
Biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie

nowiny Nr 2 (236) / 2019 /Luty

ISSN 1508-6208

Egzemplarz bezpłatny

Rozlicz PIT w Wejherowie

str. 7

Lekcje przedsiębiorczości 
– projekt edukacyjny

str. 16

Remont boiska przy 
ul. Partyzantów

str. 3

Budżet Obywatelski 2019
str. 8-9



www.wejherowo.pl2

AKTUALNOŚCI 

Stowarzyszenie skupia 32. amatorów- 
twórców. Powstało ono z  inicjatywy 
16. osób, które od 10 lat współtworzy-
ły wcześniej Klub Plastyka przy Zrze-
szeniu Kaszubsko-Pomorskim. Preze-
sem i  liderką SAP “Pasja” od  samego 
początku jest Longina Wysocka.
Celem działalności Stowarzyszenia 
jest promocja szeroko pojętych dzia-
łań artystycznych w  zakresie sztuk 
plastycznych i  fotografii, a  także pro-
mowanie sztuki i  kultury kaszubskiej. 
Stowarzyszenie organizuje wystawy 
plastyczne i  fotograficzne ukazujące 
piękno Kaszub w różnych placówkach 
kultury m.in.  Filharmonii Kaszubskiej, 
Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej, Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, a także w Sztokholmie 
i Tyresö, w Słupskim Ośrodku Kultury, 
w  Lęborku i  Klubie Garnizonowym 
na  Oksywiu. Co roku organizuje rów-
nież plenery artystyczne m.in.  w  Słaj-
szewie. 

Więcej: www.wejherowo.pl. 

Medale z  okazji   60. rocznicy zawarcia 
związku małżeńskiego otrzymali Tere-
sa i  Józef Karpisz. Natomiast medale 
z  okazji 50. rocznicy zawarcia związku 
małżeńskiego otrzymali: Helena i  Bru-
non Doering, Brygida i Maksymilian Ka-
zimierczakowie, Władysława i  Henryk 
Kiedrowscy, Halina i  Stanisław Macholl, 
Bogumiła i Kazimierz Mampe, Małgorza-
ta i Jan Marzejon oraz Janina i Stanisław 
Selin.
– Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie 
uczestniczyć w uroczystości tak ważnej dla 
Państwa i Waszych najbliższych. Proszę 
przyjąć serdeczne gratulacje za sześćdzie-
siąt i pięćdziesiąt lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. – Państwo spę-

Stowarzyszenie Artystów 
Plastyków „Pasja” świętowało 
swój jubileusz 20-lecia. Były 
upominki, kwiaty i liczne 
gratulacje m.in. od prezydenta 
Wejherowa, które w jego 
imieniu przekazał 
Michał Jeliński, kierownik 
Wydziału Kultury, Sportu, 
Spraw Społecznych, Promocji 
i Turystyki oraz wicestarosty 
wejherowskiego Jacka Thiela.

20 lat 
malują 
z „Pasją”

dzacie ze sobą tyle czasu idąc wspólną 
drogą życia, pełną zakrętów, trudności 
i niespodzianek, że musi budzić to sza-
cunek i uznanie. Dzisiaj bardzo potrze-
bujemy dobrych wzorców, a Państwo 
jesteście dla nas wzorem i przykładem 
miłości oraz przezwyciężania trudów życia 
codziennego. Małżeństwo to sztuka życia, 
sztuka kompromisu i wspierania się. Życzę 
Państwu kolejnych dni, miesięcy i lat peł-
nych szczęścia, radości, uśmiechu.
Gratulacje bohaterom uroczystości zło-
żył także kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Grzegorz Gaszta. Uroczystość 
uświetniła swoim występem Dominika 
Abramczyk, solistka   Powiatowego Ze-
społu Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Rumi. 

Małżonkowie -Jubilaci 
uhonorowani medalami

Osiem par małżeńskich z Wejherowa odznaczono 
medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
nadanymi przez prezydenta RP. Medale jubilatom 
wręczył prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
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SAMORZĄD

Boisko piłkarskie ze sztuczną na-
wierzchnią przy ul. Partyzantów 
zwane „Jamajką” wybudowano 
w  2007  roku. Stan nawierzchni ze 
względu na dużą eksploatację tego 
obiektu, wymaga jednak gruntow-
nego remontu. Jak mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, przygotowywana jest 
w  tej chwili dokumentacja i  jeszcze 
w tym roku rozpocznie się remont na-

wierzchni, na który miasto przezna-
czyło 300 tys. zł. 
– Dokładamy starań, aby dostępność obiek-
tów sportowych i warunki sprzyjające rekre-
acji w Wejherowie były coraz lepsze, dlatego 
miasto wciąż buduje nowe, ogólnodostępne 
obiekty i modernizuje istniejące – podkreśla  
prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Pro-
mujemy zdrowy tryb życia i wspieramy roz-
wój kultury fizycznej i sportu. Jest to jeden 

z przyświecających mi celów służących polep-
szeniu jakości życia w Wejherowie.
W Wejherowie nie brakuje miejsc, w któ-
rych można uprawiać sport.  Na bazę 
sportowo-rekreacyjną składają się wie-
lofunkcyjne boiska sportowe, siłownie 
plenerowe w  wielu miejscach miasta, 
kryta pływalnia, korty tenisowe, sztucz-
ne lodowisko. Obiekty te otwarte są dla 
wszystkich wejherowian.

Już po raz drugi studenci Inżynierii Środo-
wiska w ramach prac semestralnych, zajęli 
się rozwiązaniami systemowymi dotyczą-
cymi wód opadowych, które w większości 
przypadków spadają na gminę. 
– Młodzi inżynierowie, w formie prezen-
tacji i opracowań, przedstawili trendy 
i możliwości bezpiecznego zagospodaro-
wania wód opadowych również na dział-
kach prywatnych – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– W dzisiejszym, bardzo zurbanizowanym 
świecie, coraz większego znaczenia na-
biera zagospodarowanie wód opadowych 
na miejscu opadu. W wielu wypadkach 
problem wód opadowych może być roz-
wiązany za pomocą ich powierzchniowego 
zagospodarowania. 
Zagospodarowanie wód na działce staje 
się szansą jak i koniecznością. Konieczno-
ścią, ponieważ rzeka Reda i Cedron, które 
są odbiorcami zebranej w  sieć kanaliza-
cji deszczowej wody z  Miasta (zarówno 
z dróg, jak i prywatnych posesji) mają coraz 
mniejsze możliwości odbioru dodatkowej 
wody. Natomiast szanse upatrywać należy 
w  mniejszych opłatach, które narzucone 
zostały nową ustawą Prawo Wodne.
– Z uwagą zapoznamy się z pracą młodych 
inżynierów – dodaje Beata Rutkiewicz.

Miasto promuje zdrowy 
tryb życia i wspiera rozwój 
kultury fizycznej i sportu. 
W tym roku rozpocznie 
się remont nawierzchni 
boiska „Jamajka”. Władze 
miasta przekazały na ten 
cel 300 tys. zł.

Remont nawierzchni  
boiska przy 
ul. Partyzantów

Studenci ostatniego semestru Inżynierii Środowiska 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej przygotowali prace dotyczące szeregu rozwiązań 
zagospodarowania wód opadowych na terenie Wejherowa. 
Czy pomysły młodych inżynierów okażą się skuteczne?

