
Od początku w działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza angażuje się wejherow-
ski radny Wojciech Kozłowski.
– Obiecaliśmy, że mierniki w Wejherowie 
będą i słowa dotrzymaliśmy. – podkreśla 
radny Wojciech Kozłowski – Jest to dowo-
dem, że do tematu czystego powietrza pod-
chodzimy poważnie, uczciwie – przecież nic 
nie ukrywamy - i w sposób kompleksowy.  

Z wynikami pomiaru powietrza w Wej-
herowie można zapoznać się na stronie: 
http://powietrze.wejherowo.pl 

System monitoringu jakości 
powietrza w Wejherowie

Sześć mierników pyłu zawieszonego 
zainstalowanych przez Urząd 
Miejski dokonuje już pomiarów przy: 
ul. Nanickiej (obok zadaszonego 
lodowiska), ul. Kochanowskiego 
(obok bloku nr 15 i boiska „Jamajka”), 
ul. Konopnickiej, ul. Paderewskiego/
Sikorskiego, ul. Roszczynialskiego/
Ofiar Grudnia 1970 i ul. Mostnika. Na 
stronie internetowej miasta została 
uruchomiana specjalna zakładka 
pozwalająca w przystępnej formie 
śledzić pomiary na bieżąco.

Jak ocenić wyniki pomiarów? Link: http://www.wejherowo.pl/artykuly/jak-ocenic
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Jak mówi prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, inwestycja polegała 
na pogłębieniu dwóch istniejących sta-
wów leśnych wraz z wyprofilowaniem 
rowów odpływowych w obrębie zbior-
ników leśnych na Potoku Pętkowickim.
Potok Pętkowicki jest jednym z naj-
większych dopływów rzeki Cedron. 
Ze względu na znaczny spadek Cedro-
nu ma on charakter typowego potoku 
górskiego o wartkim nurcie. Zdarzało 
się, że w okresie wzmożonych opadów 
Potok Pętkowicki tworzył rozlewiska 

zwłaszcza w dolnych rejonach Wejhe-
rowa – m.in. w okolicach Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 1 przy ul. Sobieskiego. Modernizacja 
zbiorników retencyjnych, które prze-
trzymywać będą wody opadowe, ma 
zmniejszyć  ryzyko zalewania i podta-
piania ulic w Wejherowie.
– W ramach inwestycji  oczyszczono dno 
stawów z namułów, odnowiono rów od-
pływowy, wzmocniono brzegi zbiorników 
oraz wymieniono elementy sterowania po-
łożeniem zastawy – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Koszt realizacji inwestycji to 98 tys. zł.

Projekt dotyczący budowy placu zabaw 
był zgłoszony do Wejherowskiego bu-
dżetu Obywatelskiego 2017 r., nie otrzy-
mał jednak w głosowaniu wystarczającej 
liczby głosów. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, zdecydował się 
na realizację tej inwestycji z miejskiego 
budżetu. 
– Na wniosek mieszkańców pobliskiego 
osiedla, udało nam się wygospodarować 

teren, na którym wybudowaliśmy plac 
zabaw, który możemy nazwać rodzinnym 
– mówi Krzysztof Hildebrandt. – Powstał 
nie tylko plac zabaw, ale także miejsce 
dla wszystkich mieszkańców bez względu 
na wiek. Ten teren ma kilka stref – aktyw-
ną, czyli siłownię na świeżym powietrzu, 
wypoczynkową – z ławkami i stolikiem 
do gry w szachy i warcaby oraz plac zabaw 
dla młodszych. Myślę, że to miejsce spełnia 
oczekiwania mieszkańców. 
Wykonawcą był Zakład Usług Komunal-
nych sp. z o.o. w Wejherowie. 
– Miasto zdobyło na ten cel dofinansowa-
nie – 50 tys. zł z Ministerstwa Sportu i tu-
rystyki w ramach programu Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa.  
Jak podkreśla Bartłomiej Czyżewski, 
radny Wejherowa kadencji 2010-2014, 
budowa placu zabaw była konsultowana 
z mieszkańcami pobliskiego osiedla. 
– Dziękuję Panu Prezydentowi, a przede 
wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili 
się do powstania palcu – mówi Bartłomiej 
Czyżewski. – Dzięki temu powstało wspa-
niałe miejsce, z którego korzystać będą 
wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Szkolenie w zakresie funkcjonowania 
w świecie cyfrowym jest bezpłatne. 
Do wyboru jest w 7 obszarów tema-
tycznych: Rodzic w internecie,  Mój biz-
nes w sieci, Moje finanse i transakcje 
w sieci, Działanie w mediach społecz-
nościowych, Tworzę własną stronę in-
ternetową (blog), Rolnik w sieci, Kultu-
ra w sieci. Szkolenia z każdego modułu 
obejmują 12 godzin - dwudniowe szkole-
nia po 6 godzin lub trzydniowe po 4 go-
dziny.
Zakres kompetencyjny szkoleń obejmu-
je: obsługę komputera, wyszukiwanie 
informacji, obsługę poczty elektronicz-
nej, posługiwanie się serwisami inter-
netowymi przydatnymi w pracy itp. 
Szkolenia będą dostosowane do stopnia 
wiedzy uczestników i będą prowadzone 
prze instruktorów z doświadczeniem 
dydaktycznym. Zgłoszenia mieszkańców 
do projektu będą przyjmowały następu-
jące instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Miejska Biblioteka Publicz-
na, Wejherowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i Urząd Miejski w Wejherowie. 
Zajęcia będą organizowane od  grudnia 
2018 r. do czerwca 2019 r. w Wejhe-
rowskim Centrum Kultury, Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej i Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie. 