Pomysły na 
zagospodarowanie wód 
opadowych w Wejherowie
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SPOŁECZEŃSTWO

Teren budowy Węzła Wejherowo (Kwia-
towa)  jest odpowiednio zabezpieczony, 
przejście i przejazd kolejowy są zamknię-
te – w  tym miejscu nie wolno przekra-
czać torów kolejowych.  
– Jak mieliśmy okazję się przekonać, w na-
szej obecności przez tory w miejscu niedo-
zwolonym, w ciągu zaledwie kilku minut 
przeszło siedem osób – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa. – Budowa jest bardzo trudna, w tym 
miejscu są bardzo głębokie wykopy. Teren 
budowy jest terenem niebezpiecznym. Tu-
taj nikt nie może wejść, jeżeli nie jest odpo-
wiednio przeszkolony i ubrany. Jak się oka-
zuje, nieostrożni mieszkańcy wciąż łamią 
przepisy naruszając przy tym swoje życie. 
Takie zachowanie może być przyczyną wy-

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie 
jest w  skali kraju Instytucją Wdrążają-
cą Program Operacyjny Infrastruktura 
i  Środowisko 2014-2020 współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej. Pro-
jekt wejherowskiego ZUK-u pn. „Budowa 
wzorcowego systemu gospodarki odpa-
dami na  terenie Gminy Miasta Wejhe-
rowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym 
budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych” otrzymał unij-
ne dofinansowanie. W związku realizacją 
projektu nasz zakład odwiedził  Dominik 
Bąk, Zastępca Prezesa NFOŚiGW.

padków. Nie chcemy dopuścić do tragedii 
i apelujemy do mieszkańców, aby zacho-
wali ostrożność i korzystali z miejsc do tego 
wyznaczonych. 
Jak podkreśliła Beata Rutkiewicz, 
nielegalne przechodzenie przez tory 
i  niezachowanie ostrożności spowodo-
wało w ciągu minionych trzech lat w wo-
jewództwie pomorskim 70 zdarzeń, 
w wyniku których zginęło na torach po-
nad 30 osób. 
– Rozmawiamy o kolejnych zabezpie-
czeniach, aby nie doszło w tym miejscu 
do tragedii, być może będą w tym miej-
scu wzmożone kontrole Straży Miejskiej 
i Służb Ochrony Kolei, może się to wiązać 
z karami pieniężnymi – mówi Beata Rut-
kiewicz. –  Przestrzegając przepisów za-

DOCENIONA PRZEZ EKSPERTÓW

Inwestycja wejherowskiego Zakładu 
Usług Komunalnych, która ma na celu 
stworzenie wzorcowego modelu go-
spodarki odpadami na  terenie miasta, 
została doceniona przez ekspertów 
–  Zakład Usług Komunalnych otrzy-
mał za  nią w  listopadzie 2017 roku 
tytuł „Ekostrateg 2017”. Polska Agen-
cja Przedsiębiorczości wraz z redakcją 
Biznes Plus doceniła ZUK sp. z  o. o. 
jako firmę solidną, dbającą o środowi-
sko i  innowacyjną. W  obiektach daw-
nej fabryki drzewnej w  okolicach ulic 
Tartacznej i  Budowanych w  Wejhe-
rowie ma powstać Eko-Fabryka. Jest 
to  innowacyjny projekt, który ma nie 
tylko usprawnić selektywną zbiórkę 
odpadów, ale także całkowicie zmienić 
podejście mieszkańców do  segrego-
wania i powtórnego wykorzystywania 
rzeczy, przedmiotów i sprzętów, które 
najczęściej trafiały na wysypisko. Eko-
-Fabryka, która ma powstać w Wejhe-
rowie, będzie nowoczesnym centrum 
składowania odpadów do  ponownego 
ich wykorzystania oraz  ośrodek edu-
kacji ekologicznej. Kwota dofinanso-
wania ze  środków unijnych to  prawie 
8 mln zł, z zakończenie realizacji   pro-
jektu planowane jest na marzec 2020 r.

dbajmy o bezpieczeństwo własne i innych 
osób. 
Per Anders Truedsson, przedstawiciel wy-
konawcy - firmy SKANSKA podkreśla, że 
mimo znaków ostrzegawczych, zabezpie-
czonego terenu, mieszkańcy wciąż w spo-
sób  nieupoważniony przechodzą przez 
tory kolejowe. 
– Nasz plac budowy jest odpowiednio za-
bezpieczony – mówi Per Anders Trueds-
son. –  Ale prace prowadzimy po obu stro-
nach torów kolejowych i problem jest w tym, 
że mieszkańcy przechodzą przez tory, któ-
rych nie sposób wygrodzić. Wciąż szukamy 
innych sposobów, aby tych mieszkańców 
„przekierować”, aby korzystali z bezpiecz-
nych przejść. Chodzi o życie i zdrowie ludzi, 
sytuacja jest naprawdę poważna. 

– dla niebezpiecznego przechodzenia przez 
tory w rejonie Węzła Wejherowo (Kwiatowa)

Znaki, wygrodzenia, zabezpieczenia i ostrzeżenia miały powstrzymać 
nieostrożnych pieszych przed wchodzeniem na tory w okolicy peronu 
w Wejherowie i w rejonie budowy Węzła Wejherowo (Kwiatowa). Takie 
zachowanie może być przyczyną tragedii. O bezpieczeństwie pieszych 
i wypadkach na torach z ich udziałem rozmawiali na budowie Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa i Per Anders Truedsson 
prokurent firmy SKANSKA, która jest wykonawcą Węzła.

W Wejherowie powstaje wzorcowy 
system gospodarki odpadami
Zakład Usług Komunalnych realizuje 
ze środków unijnych budowę 
wzorcowego systemu gospodarki 
odpadami w Wejherowie pod nazwą 
EKO-FABRYKA o wartości 
dofinansowania unijnego blisko 
8 mln zł. W tej sprawie wejherowski 
zakład wizytował Zastępca Prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

NIE

Po  spotkaniu na  terenie zakła-
du w  grudniu 2018 r., Dominik 
Bąk w piśmie z dnia 24.01.2019 r. 
do Prezesa Zakład Usług Komunal-
nych Sp. z  o.o. w  Wejherowie Ro-
mana Czerwińskiego napisał m.in.: 
„Była to dla mnie niebywała okazja 
usłyszenia bezpośrednio od  stro-
ny Zamawiającego i  realizującego 
projekt jak wygląda prowadzenie 
przedsięwzięcia, o  pojawiających 
się ryzykach, problemach i  przy-
jętych rozwiązaniach.  Uważam, iż 
jakość pracy, jaką prezentują Pań-
stwo przy realizacji ww. przedsię-
wzięcia zasługuje na  szczególne 
uznanie i  docenienie za  rzetelną 
i  merytoryczną obsługę projek-
tu.  Raz jeszcze ogromnie dziękuję 
za  poświęcony czas, sprawną or-
ganizację i wysoki poziom spotka-
nia oraz  pełne zaangażowanie 
w wydatkowanie środków. Jestem 
przekonany, że  możliwość nasze-
go spotkania wpłynie pozytywnie 
na naszą dalszą współpracę.”
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BEZPIECZEŃSTWO