Więcej: www.wejherowo.pl.

Szkolenia realizowane będą w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 
na lata 2014-2020,  Działanie 3.1 „Dzia-
łania szkoleniowe na rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych”.  Operatorem progra-
mu w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji jest 
Fundacja Legalna Kultura. 
Projekt współfinansowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go i budżetu państwa.

Siłownia na świeżym powietrzu, 
plac zabaw z piaskownicą 
i urządzeniami do zabawy, ścianka 
wspinaczkowa, ławki i stolik 
do gry w szachy i warcaby – przy 
ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie 
powstał nowy rodzinny plac zabaw. 
Inwestycja kosztowała miasto 
ponad 172 tys. zł. 

Nowy plac zabaw  
przy ul. Iwaszkiewicza

Zakończył się remont dwóch 
zbiorników leśnych na Potoku 
Pętkowickim. Inwestycja kosztowała 
miasto blisko 100 tys. zł i służyć będzie 
do okresowego przetrzymywania 
nadmiaru wód w czasie intensywnych 
opadów.

Wyremontowano zbiorniki retencyjne 
na Potoku Pętkowickim

Zapraszamy do 
darmowych szkoleń 
„Ja w internecie”

Miasto Wejherowo zaprasza 
mieszkańców i mieszkanki 
województwa pomorskiego, 
którzy ukończyli 25 rok 
życia, do udziału w projekcie  
„Ja w internecie. Program 
szkoleniowy w zakresie 
rozwoju kompetencji 
cyfrowych”.
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Podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości w Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego w Wejherowie wszyscy uczniowie, 
nauczyciele i zaproszeni goście odśpiewali cztery zwrotki 
Mazurka Dąbrowskiego. 
W ten sposób szkoła włączyła się zarówno w obchody 
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 
ale również w bicie rekordu wspólnego śpiewania naszego 
Hymnu Państwowego. 

W wejherowskich szkołach 
podstawowych uroczyście 
obchodzono setną rocznicę 
odzyskania niepodległości. Jak 
podkreślali uczniowie, akademie 

czy widowiska poświęcili 
wszystkim bohaterom, którym 
dzisiaj zawdzięczamy wolność 
i niepodległość Ojczyzny.

Młodzież świętowała 
100.lecie odzyskania 

niepodległości

Powiatowo-miejskie obchody setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości zainaugurowała uroczysta 
akademia w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Część 
artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 5 oraz orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Wejherowie pod batutą Tomasza Winczewskiego.
– Dzisiaj cieszmy się z wolnej Ojczyzny, uczcijmy setną roczni-
cę najlepiej jak umiemy – powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Cała Polska powinna powiewać bia-
ło-czerwonymi flagami, a w sercach naszych powinna gościć 
radość i szczęście. To od nas samych  i naszego zaangażowania 
zależy wielkość i znaczenie Polski na arenie światowej. Wierzę, 
że Wy młodzi Polacy, swoim zaangażowaniem w naukę sprawi-
cie, że Polska będzie krajem silnym, krajem mądrych, dobrych 
i uczciwych Polaków, kochających i szanujących swoją Ojczy-
znę. Dzisiaj jest święto naszej wolnej Polski – Ojczyzny. Kochaj-
my ją, jest nasza - wolna i piękna. 

W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie zorganizowa-
no inscenizację wraz z debatą „Jak dzisiaj być patriotą?”. 
W związku z przypadającymi w tym roku obchodami 100-le-
cia Narodowego Święta Niepodległości szkoła przystąpiła 
ze swoim projektem do programu rządowego „Godność, 
Wolność, Niepodległość”, na który uzyskała dofinansowanie 
ze środków Ministra Edukacji Narodowej. W ramach projek-
tu szkoła podjęła szereg zamierzeń wpisujących się w ob-
chody świętowania stulecia niepodległości Polskim.in.grupa 
uczniów przebrana w stroje z epoki międzywojennej jeździła 
autobusami komunikacji miejskiej śpiewając pieśni patrio-
tyczne. 