Wręczenie nagród odbyło się w  obec-
ności komendanta powiatowego policji 
insp. Beaty Perzyńskiej, komendanta 
powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej   st. bryg. Jacka Niewęgłowskie-
go, zastępcy prezydenta Arkadiusza 
Kraszkiewicza oraz szefa Inspektoratu 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Andrzeja Fedoruka.
– Gościmy dzisiaj w ratuszu dwóch wyjąt-
kowych policjantów, którzy przyjeżdżając 
na służbie do zgłoszonego pożaru wykaza-
li się postawą obywatelską w sytuacji za-
grożenia. Takie zagrożenie miało miejsce 
19 stycznia br. o godz. 2.45, gdy w jed-
nym z budynków na os. Fenikowskiego 
pojawił się pożar. Obaj funkcjonariusze 
zareagowali bardzo szybko i zanim przyje-
chała straż pożarna doprowadzili do ewa-
kuacji mieszkańców III piętra. W sumie 
wyprowadzili błyskawicznie z miejsca za-
grożenia 18 osób, w tym 6 dzieci – powie-
dział prezydent Krzysztof Hildebrandt 

Torba ratownictwa medycznego PSPR-1 
wartości 4,5 tys. zł w  swoim wyposaże-
niu posiada m.in. zestaw do tlenoterapii, 
opatrunki żelowe do  zabezpieczenia 
oparzeń, szyny Kramera i kołnierz orto-
pedyczny.
– We współczesnym ratownictwie torba 
PSPR-1 jest zestawem dedykowanym dla 
Państwowej Straży Pożarnej, ale ze wzglę-
du na częste wyjazdy do akcji ratowniczych 
przez strażaków OSP Wejherowo, staje 
się narzędziem pilnej potrzeby, a przede 
wszystkim zestawem umożliwiającym sku-
teczną pomoc w ratowaniu życia i zdrowia 
ludzkiego – powiedział sekretarz miasta 
Bogusław Suwara przekazując sprzęt 
wejherowskim druhom OSP.
– Będziemy teraz pewniej się czuć mając 
w samochodzie torbę ratownictwa me-
dycznego w czasie wyjazdu do zdarzenia 
drogowego czy pożaru – powiedział Ma-
ciej Ziółkowski, naczelnik OSP Wejhe-
rowo dziękując władzom miasta za zaku-
piony sprzęt ratowniczy.   
W przekazaniu nowo zakupionego przez 
miasto sprzętu ratowniczego uczestni-
czył szef Inspektoratu Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fe-
doruk oraz grupa druhów wejherowskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystego wręczenia kluczyków 
do  nowych pojazdów dokonali: zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, starosta wejherowski  

wręczając im nagrody finansowe i  skła-
dając im gratulacje.
Jak podkreślił prezydent, na miejsce zda-
rzenia do  gaszenia pożaru przyjechało 
8  pojazdów gaśniczych. Pożar udało się 
ugasić około godziny 4. nad ranem. 
– Po przyjechaniu na miejsce zdarzenia 
po otrzymaniu sygnału od dyżurnego, oka-
zało się że jesteśmy pierwszymi ze służb. 
Dlatego bez zawahania weszliśmy do bu-
dynku. Najpierw sprawdziliśmy mieszkanie, 
w którym się paliło, czy nie ma tam osób 
poszkodowanych, a potem przystąpiliśmy 
do ewakuacji sąsiednich mieszkań – mówi 
sierż. Wojciech Bolda.
– Wykonaliśmy to, co do nas należało. Lu-
dzie byli przerażeni, a konsekwencje mogły 
być różne. Smog w mieszkaniach trudny 
był do opisania, dlatego trochę się podtru-
łem. Poczułem dolegliwości gardła i brzu-
cha, i sam też wymagałem pomocy – mówi 
post. Patryk Nurkowski dodając, że  do-
piero później zdał sobie sprawę z grożą-
cego wszystkim niebezpieczeństwa. 

Gabriela Lisius oraz wójt gminy Wejhe-
rowo Henryk Skwarło.
W  obecności zaproszonych gości i  po-
licjantów Komendy Powiatowej Policji 
pisemne podziękowania sierż. Wojcie-
chowi Bolda i  post. Patrykowi Nurkow-
skiemu za bohaterską postawę (patrz ar-
tykuł powyżej:  Nagrody prezydenta dla 
dzielnych policjantów) wręczył komen-
dant Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Wejherowie st. bryg. 
Jacek Niewęgłowski.

Torba 
ratownictwa 
medycznego 
dla OSP

Cztery nowe radiowozy wprowadziła 
do eksploatacji Komenda Powiatowa 
Policji w Wejherowie. Jako radiowozy 
nie oznakowane będą służyły 
do działań w służbie kryminalnej. 
Obecnie Komenda Powiatowa Policji 
w Wejherowie posiada ponad 40. 
radiowozów, które funkcjonują 
na terenie Wejherowa, Rumi i Redy 
oraz posterunkach  na terenie 
powiatu.

Wejherowscy policjanci – sierż. 
Wojciech Bolda i post. Patryk 
Nurkowski, podczas spotkania 
w ratuszu zostali wyróżnieni 
nagrodą Prezydenta Miasta 
Wejherowa za bohaterską 
postawę w trakcie pożaru 
na os. Fenikowskiego 
w Wejherowie.

Nagrody prezydenta 
dla dzielnych policjantów

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wejherowie wzbogaciła 
swoje wyposażenie 
o specjalistyczną torbę 
ratownictwa medycznego. 
Sprzęt, w imieniu 
Prezydenta Miasta 
Wejherowa, przekazał 
strażakom sekretarz miasta 
Bogusław Suwara. 

KP Policji 
w Wejherowie 
otrzymała nowe 
radiowozy
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SPOŁECZEŃSTWO

Aleksander Pawelec był żołnierzem 
1  Morskiego Pułku Strzelców, brał 
udział w obronie Wybrzeża i Wejherowa 
w 1939 roku, był żołnierzem Armii Kra-
jowej, kombatantem II wojny światowej, 
noszącym od 2001 roku zaszczytny tytuł 
Weterana Walk o  Wolność i  Niepodle-
głość Ojczyzny.
Kapitan Pawelec został odznaczony licz-
nymi medalami i  wyróżnieniami, w  tym 
Medalem Miasta Wejherowa i Statuetką 
Jakuba Wejhera. Jest ojcem chrzestnym 
Sztandaru Batalionu Dowodzenia Mary-
narki Wojennej w Wejherowie i Honoro-
wym Obywatelem Gminy Wejherowo. 
Od  wielu lat uczestniczył w  wielu uro-
czystościach patriotycznych na  terenie 
miasta Wejherowa i  cmentarzu 1 MPS 
w Białej koło Wejherowa.
Kapitan Aleksander Pawelec urodził się 
13 grudnia 1915 r. w Żmudzie koło Lutu-
towa w powiecie Wieluńskim. Ukończył 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie. 
Jako najstarszy polski marynarz, uczest-
nik II wojny światowej, przez wiele lat 
upowszechniający wiedzę wśród miesz-
kańców Wejherowa i okolic o działaniach 
obronnych Wojska Polskiego we  wrze-
śniu 1939 roku, zyskał olbrzymi szacu-
nek i  uznanie miejscowej społeczności 
oraz wpisał się na stałe w historię miasta 
Wejherowa i  stacjonujących w  naszym 
mieście jednostek wojskowych. 

Szkolenia te mają nauczyć korzysta-
nia z  możliwości internetu. Mają też 
rozwinąć umiejętności niezbędne 
do  sprawnego i  bezpiecznego funk-
cjonowania w  świecie cyfrowym. 
Zaplanowane są dla 264 uczestni-
ków, po  12 osób w  każdej grupie.  
Program szkolenia obejmuje następu-
jące tematy: Rodzic w internecie, Mój 
biznes w sieci, Moje finanse i transakcje 
w sieci, Działanie w mediach społeczno-
ściowych, Tworzę własną stronę interne-
tową (blog) i Kultura w sieci.
– Jako miasto pozyskaliśmy na realiza-
cję projektu „Ja w internecie. Program 
szkoleniowy w zakresie rozwoju kom-
petencji cyfrowych” grant w wysoko-
ści prawie 150 tys. zł w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
Operatorem programu jest Fundacja 
„Legalna Kultura”. Każdy mieszkaniec 
Wejherowa, który ukończył 25 rok ży-
cia, może z tych bezpłatnych szkoleń 
skorzystać. Każdy może się zapisać, 
ale liczba miejsc jest ograniczona. 
Do celów szkoleniowych zakupiliśmy 

24 laptopy, które po zakończeniu pro-
jektu zostaną przekazane do dwóch 
szkół. Niczego nie trzeba przynosić 
ze sobą. Warto z tej wiedzy skorzystać 
– mówi zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz dodając, że szko-
lenia będą odbywały się również 
w  Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie.
Szkolenia w  ramach projektu „Ja 
w  internecie” będą trwały do  końca 
czerwca 2019 roku. Zapisywać się 
można do  końca lutego br.  Aby wziąć 
udział w  bezpłatnych szkoleniach na-
leży zgłosić się do: Urzędu Miejskiego 
w  Wejherowie, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej lub Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej.

Bliższe informacje na  temat projektu 
można uzyskać pod  numerami telefo-
nu 58  677  70  57 oraz  58  677  70  53. 
Materiały rekrutacyjne można pobrać 
również ze strony internetowej Gminy 
Miasta.

W wieku 103 lat zmarł kpt. 
Aleksander Pawelec, żołnierz 
1 Morskiego Pułku Strzelców, 
kombatant, weteran walk 
o niepodległość, uhonorowany 
wieloma medalami i tytułami.

W Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 
rozpoczęły się bezpłatne szkolenia dla 
mieszkańców Wejherowa w ramach cyklu  
„Ja w Internecie”.

Ruszyły szkolenia 
„Ja w Internecie”

Nie żyje 
kpt. Aleksander 
Pawelec
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Zachęcamy, aby podatki płacić w miejscu 
zamieszkania. Budowa i  modernizacja 
dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, 
chodników, placów zabaw, wydatki na 
kulturę i sport oraz oświatę – to zadania 
finansowane m.in. z podatków mieszkań-
ców. Warto zatem zwrócić uwagę, gdzie 
rozliczamy swój podatek dochodowy.

Do budżetu miasta trafia ok. 40 proc. 
całkowitej kwoty podatku dochodowego 
płaconego przez jej mieszkańców – oso-
by fizyczne (PIT).
Jest spora grupa osób, która mieszka 
w  Wejherowie, a  nadal zameldowana 
jest w  innej miejscowości i  tam z  przy-
zwyczajenia wysyła zeznania podatko-

Podczas spotkania rozmawiano o  roz-
woju sieci drogowej na  terenie woje-
wództwa Pomorskiego, a  zwłaszcza 
o planowanej Trasie Kaszubskiej, łączą-
cej Gdańsk z  Lęborkiem poprzez drogi 
powiatu wejherowskiego i  Bożepole 
Wielkie. Inwestycję zrealizuje Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad w Gdańsku.
Marszałek pomorski Mieczysław Struk 
powiedział, że  budowa Trasy Kaszub-
skiej wymaga również rozbudowy sie-
ci dróg i  zjazdów, zwłaszcza od  Węzła 
Szemud w kierunku Wejherowa i przez 
Wejherowo, przez które przebiega 
obecnie droga krajowa nr  6 i  droga 
wojewódzka 218. Miasto Wejherowo 
powinno być gotowe na przyjęcie ruchu 
z Węzła Szemud, który wjedzie do mia-
sta ulicą Strzelecką. Aby ten ruch dro-
gowy na  styku z  miastem odbywał się 
płynnie niezbędny jest projekt, który 

uwzględni w przyszłości dogodny wjazd 
i wyjazd z miasta.
Marszałek podkreślił, że  zdaje sobie 
sprawę z  tego, że  miasto Wejherowo, 
by  uchronić się przed  całkowitym za-
korkowaniem, musi zbudować swoje 
rozwiązania komunikacyjne, w tym łącz-
nik z ulicy Strzeleckiej do Węzła Działki 
oraz  obwodnicę zachodnią do  ul. Ofiar 
Piaśnicy, co według zapisów planu za-
gospodarowania przestrzennego stano-
wiłoby nowy odcinek przebiegu drogi 
wojewódzkiej 218. Marszałek zadekla-
rował też wstępne wsparcie organizacyj-
ne i finansowe dla tej inwestycji ze strony 
samorządu Województwa Pomorskiego.
– Cieszy nas, że marszałek Mieczysław 
Struk dostrzega potrzeby i wyzwania, 
jakie dla naszego miasta wynikają z bu-
dowy Trasy Kaszubskiej – powiedziała 
Beata Rutkiewicz, zastępca Prezydenta 
Wejherowa dodając, że  miasto mając 

na uwadze plany drogowe na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym, od wielu lat 
przygotowuje się na  przyjęcie ruchu 
drogowego z południa i wyprowadze-
nie go na północ.  W najbliższym czasie 
zostaną podjęte bardziej szczegółowe 
rozmowy w celu planowania i finanso-
wania obecnych i  przyszłych rozwią-
zań drogowych.       
W  spotkaniu uczestniczyli również: 
starosta wejherowski Gabriela Li-
sius, starosta pucki Jarosław Białk, 
zastępca prezydenta Wejherowa Be-
ata Rutkiewicz, wójt gminy Szemud 
Ryszard Kalkowski, wójt gminy Wej-
herowo Henryk Skwarło, wiceprezesi 
RIP NORDA Leszek Glaza i  Dariusz 
Schmidtke oraz  przedsiębiorcy zrze-
szeni w izbie.

Wejherowo. Rozlicz PIT tam, gdzie mieszkasz

we. Płacąc podatki tam, gdzie się miesz-
ka, można realnie wpłynąć na poprawę 
swojego codziennego życia i  najbliższe-
go otoczenia. 
– Warto podkreślić, że jednym z głównych 
źródeł dochodów miasta są podatki pła-
cone przez mieszkańców z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych – mówi 
Krzysztof Hildebrandt,  prezydent Wej-
herowa. – To pieniądze na realne inwesty-
cje, które podniosą standard życia wszyst-
kich mieszkańców naszego miasta. Im 
większa kwota podatku wpłynie do miej-
skiej kasy, tym więcej będziemy mieli moż-
liwości na realizację kolejnych inwestycji. 

            Rozlicz PIT w Wejherowie

Osoba niezameldowana na pobyt sta-
ły, ale mieszkająca w  Wejherowie może 
rozliczyć się w  Urzędzie Skarbowym 
w Wejherowie. O faktycznym miejscu za-
mieszkania informujemy Urząd Skarbo-
wy, wpisując właściwy adres w  rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT. Dzięki temu 
dochody z Twojego podatku dochodowe-
go (PIT) zasilą budżet Wejherowa. 