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Józefa Wybickiego w Wej-
herowie zorganizowano uroczystą akademię z okazji Święta 
Niepodległości. Uczniowie „dziewiątki” przygotowali mon-
taż słowno-muzyczny. Wspólnie z rodzicami i nauczyciela-
mi śpiewali pieśni patriotyczne. Jak podkreślili uczniowie, 
widowisko poświęcili wszystkim bohaterom, którym dzisiaj 
zawdzięczamy wolność i niepodległość Ojczyzny.
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– Święto Niepodległości 
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Jak mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor 
Wejherowskiego Centrum Kultury, 
inspiracją do stworzenia scenariusza 
stała się międzywojenna historia Wej-
herowa. W skład obsady spektaklu 
weszli soliści i muzycy współpracujący 
m.in. z Teatrem Pijana Sypialnia z War-
szawy oraz wejherowskie chóry: Chór 
Mieszany Camerata Musicale z gościn-
nym udziałem reprezentantów Chóru 
Męskiego Harmonia, Chór Dziecięcy 
Szkoły Podstawowej nr9, atakże wej-
herowscy aktorzy pasjonaci począwszy 
od dzieci i młodzieży z wejherowskich 

W wejherowskim muzeum wystąpi-
li z „Koncertem polskim” uczniowie 
Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina 
w Gdańsku. Tego samego dnia rozpo-
czął się plener malarski Stowarzysze-
nia Artystów Plastyków „Pasja” zaty-
tułowany „Niepodległa w dźwiękach 
i obrazach”. Obrazy powstałe podczas 
pleneru, można było kupić podczas 
licytacji, a dochód przeznaczony zo-
stał na rzecz ECEKON (Europejskiego 
Centrum Edukacji Kulturalnej Osób 
z Niepełnosprawnością) . 
Uczestnicy Festiwalu Muzycznego 
mogli wysłuchać wykładu prof. dr hab. 
Marka Rocławskiego „Polski, narodo-
wy charakter twórczości Fryderyka 
Chopina jako element w odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę”. Po wy-
kładzie odbył się Recital Chopinowski. 
Przy fortepianie zasiadł młody piani-
sta Piotr Pawlak, laureat wielu ogólno-
polskich i międzynarodowych koncer-
tów pianistycznych. 
Współorganizatorami koncertu byli 
m.in. Urząd Miejski Wejherowo, Sta-
rostwo Powiatowe w Wejherowie, 
Wejherowskie Centrum Kultury 
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

– Cieszę się ogromnie, że możemy wszy-
scy tutaj się spotkać i uczestniczyć 
w tym wspaniałym święcie radości. Dzi-
siaj żyjemy w wolnej i niepodległej Pol-
sce, ale o te wartości takie jak wolność, 
pokój i niepodległość wszyscy musimy 
dbać, ucząc się i pracując – mówiła sta-
rosta Gabriela Lisius życząc zebranym 
wszystkiego najlepszego z okazji Dnia 
Niepodległości.
– Możemy być szczęśliwi i zadowoleni z wol-
nej i niepodległej Polski. Mamy się czym po-
chwalić, przede wszystkim efektami naszej 
pracy. Sami decydujemy  i tworzymy wszyst-

ko. Walczymy o własny byt, ale i o pozycję 
w Europie. Polacy są wyjątkowo zdolni i uta-
lentowani, mają wiele pomysłów naukowych 
i twórczych. Możemy być dumni, że świętuje-
my stulecie odzyskania niepodległości w na-
szym kraju, w naszej pięknej Ojczyźnie. – po-
wiedział prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt dziękując mieszkańcom 
za tak liczny udział w obchodach Święta.
Po raz piąty kilkudziesięcioosobowa grupa 
wejherowian uczciła Narodowe Święto 
Niepodległości marszem Nordic-Walking 
spacerując z kijkami po Parku Miejskim 
i okolicznym lesie.

szkół, a skończywszy na nauczycielach 
i seniorach z Wejherowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, to ponad 100 ar-
tystów. Za reżyserię i scenariusz spek-
taklu odpowiada Sławomir Narloch, a za 
muzykę Daniel Zieliński, którzy współ-
pracują między innymi z Teatrem Pijana 
Sypialnia z Warszawy.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ra-
mach projektu „Oblicza Niepodległej” 

dofinansowanego ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 

2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Niepodległa”.

Festiwal muzyczny 
„Niepodległa wielu 
wymiarów”
W przeddzień święta 
niepodległości, w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie odbyło się kilka 
wydarzeń w ramach Festiwalu 
Muzycznego „Niepodległa wielu 
wymiarów”. Wśród uczestników 
koncertu byli m.in. Dorota Muża-
Szlas, dyrektor Szkoły Muzycznej 
I st. im. F. Chopina w Wejherowie 
i Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta  Wejherowie. 