Z inicjatywy Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA odbyło się 

w Starostwie Powiatowym w Wejherowie spotkanie z Marszałkiem 

Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem. Tematem spotkania 

z udziałem samorządowców i przedsiębiorców była budowa Trasy Kaszubskiej 

i jej  konsekwencje dla regionu, w tym miasto Wejherowo.

Fot. Ewa Wajs

Spotkanie przedsiębiorców z władzami 
samorządowymi wszystkich szczebli
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W  tegorocznej edycji Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego, na jego 
realizację przeznaczono 1 mln złotych 
– 900  tys. zł na projekty inwestycyjne 
i  100 tys. zł na nieinwestycyjne. Skła-
danie przez mieszkańców propozycji 
projektów rozpocznie się 1 kwietnia 
i  potrwa do 30  kwietnia. Głosować bę-
dzie można od 9 do 29 września. Wyniki 
poznamy w październiku br. 

ZASADY WEJHEROWSKIEGO 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019:

 Maksymalna wartość pojedynczego 
zgłoszonego projektu inwestycyj-
nego nie może przekroczyć kwoty 
200 tys. zł, a projektu nieinwestycyj-
nego – 10 tys. zł.

1 kwietnia 2019 r. rozpocznie się składanie wniosków 
w piątej już edycji Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Głosowanie na projekty, które 
przejdą pomyślną weryfikację, odbędzie się we 
wrześniu. Procedury składania wniosków i głosowania 
pozostają bez zmian. 

WEJHEROWSKI 
BUDŻET OBYWATELSKI 2019   

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy kolejną edycję Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Cztery poprzednie potwierdziły dużą 
aktywność i pomysłowość mieszkań-
ców.  Wejherowianie dzięki budżetowi 
obywatelskiemu chcą uczestniczyć 
w zarządzaniu swoim miastem i po 
raz kolejny mogą zaproponować kon-
kretne i ciekawe rozwiązania, na które 
czekamy od 1 do  30 kwietnia. Podję-
cie wysiłku opracowania projektu jest 
świadectwem zaangażowania w życie 

i rozwój miasta, tym samym zasługuje na 
szczególne uznanie. Zachęcam zatem do 
aktywnego uczestnictwa w życiu Wejhe-
rowa i życzę, podczas przy gotowywania 
projektów, wielu wspania łych pomysłów. 

MASZ POMYSŁ JAK ZMIENIĆ 
WEJHEROWO – NAPISZ 

PROJEKT, ZŁÓŻ WNIOSEK 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa
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 W  ramach konsultacji społecznych 
każdy mieszkaniec będzie mógł na pi-
śmie zgłosić swoją uwagę do złożone-
go wniosku-projektu.

 Głosowanie odbywać się będzie elek-
tronicznie na stronie internetowej 
miasta Wejherowo oraz w  formie pi-
semnej we wskazanych punktach. 

 Każdy głosujący będzie mógł oddać 
maksymalnie dwa głosy – jeden na 
projekt inwestycyjny i  jeden na pro-
jekt nieinwestycyjny.

 Środki otrzymają te projekty, w  po-
dziale na zadania inwestycyjne i  nie-
inwestycyjne, na które zagłosowała 
największa liczba wejherowian.  

KTO JEST UPRAWNIONY 
DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W WEJHEROWSKIM BUDŻECIE 
OBYWATELSKIM:  
Osoby zamieszkujące w  Wejherowie, 
które ukończyły 16. rok życia.

CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ 
PISZĄC WNIOSEK:
Projekty muszą należeć do zadań wła-
snych miasta, a także uwzględniać zasa-
dy legalności, gospodarności i celowości.
Należy sprawdzić własność terenu, na 
którym proponowana inwestycja ma 
być zrealizowana. Zadania inwestycyjne 
i remontowe mogą zostać wykonane wy-
łączne na terenach będących w posiada-
niu Miasta Wejherowa.

JAK SKŁADAMY WNIOSKI:
Jeśli napisałeś wniosek musisz przeko-
nać mieszkańców Wejherowa, aby po-
parli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów. 
Formularz wniosku z  podpisami miesz-
kańców dostarcz w  oryginale do kance-
larii Urzędu Miejskiego w  Wejherowie 
przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza 
pl. Jakuba Wejhera 8 od 1 do 30 kwiet-
nia 2019 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 2019:  

 1 - 30 kwietnia – składanie wniosków-
-projektów przez mieszkańców

 do 31 maja – analiza złożonych pro-
pozycji projektów 

 do 4 czerwca – publikowanie spraw-
dzonych formalnie projektów i  pod-
danie ich konsultacjom społecznym 
– czas na wnoszenie uwag przez 
mieszkańców

 10 czerwca – zakończenie konsultacji 
społecznych 

 28 czerwca – ogłoszenie listy zakwali-
fikowanych projektów do głosowania 

 9 - 23 września – głosowanie miesz-
kańców na projekty 

 październik – ogłoszenie wyników 
głosowania
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cownicy jednostek samorządu miejskiego 
na terenie Wejherowa, za co im serdecznie 
dziękuję - mówi zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz, który odwiedził dzieci 
podczas feryjnych zajęć.

Ciekawe ferie zimowe 
Interesujące ferie zimowe przygotowali w tym roku organizatorzy zapewniając 
dzieciom  atrakcyjny wypoczynek w Wejherowie.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. wybo-
rów Bogusław Suwara informuje, że próg 
frekwencji wyborczej gwarantujący wybór 
Rady Osiedla wynosił minimum 10%. Na 
osiedlu Sucharskiego frekwencja wyniosła 
22,38%, tym samym wybory na tym osie-
dlu są ważne, a mieszkańcy tego osiedla 
mogą się cieszyć z wyboru nowej Rady. Na 
1546 mieszkańców os. Sucharskiego udział  
w wyborach wzięło 346 osób.
Dodajmy, że na osiedlu Śmiechowo Północ 
frekwencja wyniosła 6,48%, na osiedlu  
Śmiechowo Południe - 3,92%, a na os. Prze-
mysłowa – 3,26%.
- Aktywność społeczna mieszkańców na 
os. Sucharskiego przynosi konkretne efek-
ty – mówi zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Mieszkańcy tego osiedla 

poprzez skuteczny udział w wyborach mają 
duży wpływ na najbliższe otoczenie, w któ-
rym mieszkają. Gratuluje radnym, którzy 
zostali wybrani do Rady Osiedla i życzę im 
owocnej pracy w Radzie.
Informujemy, że radnymi Rady Osiedla 
Sucharskiego zostali wybrani: Mirosła-
wa Buja, Brygida Honorata Buras, Teresa 
Barbara Butowska, Krystyna Dąbk, Irena 
Halina Formela, Dariusz Kreft, Jakub Filip 
Miotk, Iwona Musiał, Alicja Barbara Pie-
kielny, Jarosław Plichta, Michalina Maria 
Potrykus i Gracjan Marek Stencel. Na naj-
bliższym zebraniu nowo wybranych rad-
nych zostaną wybrane nowe władze Rady 
Osiedla Sucharskiego.
Przewodniczącym Miejskiej Komisji Wy-
borczej był Henryk Jarosz, a zastępca prze-
wodniczącego Ewa Michalik. Członkami 
Komisji Wyborczej byli: Wojciech Dzieliń-
ski, Marcin Drewa, Aleksandra Kwidzińska, 
Ewa Osipowska-Rakwał, Wiesława Sobkie-
wicz, Wojciech Wasiakowski i Sylwia Woj-
towicz.