Wejherowianie tłumnie uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Na placu Jakuba Wejhera w południe odśpiewano wspólnie 
Hymn Państwowy i wykonano pamiątkowe zdjęcie. Następnie ulicami 
miasta do Parku Miejskiego przemaszerowała kilkutysięczna Parada 
Niepodległościowa.

Uroczyste obchody 
Święta Niepodległości w Wejherowie 

„12 opowieści na dobre czasy” 
- spektakl na wejherowskim rynku 
Na wejherowskim rynku odbyła się 
prapremiera spektaklu teatralno-
muzycznego „12 opowieści na dobre 
czasy”. Spektakl przygotowało 
Wejherowskie Centrum Kultury, aby 
uczcić setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
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– Przekazujemy środki dla wejherowskiego 
chóru, który poprzez swoje występy i udział 
w konkursach międzynarodowych godnie 
reprezentuje i promuje miasto – powie-
dział prezydent Krzysztof Hildebrandt.
W podpisaniu umowy uczestniczyli tak-
że Aleksandra Janus – dyrygent i czło-
nek zarządu chóru Camerata Musicale 
oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 
– Dziękujemy za otrzymane dofinansowa-
nie, które wykorzystamy na udział w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Muzyki im. Jana 
Świdra w Cieszynie – powiedziała Monika 
Prochera, prezes Wejherowskiego Chóru 
Mieszanego Camerata Musicale. 

Wejherowo od wielu lat wspiera inicjaty-
wy, które służą mieszkańcom. Są wśród 
nich działania związane z kulturą, ochro-
ną zdrowia, sportem i rekreacją, a także 

Prezydent Miasta Wejherowa zapra-
sza organizacje pozarządowe do wzię-
cia udziału w Otwartym Konkursie 
Ofert na 2019 r. na wykorzystanie na 
terenie Wejherowa zadań publicznych 
przez podmioty prowadzące działal-
ność pożytku publicznego. Otwarty 
konkurs Ofert ogłoszony zostanie 
4 grudnia 2018 r.

Otwarty Konkurs 
Ofert dla organizacji 
pozarządowych 

Dofinansowanie 
dla chóru 
Camerata 
Musicale 
Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
przekazał dofinansowanie 
w wysokości 11 tys. zł 
dla wejherowskiego chóru 
Camerata Musicale. 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt przekazał 
dofinansowanie w wysokości 
3 tys. zł dla  Klubu Sportowego 
Wejherowo w sekcji unihokeja.  

Dofinansowanie 
dla unikokeistów

ze sprawami społecznymi. W tym roku 
Prezydent Wejherowa przyznał dota-
cje dla 59. organizacji pozarządowych 
na łączną kwotę 636 800 zł.
– Dziękujemy za otrzymane dofinansowa-
nie, które wykorzystamy na udział naszej 
drużyny unihokeja w rozgrywkach Ekstraligi 
seniorów – powiedział Karol Idzi, prezes 
Klubu Sportowego Wejherowo. – Kadra 
zespołu liczy 18-19 osób. Nasz klub po-
wstał w listopadzie 2017 r., już w sierpniu 
2018 r. wystąpiliśmy w rozgrywkach, a od 
września gramy w Ekstralidze. 
W podpisaniu umowy uczestniczył Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. 

Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, wejherowscy 
szczypiorniści grający w II lidze mają 
na swoim koncie duże osiągnięcia.
– Klub, poprzez swoje sukcesy sportowe, 
godnie reprezentuje i promuje miasto, 
a także dostarcza nam – kibicom, wiele 
emocji i satysfakcji – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. – Cieszymy 
się, że możemy pomóc klubowi finansowo, 
a przekazane dzisiaj 30 tys. złotych wspo-
może z pewnością klub w tych działaniach.
– Trenujemy wszystkie grupy – dorosłych, 
młodzież i dzieci – mówi Remigiusz Sałata, 
prezes Klubu Sportowego Tytani Wejhe-
rowo. – Dziękujemy za przyznaną kwotę. 
Będziemy godnie reprezentować Wejherowo 
w różnego rodzaju sportowych zmaganiach.
W uroczystym podpisaniu umowy 
uczestniczył także Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 

30 tys. zł 
z miasta dla 
wejherowskich 
Tytanów

Klub Sportowy Tytani 
Wejherowo otrzymał 
dofinansowanie z miasta 
Wejherowa w wysokości 
30 tys. zł na sportową 
promocję miasta. Umowę 
w wejherowskim ratuszu 
podpisali: Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa oraz Remigiusz 
Sałata, prezes KS Tytani 
Wejherowo i  Robert 
Wicon, wiceprezes klubu.
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Okres jesienno-zimowy to najtrudniej-
szy czas dla osób bezdomnych, star-
szych, samotnych, znajdujących się 
w trudnej sytuacji bytowej i zdrowot-
nej oraz dla wszystkich, którzy w tym 
okresie wymagają wsparcia i pomocy 
ze strony służb społecznych. W okresie 
zimowym, szczególnie osoby bezdomne 
są narażone na wiele niebezpieczeństw 
związanych z wychłodzeniem organi-
zmu, odmrożeniem, a w rezultacie z utra-
tą zdrowia lub życia.
Nie bądźmy obojętni na los drugiego 
człowieka - każdą informację o osobach 
starszych, samotnych, bezdomnych, któ-
rych nie znamy, a wydaje nam się, że po-
trzebują pomocy przekażemy odpowied-
nim służbom.
– Miejskie służby i instytucje pomocowe 
opracowały procedurę udzielania pomocy 
osobom bezdomnym – mówi Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. – We wspólne działania zaangażo-
wały się Straż Miejska, Komenda Powiato-
wej Policji w Wejherowie, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, wejherowski szpital, 
a także Zgromadzenie Sióstr Albertynek 
Posługujących Ubogim mieszczące się przy 
ul. Kopernika w Wejherowie. Dla osób bez-
domnych przygotowane są miejsca w noc-
legowniach i schroniskach w Gdyni i Gdań-
sku, a także pomieszczenia, gdzie mogą się 
umyć i spożyć ciepły posiłek. 
Pomoc dla osób bezdomnych świadczy 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wejherowie, a po godzinach pracy 
MOPS, bezdomni otrzymają skierowa-
nie do Schroniska dla Osób Bezdomnych 
w Gdyni, wraz z biletem na przejazd jed-
norazowy SKM na trasie Wejherowo - 
Gdynia Główna, w siedzibie Straży Miej-
skiej w Wejherowie.

– Od lat udzielamy pomocy osobom bez-
domnym przebywającym na terenie Wejhe-
rowa – mówi Robert Kozłowski, zastępca 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. – Pracownicy 
socjalni, policjanci oraz strażnicy miejscy 
będą systematycznie odwiedzać miejsca, 
w których mogą przebywać osoby bezdom-
ne m.in. altanki na ogródkach działkowych, 
kanały i węzły ciepłownicze, klatki schodo-
we czy pustostany. Każdej napotkanej oso-
bie bezdomnej będą proponować miejsce 
w schronisku. 

Widziałeś bezdomnego potrzebujące-
go pomocy? Nie przechodź obojętnie!  
Informacje można zgłaszać do:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Wejherowie, tel. 58 677 79 60
- Straży Miejskiej w Wejherowie, cało-

dobowy telefon dyżurny 58 677 70 40

„Orzeł Pomorski” to plebiscyt organi-
zowany przez redakcję „Magazynu Po-
morskiego”. Jak powiedział Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk, który sprawuje patronat nad ple-
biscytem, laureatami zostają ludzie nie 
tylko wyjątkowi i zasłużeni, ale też tacy, 
którzy potrafili dzielić się swoimi sukcesa-
mi z innymi. Doceniani są przedsiębiorcy 
aktywni, kreatywni, pomysłowi i przebo-
jowi. Wyróżnienia wręczono 12. pomor-
skim firmom i przedsiębiorcom. W tym 
gronie znalazła się wejherowska firma 
– P&P prowadzona przez Pawła Piecho-
tę, Chrystiana Przybylskiego i Krzysztofa 
Jesionowskiego. W uroczystości wzięła 
udział Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa, która wygłosiła lauda-
cję dla zwycięskiej firmy.

Przedsiębiorstwo z inicjatywą
– Nagrodę Orła Pomorskiego otrzymują 
przedsiębiorstwa z inicjatywą, prężnie dzia-
łające, które wnoszą trwały wkład w roz-
wój naszego regionu – mówiła w laudacji 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. – Taką właśnie firmą jest 

P&P Sp. z o.o. – godny zaufania i dobrze 
zarządzany biznes, dbający o dobre relacje 
ze zleceniodawcami, kontrahentami i pod-
wykonawcami, czego dowodem jest długo-
letnia współpraca z wieloma podmiotami 
gospodarczymi. Firma zatrudnia ponad 
80-cioosobowy zespół doświadczonych 
pracowników, którzy są jednym ze źródeł 
sukcesu Spółki. Udziałowcy patrzą na firmę 
nie tylko kategoriach zysku finansowego, 
ale także angażują się w działalność spo-
łeczną i rozwój sportu. Trzeba podkreślić, 
że Paweł Piechota „stał po obu stronach ba-
rykady” – rozwijał swoje przedsiębiorstwo, 
a jednocześnie współtworzył warunki dla 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości będąc 
radnym Rady Miasta Wejherowa w I ka-
dencji samorządu w latach 1990-1994, 
a także radnym sejmiku województwa po-
morskiego, który przyczynił się do moder-
nizacji drogi wojewódzkiej 218 na odcinku 
Wejherowo-Chwaszczyno. 