W wyniku wyborów samorządowych 
do Rad Osiedli, jakie miały miejsce 17 
lutego br., tylko w jednym przypadku 
został przekroczony próg frekwencji 

wyborczej, tj. na os. Sucharskiego. 
Dzięki temu Rada Osiedla nadal będzie 

funkcjonować na tym osiedlu.

Rada Osiedla będzie na os. Sucharskiego

W halach sportowych Szkół Podstawo-
wych nr 6 i 11 rozegrano szereg rozgry-
wek sportowych dla dziewcząt i chłopców  
z różnych roczników w takich dyscyplinach, 
jak piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa 
czy koszykówka. Dzieci i młodzież miały też 
możliwość skorzystania z promocyjnych 
cen na lodowisku i krytej pływalni.
W Wejherowskim Centrum Kultury odbyły 
się interesujące warsztaty kreatywne dla 
dzieci i młodzieży. Dzieci uczyły się tworzyć 
mydełka, mozaiki oraz malowania piaskiem. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty muzyczne, ceramiczne, szydeł-
kowania, tworzenia koszyków i torebek ze 
sznurka bawełnianego,  a także oraz tkania 
tradycyjnego i patchworku. Chętni mogli 
pograć we współczesne gry planszowe.

Ciekawe zajęcia warsztatowe podczas ferii 
zorganizowała dzieciom Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie pod hasłem „Nie 
z tej bajki”, czyli „Daleki Wschód w baśni  
i legendzie”. Dzieci przez dwa tygodnie po-
znawały Daleki Wschód poprzez podróż 
literacko-plastyczną, a także twórczą. Bu-
dowali m.in. Mur Chiński oraz poznawali 
zapachy z dalekiego Wschodu podczas 
prac plastycznych budując różne rzeczy ze 
wschodnich przypraw. Ponadto dwukrot-
nie gościł w bibliotece Teatrzyk „Blaszany 
Bębenek” prezentując spektakl pt. „Pino-
kio” oraz „Anaruk na Grenlandii”. 
- Ciszę się, że młodzi wejherowianie spę-
dzający zimowe ferie w mieście mieli okazję 
skorzystać z szerokiej oferty atrakcyjnego 
wypoczynku i rekreacji, jaką stworzyli pra-
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Na Gali Róża Regionów w  Poznaniu 
Marta Balicka, prezes Stowarzyszenia 
Turystycznego „Kaszuby Północne” Lo-
kalna Organizacja Turystyczna, odebrała 
dyplom z  wyróżnieniem za przewodnik 
przyrodniczy przygotowany zarówno 
w języku polskim, jak i angielskim.

Business Centre Club od 1991 roku 
przyznaje Złote Statuetki w  konkur-
sie „Lider Polskiego Biznesu” firmom, 
którzy w  swej działalności kierują 
się nie tylko zyskiem, ale także etyką 
prowadzenia biznesu.  Podczas części 
oficjalnej wręczono Nominacje i  Zło-
te Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, 
a  laureaci z  poprzednich lat, którzy 
utrzymali wysoką pozycję na rynku, 
otrzymali Diamenty do swoich Statu-
etek.

– Cieszymy się, że nasz projekt i Kaszuby Pół-
nocne zauważono i doceniono w Polsce. Mie-
liśmy przekonanie, że robimy coś absolutnie 
wyjątkowego i szanowne jury rzeczywiście 
to potwierdza. Dziękujemy za tak pochlebną 
ocenę oraz dziękujemy wszystkim naszym 
członkom i samorządom, które nas wspierają 
w działaniach – mówiła prezes Balicka.
Przewodnik „Kaszuby Północne na cztery 
pory roku” oceniało jury w zakresie grafi-
ki, redakcji i  stylu przekazu językowego, 
komunikacji z turystą, oceny konsumenc-
kiej oraz marketingu internetowego.

Nagrody odebrali również: Podlaskie.
travel, Urząd Miasta Skierniewice, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Urząd Miejski 
w  Gliwicach, Małopolska Organizacja 
Turystyczna, Urząd Miasta Hajnówka, 
Lokalna Organizacja Turystyczna Wiel-
ki Gościniec Litewski, Urząd Miasta 
Krakowa.
Realizacja projektu była możliwa dzięki 
wsparciu i  zaangażowaniu m.in. miasta 
Wejherowa.

Gali towarzyszyła aukcja dzieł sztuki, 
z której dochód przeznaczony był na dzia-
łalność charytatywną. Na aukcji wysta-
wiono 27 dzieł, wśród których była praca  
Longiny Wysockiej – Początek świata”. 
– Już po raz trzeci wzięłam udział w au-
kcji na zaproszenie Business Centre Club 
– mówi Longina Wysocka. – Jest to eks-
cytujące przeżycie, tym bardziej, że mój 
obraz znalazł się wśród prac wybitnych 
artystów – Salvadora Dali, Andy’ego War-
hola czy Francisco Goi.

W ogólnopolskim konkursie 
na najlepsze wydawnictwa 

i najlepsze aplikacje promujące 
gminy, miasta, regiony wybrano 
dziesięć najlepszych projektów 

spośród 130 zgłoszonych. 
W Top 10 znalazł się nowy 
przewodnik przyrodniczy 

„Kaszuby Północne na cztery 
pory roku”!

Obraz olejny „Początek świata” wejherowskiej 
malarki Longiny Wysockiej został sprzedane podczas 
charytatywnej aukcji, która odbyła się podczas Wielkiej 
Gali Liderów Polskiego Biznesu w Teatrze Wielkim 
w Warszawie. 

Obrazy Longiny 
Wysockiej po raz trzeci 
na aukcji charytatywnej

Kaszubski 
przewodnik 

z nagrodą Róża 
Regionów
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Uczestnicy mistrzostw wykazali się 
wiedzą i  umiejętnościami z  zakresu 
wiedzy informatycznej,  budowy kom-
putera, elementów programowania, 
arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, 
prezentacji multimedialnej oraz  pro-
jektowania strony internetowej. 
W rywalizacji indywidualnej w katego-
rii klas IV-VI   pierwsze miejsce zdobył 
Jakub Zakroczymski (SP 8). Drugie 
miejsce wywalczyła Agata Sulborska 
(SP 5), a trzecie miejsce zajęła Domini-
ka Gac (SP 6).  W kategorii drużynowej 
klas IV-VI zwyciężyła Szkoła Podstawo-
wa nr 6 przed Szkołą Podstawową nr 8 
i Szkołą Podstawową nr 5.
W  rywalizacji indywidualnej klas 7-8 
i 3 klasy oddziału gimnazjalnego pierw-
sze miejsce zdobył Wiktor Zantowicz 
(SP 9). Drugie miejsce wywalczył Da-
wid Roszman (SP 6), a  trzecie miejsce 
zajął Piotr Stanzecki (SSP 1).   W  kate-
gorii drużynowej klas VII-VIII i oddzia-
łów gimnazjalnych zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa nr  9, przed  Społeczną 
Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Pod-
stawową nr 6.