Wizytówka wejherowskiego biznesu
– Marka P&P jest marką rozpoznawalną nie 
tylko na lokalnym rynku i stanowi wizytów-
kę wejherowskiego biznesu oraz wzór do 
naśladowania dla przedsiębiorstw rozpo-
czynających działalność – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejhero-
wa. – Wyróżnienie Orła Pomorskiego dla 
P&P Sp. z o.o. jest świadectwem solidności 
firmy, gwarancją prestiżu oraz wysokiej po-
zycji wśród pomorskich przedsiębiorstw.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie odbyło 
się spotkanie wszystkich wejherowskich służb i instytucji 
pomagających osobom bezdomnym. Przedstawiciele Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej omawiali 
działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków 
życia bezdomnym w okresie zimowym.

Miasto przygotowane 
do pomocy 
bezdomnym zimą

Hołd ofiarom 
zbrodni 
piaśnickiej

Orzeł Pomorski 
dla wejherowskiej firmy P&P

Wejherowska firma P&P otrzymała tytuł Orła Pomorskiego 
2018. Podczas jubileuszowej XV Gali Orłów Pomorskich, która 
odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku wyróżnienie odebrał 
Paweł Piechota – jeden z właścicieli firmy P&P Sp. z o.o. Podczas 
uroczystości laudację wygłosiła Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNyCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Grudzień 2018

Barwny korowód młodzieży przebra-
nej w stroje z lat 30-tych XX wieku, 
przeszedł z Placu Wejhera na wejhe-
rowskie korty, na których podsumo-
wano konkursy w ramach projektu 
„Oblicza Niepodległej”. Przedsięwzię-
cie powstało we współpracy Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury i trzech 
wejherowskich szkół: Szkoły Podsta-
wowej nr 11, Szkoły Podstawowej 
nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształcą-
cego, które włączyły się w obchody 
100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

6.12, godz. 10 
Mikołajki w Bibliotece – spektakl „Nad-
chodzące święta każdy zapamięta” 
w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. 
Wstęp wolny. Grupy zorganizowane 
obowiązują wcześniejsze zapisy w Wy-
pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Ilość 
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

6.12, godz. 16 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych poświęcone książce Miko-
łaja Grynberga pt. „Rejwach” 

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

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

13.12, godz. 16.30 
W kręgu zdrowia i urody – spotkanie 
z fitoterapeutą Michałem Konkel „Czego 
nie wiesz o…? Spotkanie 3: zioła w służ-
bie dobrego trawienia” 

Grudzień 
Premiera spektaklu „Niepodległa” au-
torstwa Piotra Schmandta w wyko-
naniu bibliotecznej grupy teatralnej 
„Errata”. Spektakl realizowany z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości oraz 80. rocznicy 
śmierci Aleksandra Majkowskiego. 
Szczegóły na plakatach; spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla Mło-
dzieży; wystawa malarstwa autorstwa 
członków Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków „Pasja” w Wejherowie „Jaki 
piękny jest świat”

1.12, godz. 17 
Spektakl Baletowy – Kopciuszek. Chore-
ografia i reżyseria – Elżbieta Czeszejko 
i Anna Czeszejko-Gromadka;  spektakle 

nd. 2.12 – godz. 17, cz. – 6.12 – godz. 11 
i 18; bilety: 15 i 19 zł 

3.12, godz. 18 
Koncert  Capella Gedanensis – W drodze 
do wolności, bezpłatne wejściówki do 
odebrania w kasie Filharmonii

4-6. 12, godz. 10.30 
21 – Kiermasz Ceramiki, foyer – Cieszę się, że wśród najlepszych uczniów 

województwa pomorskiego znaleźli się 
młodzi wejherowianie – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Gratuluję wszystkim sty-
pendystom i życzę im dalszych sukcesów.  
Siedmioro stypendystów to uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejhero-
wie: Jowita Jeka, Kacper Jakubowski, 
Agata Janca, Zofia Klimczuk, Bartosz 
Wasilewski, Szymon Zaleśny i Paweł 
Głowacki. 
Stypendium Marszałka Województwa 
otrzymało pięcioro uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 8: Martyna Labuda, 
Maksymilian Górski, Maciej Lubocki, 
Wiktoria Sawicka-Wensora i Wiktoria 
Tandek oraz Magdalena Willma i Igor 
Roszman ze Szkoły Podstawowej nr 6, 
a także Natalia Matejewska i Zuzanna 
Patok ze Szkoły Podstawowej nr 9. 

„Oblicza Niepodległej” 
oczami młodzieży

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

12.12, godz. 19 
Koncert – SOUND’N’GRACE – Życzenia, 
bilety: 69 zł – 89 zł 

14.12
godz. 14.00, 15.15, 16.30 
Warsztaty Świąteczne dla dzieci, bilety: 
4- 10 zł osobę

16.12, godz. 19 
Koncert Bożonarodzeniowy Orkiestry 
Kameralnej Z Sopotu, bezpłatne wej-
ściówki do odebrania w kasie Filhar-
monii.

31.12, godz. 21 
Gala Sylwestrowa, bilety: 89 zł – 149 zł

6.12, godz. 16
Mikołajki na Placu Jakuba Wejhera
Prezydent Wejherowa i Wejherow-
skie Centrum Kultury zapraszają 
wszystkie dzieci z rodzicami na 
Plac Jakuba Wejhera, gdzie odbędą 
się tradycyjne Mikołajki. Będzie to 
wydarzenie naprawdę wyjątkowe, 
poza spotkaniem ze Świętym Mi-
kołajem, którego twarz może się 
wydać niektórym znajoma... Bę-
dzie można wziąć również udział 
w świątecznych zabawach i licz-
nych konkursach.

Najlepsi wejherowianie 
ze stypendium Marszałka 
Województwa Pomorskiego 

Młodzi wejherowianie znaleźli 
się wśród najlepszych uczniów 
na Pomorzu. Szesnaścioro uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Wejherowa otrzymało stypendium 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego, które finansowane są 
ze środków europejskich dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych.
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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 (Justyna Kisielewska – zastępca 
skarbnika) 
 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

>

>

>

Dekoracje świąteczne można zgłaszać 
w dwóch kategoriach: dekoracje świą-
teczne okien i balkonów w domach jed-
no- i wielorodzinnych oraz dekoracje 
świąteczne ogrodów przy domach jed-
no- i wielorodzinnych. 
Zgłoszenia pisemne do dnia 21 grudnia 
2018 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wej-
herowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo. 
Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel. 58 677-71-06. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, 
nazwisko i adres właściciela dekoracji, 
numer telefonu, kategorię dekoracji 
przedstawionej do konkursu, dokładny 

Zajęcia praktyczne z kursantkami pro-
wadził doświadczony instruktor samo-
obrony i trener kickboxingu Rafał Karcz. 
Podczas zajęć teoretycznych, które 
prowadził Komendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie Zenon Hinca, panie mia-
ły okazję m.in. zapoznać się ze środka-
mi przymusu bezpośredniego, których 
mogą użyć podczas obrony koniecznej, 
natomiast Tomasz Groth, ratownik me-
dyczny, udzielał instrukcji dotyczących 
udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

- Kurs samoobrony dla kobiet, to niezwy-
kle  wartościowy pomysł – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
– Za nami dziesiąta edycja tego kursu. Wy-
soka frekwencja  potwierdza potrzebę orga-
nizowania takich szkoleń, których ukończe-
nie przyczyni się niewątpliwie do poprawy 
bezpieczeństwa w naszym mieście. Bardzo 
zależy mi na tym, żeby Wejherowo było 
miastem bezpiecznym, a swoją wiedzą 
i umiejętnościami dzieli się z Paniami uty-
tułowany zawodnik kickboxingu i trener 
kadry narodowej Rafał Karcz..

adres obiektu na którym umieszczono 
dekorację oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. Druk jest dostęp-
ny w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 
oraz na stronie www.wejherowo.pl.
Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji 
do konkursu przez osoby trzecie (są-
siadów, znajomych oraz organizatorów 
itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody 
właściciela dekoracji.  
W terminie do 1 lutego 2019 r. Komisja 
wyłoni spośród zgłoszonych ofert kon-
kursowych, po trzy miejsca w każdej 
kategorii, za zdobycie których zostaną 
przyznane nagrody pieniężne. 

Konkurs na dekorację świąteczną
Oświetl świątecznie swój ogród, balkon lub okno i zgłoś dekorację 
do konkursu. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogłosił 
po raz szesnasty konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację 
świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie Wejherowa. 

Oświetl świątecznie swój ogród, balkon lub okno i zgłoś dekorację 
do konkursu. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogłosił 
po raz szesnasty konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację 
świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie Wejherowa. 