– W tym roku przypada setna rocznica 
powołania w Polsce Publicznych Służb 
Zatrudnienia, co nadaje tym obcho-
dom szczególny charakter. Zmusza także 
do podsumowań i refleksji nad wejherow-
skim rynkiem pracy i etosem pracownika 
Publicznych Służb Zatrudnienia. Aktywi-
zacja osób poszukujących pracy i osób 
bezrobotnych jest zadaniem niezwykle 
trudnym i wymagającym współpracy wielu 
podmiotów – mówiła Grażyna Sobieraj, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie dodając, że zreformowa-
ny rynek pracy przyniósł nowe zadania, 
nowe obowiązki i  konieczność zmiany 
sposobu działania.
Natomiast starosta wejherowski Gabrie-
la Lisius przedstawiła zarys historii funk-
cjonowania Urzędu Pracy w Wejherowie 
począwszy od okresu międzywojennego 
po lata obecne. 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa podkreślił, że  Miasto 
wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy 
są zainteresowani tworzeniem nowych 
stanowisk pracy, ograniczeniem bezro-
bocia, wzrostem gospodarki oraz podno-
szeniem kwalifikacji pracowników.
– W imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa 
i własnym dziękuję Państwu za współpra-

cę, m.in. za pomoc osobom bezrobotnym 
i za wsparcie młodych osób, które stawia-
ją swoje pierwsze kroki na rynku pracy 
oraz życzę wytrwałości i wielu nowych ini-
cjatyw – dodał Arkadiusz Kraszkiewicz.

W Szkole Podstawowej 
nr 6 odbyły się  
XIV Mistrzostwa 
Wiedzy Komputerowej 
Szkół Podstawowych 
i Oddziałów Gimnazjalnych 
Miasta Wejherowa 
pod patronatem 
Prezydenta Miasta 
Wejherowa. 

Jakub Zakroczymski 
i Wiktor Zantowicz 
mistrzami wiedzy 
komputerowej

W Szkole Podstawowej 
nr 6 odbyły się  
XIV Mistrzostwa 
Wiedzy Komputerowej 
Szkół Podstawowych 
i Oddziałów Gimnazjalnych 
Miasta Wejherowa 
pod patronatem 
Prezydenta Miasta 
Wejherowa. 

O walce z bezrobociem i roli społecznej, jaką w tym dziele odgrywa 
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, mówiono podczas 
uroczystej gali w Filharmonii Kaszubskiej z okazji 100-lecia 
Publicznych Służb Zatrudnienia. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa przekazał dyrektor Grażynie Sobieraj 
– miniaturę Statuetki Jakuba Wejhera przyznaną przez Prezydenta 
Miasta dla Powiatowego Urzędu Pracy .

Dzień Pracownika Publicznych 
Służb Zatrudnienia
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy
Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

> >

Marzec 2019

7.03, godz. 16 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla Dorosłych poświęcone 
zbiorowi opowiadań „Ojciec” (oprac. 
zbiorowe, m.in. J. Małecki, J., Dukaj, 
W. Szostak, Ł.  Orbitowski, M. Cichy 
i in.) 

8.03 
Dzień Kobiet w Bibliotece – kolejne spo-
tkanie z cyklu „W kręgu zdrowia i urody” 
dotyczące kosmetologii 

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

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

25.03 
Światowy Dzień Czytania Tolkiena 
– etiudy teatralne na podstawie frag-
mentów powieści J. R. R. Tolkiena w wy-
konaniu grupy „Srebrna Nitka” Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

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

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

27.03, godz. 12
„Dotyk Teatru” – przegląd teatrów 
jednego aktora z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Teatru (szczegóły w regula-
minie) 

marzec 
Uroczysta gala „Gryf Literacki 2018” 

marzec 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży 

marzec 
Wystawa regionalna w bibliotecznej ga-
lerii „Na Piętrze

6.03, godz. 19 
Koncert – Sławek Uniatowski z zespo-
łem, bilety: 69 - 89 zł 

7.03, godz. 18 
Warsztaty tworzenia kosmetyków natu-
ralnych, bilety: 15 zł

9.03, godz. 18 
Biesiada Literacka / Radosław Piwowar-
ski, wstęp wolny

11.03, godz. 19 
Spektakl – Być jak Elizabeth Taylor, bile-
ty: 69 - 89 zł 

13, 14.03, godz. 11 
Spektakl – Musical Kosmos, bilety: 29 zł
 
17.03, godz. 11 

Koncert – Poranek Muzyczny, bilety:  
10 zł

18.03, godz. 19 
Koncert – 10 Tenorów, bilety: 140 zł

20,21.03, godz. 19
Koncert – Dawid Podsiadło 

27.03 
Międzynarodowy Dzień Teatru
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 
życzymy widzom Filharmonii Kaszub-
skiej wielu niezapomnianych teatralnych 
wrażeń. Oby każdy spektakl na który 
zdecydują się Państwo do nas wybrać nie 
tylko trafiał w Państwa gusta, ale był za-
chwycający! Dziękujemy, że są Państwo 
z nami.
Zespół Filharmonii Kaszubskiej

28.03, godz. 19 
Koncert – Natalia Przybysz, bilety:  
69 - 89 zł

Dodatkowa komunikacja
po Drodze Krzyżowej

Od 8 marca br. w każdy piątek Wielkiego 
Postu będzie odbywać się Droga Krzyżo-
wa na Kalwarii Wejherowskiej, na ktorą 
zapraszają Ojcowie Franciszkanie. Za-
wsze o godzinie 15 odprawiana jest Msza 
św. w intencji pielgrzymów, a około godz. 
16 planowane jest wyjście na Kalwarię.  
Z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa w każdy piątek Wielkiego Postu,  
w celu  ułatwienia powrotów mieszkań-
com do domów, po zakończeniu uro-
czystości Drogi Krzyżowej około godz. 
17.30 podstawione będą autobusy wej-
herowskiej komunikacji miejskiej przy 
ul. Harcerskiej (na wysokości kotłowni 
OPEC). Dodatkowe informacje o prze-
wozie - dyspozytor telefon 58 572 29 33.

Podczas spotkania w  sali obrad 
prezydent odpowiadał na pyta-
nia dzieci dotyczące obowiązków 
z tytułu pełnionej funkcji, a także 
zainteresowań osobistych. Dzie-
ci wraz z  rodzicami zwiedziły 
sale historii miasta, w  tym naj-
nowszą salę lat trzydziestych 
okresu międzywojennego. 
Jak mówi Izabela Minga, kie-
rownik klubu, DKI TAO skupia 
rodziców i  dzieci z  niepełno-
sprawnościami z  terenu Wejhe-
rowa i powiatu wejherowskiego. 
Klub działa charytatywnie od 
roku i  podlega Fundacji „Razem 
po Sukces”. Siedziba Klubu mie-
ści się przy ul. 3 Maja 49, gdzie 
odbywają się warsztaty z terapii 
zajęciowej. Wizyta w  ratuszu 
była częścią programu zajęć na 
ferie w  ramach projektu opra-
cowanego dla TAO przez Iwonę 
Mostowską. 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
spotkał się z grupą 
dzieci i rodziców 
Dziecięcego Klubu 
Integracyjnego TAO.

Dzieci 
z Klubu 
TAO 
w ratuszu
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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; 
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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

>

>

>

Dokładne informacje związane z  Kon-
kursem na  Najlepszego Sportowca 
i  Trenera 2018 r. znajdują się w   Re-
gulaminie na stronie internetowej UM 
w Wejherowie: www.wejherowo.pl. 
Zgłoszenia kandydatów wraz z opisem 
ich osiągnięć można składać do  dnia 
11  marca 2019  r. w  Wydziale Kultury, 
Sportu, Spraw Społecznych, Promocji 
i Turystyki UM w  Wejherowie. Roz-
strzygnięcia Konkursu dokona powo-
łana przez Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa Kapituła, w skład której wchodzą 
działacze sportowi i  radni.  Uroczysta 
Wejherowska Gala Sportu odbędzie 
się w  dniu 26 marca 2019 r. w  Filhar-
monii Kaszubskiej.

Dokładne informacje związane z  Kon-
kursem na Najlepszego Sportowca i Tre-
nera 2018 r. znajdują się w  Regulaminie 
na stronie internetowej UM w Wejhero-
wie: www.wejherowo.pl. 

Zgłoszenia do wszystkich kategorii Wej-
herowskiej Gali Sportu znajdują się w za-
łącznikach pod  artykułem. Zgłoszenia 
kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć 
można składać do dnia 11 marca 2019 r. 
w  Wydziale Kultury, Sportu, Spraw 
Społecznych, Promocji i Turystyki UM 
w Wejherowie.

Z inicjatywy środowiska 
sportowego naszego 

miasta, 26 marca 
br. w Wejherowie 
odbędzie się Gala 

Sportu, podczas której 
ogłoszone zostaną wyniki 
Konkursu na Najlepszego 

Sportowca i Trenera 
2018 r. Ponadto zostaną 

przyznane nagrody 
w innych kategoriach: 

drużyna roku, wydarzenie 
sportowe roku, 

sportowa nadzieja, 
lider sportu szkolnego 

(osiągnięcia za rok szkolny 
2017/2018), sportowiec 

sportu szkolnego 
(osiągnięcia za rok szkolny 

2017/2018), sponsor 
roku oraz wyróżnienia 

specjalne.
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Jak powiedział Prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt konkurs na 
najładniej udekorowany świątecznie 
dom, ogród lub balkon każdego roku 
gromadzi coraz więcej mieszkańców, 
dzięki którym w  miasto w  okresie 
świątecznym jest pięknie udekorowa-
ne, tworząc wspaniałą atmosferę, nie-
powtarzalny charakter i  świąteczną 
oprawę. 
– Dziękuję Państwu za zaangażowanie i za 
inwencję w przygotowanie tych dekora-
cji, które tak pięknie zdobią nasze miasto 
i które sprawiają, że jest magicznie w bożo-
narodzeniowym okresie – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, który wspólnie z Beatą Rut-
kiewicz, zastępcą prezydenta, wręczali 
wyróżnionym nagrody. 
Komisja oceniając zgłoszone dekoracje 

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt spotkał się z miesz-
kańcami, którzy wzięli udział 
w konkursie na najładniej udekoro-
wany świątecznie dom, ogród lub 
balkon. W wejherowskim Ratuszu 
rozstrzygnięto 16. edycję tego 
konkursu. 

wzięła pod uwagę m.in. takie kryteria jak 
samodzielność wykonania ozdób i rekwi-
zytów, nakład pracy, niepowtarzalność 
ekspozycji, widoczność ze strony ulicy 
i  od strony sąsiadów oraz ogólny wyraz 
estetyczny.
W  skład komisji, która oceniała dekora-
cje świąteczne ogrodów przydomowych, 
okien i  balkonów wchodzili: Teresa Pat-
sidis, przewodnicząca komisji konkur-
sowej, Stanisław Brzozowski, Tacjana 
Bielawa, Justyna Antczak, Antonina Łu-
czyńska i Leszek Miś.

Najpiękniej 
udekorowane 
świątecznie balkony 

i ogrody

Wyróżnieni mieszkańcy
W kategorii dekoracje świąteczne ogro-
dów przy domach jedno- i wielorodzin-
nych pierwsze miejsce zdobył Zbigniew 
Wolanin (ul. Wczasowa), drugie – Maria 
Łuczak (ul. Marynarki Wojennej), a trze-
cie - Sławomir Kruszewski (ul.  Obroń-
ców Kępy Oksywskiej). Komisja przyzna-
ła także wyróżnienia, które otrzymali: 
Joanna Narloch (ul. Ludowa), Ludwika 
Erdmann (ul. Rogali), Marek Nowogórski 
(ul.  Iwaszkiewicza) i Henryk Teclaf (ul. 
Kusocińskiego). 

W kategorii dekoracje świąteczne 
okien i balkonów w domach jedno- 
i wielorodzinnych zwyciężyli Barbara 
i Piotr Gołębiewscy (ul. Ofiar Piaśnicy), 
drugie miejsce zajęli Teresa i  Tadeusz 
Kaweccy (ul. Kusocińskiego), trzecie 
– Regina Arendt (os. 1000-lecia) oraz 
Wiesław Sadowski (os. Kaszubskie). 
Wyróżnienie otrzymali: Teresa Szimi-
chowska (os. Kaszubskie), Aniela Bart-
nicka (os. Kaszubskie), Ewa Królek (os. 
Kaszubskie) oraz Elżbieta i Jan Cichoc-
cy (os. Kaszubskie). 
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EDUKACJA 

W projekcie wzięło udział 129. uczniów 
i  70. wolontariuszy. Jak mówi Michał 
Schröder z  Fundacji „Dom mojego  Bra-
ta”, celem projektu było pogłębianie po-
ziomu wiedzy najmłodszych na  temat 
mechanizmów gospodarczych, a  także 
obrotu i wartości pieniądza. 
– To jest już czwarty mój projekt „Małe 
Miasto”, ale tak wspaniałych wolontariuszy 
jeszcze nie widziałam – podkreśliła Iwona 
Krzysztofek gratulując uczestnikom wie-
dzy i zaangażowania.
Strategicznym Partnerem jest Fundacja 
BGK, a  patronat nad  projektem objęło 

m.in.  Kuratorium Oświaty w  Gdańsku 
oraz Prezydent Miasta Wejherowa.
– Ten projekt ma ogromny walor edukacyj-
ny, dzieci podczas praktycznych zajęć na-
były w naturalny sposób wiedzę na temat 
obrotu i wartości pieniądza – mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. 
W ostatnim dniu warsztatów, uczniowie 
głosowali na  jeden z  sześciu projektów, 
zaproponowanych przez Urząd Miej-
ski w  Wejherowie, dotyczących dopo-

sażenia wejherowskich placów zabaw. 
Zwycięski projekt – Linarium Walec na 
placu zabaw przy ul. Sikorskiego, zosta-
nie zrealizowany przez Fundację „Dom 
mojego Brata” w ramach projektu „Małe 
Miasto Wejherowo 2019”.
–  Gratuluję, że sami zdecydowaliście, co no-
wego powinno znaleźć się na placu zabaw. 
Jeżeli to urządzenie się sprawdzi i spodoba 
się dzieciom, pomyślimy o tym, aby znalazło 
się na innych placach zabaw – mówi prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt.

Uczniowie z pięciu 
wejherowskich szkół 
podstawowych wzięli udział 
w projekcie edukacyjnym 
„Małe Miasto Wejherowo 
2019” organizowanym 
przez Fundację „Dom 
mojego Brata”. Podczas 
pięciodniowych warsztatów 
uczestnicy poprzez zabawę 
i praktyczną naukę,  poznali 
wartość pieniądza, uczyli 
się zarządzania własnym 
budżetem, a także tego, jak 
funkcjonuje gospodarka.

Lekcje przedsiębiorczości w praktyce – projekt 
edukacyjny „Małe Miasto Wejherowo 2019” 