Zakończył się kurs 
samoobrony dla kobiet

W wejherowskim ratuszu zakończono 10. jubileuszową edycję 
bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet, który organizowany jest 
przez Straż Miejską w Wejherowie i Urząd Miejski w Wejherowie. 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył 
39. paniom certyfikaty potwierdzające zakończenie przeszkolenia.
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Tegoroczna edycja odbywała się pod ha-
słem – „Różne smaki świata tego” i to 
właśnie wokół smaków prezentowane 
były spektakle. Oceny występów sce-
nicznych dokonało jury w składzie: Elż-
bieta Lisowska-Kopeć (wieloletnia ak-
torka wrocławskiego Teatru Kalambur), 
Magdalena Smalara (aktorka Teatru 
Dramatycznego w Warszawie) i Michał 
Pabian (językoznawca, dramaturg Te-
atru Nowego w Poznaniu).
Nagrodę Główną otrzymał Teatr BIS 
z Gdyni.
Nagrodę otrzymał Teatr Nieskromny 
z Olsztyna za spektakl pt. „Zabić ją”, 
a wyróżnienie otrzymał Teatr Zamko-
wa 2 z Bytowa za spektakl pt. „Książę 
i róża”. Wyróżnienie aktorskie   jury 
przyznało Viktorii Szopińskiej z Choj-
nic  za wrażliwość sceniczną podczas 
spektaklu pt. „Popatrz na Lusię”.
Organizatorami XIII Ogólnopolskiego 
Przeglądu Małych Form Teatralnych 
im. A. Luterka było Wejherowskie Cen-
trum Kultury i I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Króla Jana III Sobieskiego w Wej-
herowie. Duszą organizacyjną „Luterka” 
była tradycyjnie Edyta Łysakowska-So-
biczewska, prowadząca w 1 LO w Wej-
herowie  Teatr „Prawie Lucki”.
Patronat honorowy nad Przeglądem 
sprawowali: Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk, pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, starosta wejherowski Gabriela 
Lisius. 

Nagroda 
główna Luterka 
dla Teatru BIS 
z Gdyni
Dobiegł końca XIII Ogólnopolski 
Przegląd Małych Form Teatralnych 
im. Adama Luterka. Decyzją jury 
Nagrodę Główną – Statuetkę Pe-
gaza oraz 3000 zł otrzymał Zespół 
Teatralny BIS z Gdyni za spektakl 
„Co się zdarzyło w schronisku 
pod skałą?”

Dobiegł końca XIII Wejherowski Konkurs Literacki „Po-
wiew Weny”. Podczas uroczystego zakończenia w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej nagrody laureatom wręczyli: 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i starosta 
wejherowski Gabriela Lisius.

Finał konkursu literackiego 
„Powiew Weny 2018”

Podczas otwarcia dyrektor biblioteki 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek po-
informowała, że na konkurs o zasięgu 
wojewódzkim inspirowany cytatem 
Alberta Camusa „Aby wypełnić ludzkie 
serce, wystarczy walka prowadząca ku 
szczytom”, wpłynęło 55 prac.
W części artystycznej poprzedzającej 
ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród Tomasz Fopke przy akompania-
mencie Aleksandry Janus zaśpiewał 
nową piosenkę o Wejherowie „Gdzie 
tak pięknie szumią drzewa”, któ-
ra powstała ze wspólnej inicjatywy 
konkursowej biblioteki i wejherow-
skiego Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej. Słowa 
piosenki napisał wejherowianin Hen-
ryk Połchowski, zaś muzykę - Izabela 
Bliźniewska z Borowa koło Kartuz. 
Przed ogłoszeniem wyników w każdej 
kategorii fragmenty nagrodzonych 
utworów recytowali członkowie Gru-
py Teatralnej „Errata”.
Wyniki konkursu
W kategorii A (młodzież do lat 19) 
pierwszą nagrodę zdobyła Paulina 
Melcer z Wejherowa godło „Niebo”. 
Drugie miejsce otrzymał utwór Ada-
ma Terlikowskiego z Jantaru, godło 
„KingEdgar”. Trzecie miejsce zajęła 
praca Oliwii Lejman z Wejherowa, 
godło „Skrzypce”. Nagrody rzeczo-
we wręczyła starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius zapraszając przy tym 

młodzież do przyszłorocznej edycji kon-
kursu.
W kategorii B (dorośli) w zakresie poezji 
pierwszą nagrodę zdobył Piotr Nowak 
z Gdańska, godło „Fizys”. Druga nagrodę 
otrzymała Magdalena Kubiak z Wicka, 
godło „Polny Kamyk”, a trzecią nagrodę – 
Przemysław Krajewski z Gdańska, godło 
„Jaywalker”. 
W kategorii B w zakresie prozy pierw-
szą nagrodę otrzymał Sebastian Imielski 
z Rumi, godło „Hektorem”, druga nagro-
dę – Krzysztof Szkurłatowski z Wej-
herowa, godło „Czterolistna”, a trzecią 
– Sebastian Cieślikowski z Redy, godło 
„Rotmistrz”.
Nagrody pieniężne i dyplomy wrę-
czył laureatom prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, który pogratu-
lował wszystkim nagrodzonym w kon-
kursie. Podziękował także uczestnikom 
konkursu za nadesłane prace i podkre-
ślił, że jest dumny zarówno z twórców, 
którzy realizują swoje pasje literackie 
poprzez udział w Wejherowskim Kon-
kursie Literackim „Powiew Weny”, jak 
i osób, które angażują się w działalność 
jury i poświęcają swój czas na ocenę 
prac literackich mieszkańców naszego 
regionu. 
Oceny prac konkursowych dokonało 
jury w składzie: Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek (przewodnicząca) oraz Daniel 
Odija, Piotr Schmandt, Michał Jeliński 
i Krzysztof Powałka (sekretarz). 
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