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INWESTYCJE

Do XXIII Edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Modernizacja Roku 2018 i  Bu-
dowa & XXI wieku” zgłoszono kilkaset 
realizacji, a  wejherowski park znalazł 
się w  finale tego konkursu. To kolejna 
w ostatnich latach nagroda dla Wejhero-
wa za zrealizowane inwestycje miejskie.
– W tej edycji konkursu istotną zmianą, jest 
poszerzenie nazwy o „Budowę XXI wieku”. 
Zmiana ta ma związek z rozszerzeniem idei 
i zakresu działania konkursu o nowe obiek-
ty – mówi Roman Pikuła, komisarz kon-
kursu, prezes Stowarzyszenia Ochrony 
Narodowego Dziedzictwa Materialnego. 

Rewitalizacja parku 
Przypomnijmy, że Park Miejski im. Alek-
sandra Majkowskiego w  Wejherowie 
został założony w XVIII, jako park pała-
cowy. W  latach 2008-2011 przeprowa-
dzono rewitalizację tego terenu, pod-
czas której wybudowano m.in. ścieżki 
parkowe, drewniane pomosty, oświe-
tlenie, siłownię zewnętrzną, plac zabaw 
o  powierzchni ponad 2 tys. m kw., aleję 
różaną z pergolami, rabaty kwiatowe.  Za 
tę inwestycję w miasto Wejherowo zdo-
było pierwszą nagrodę w XVI edycji kon-
kursu „Modernizacja Roku 2011”. 
W  tegorocznej edycji nagrodzono mia-
sto Wejherowo za kolejne prace rewita-
lizacyjne na terenie parku, które objęły 
m.in. wybudowanie dwóch wielkogaba-
rytowych wolier dla ptaków, moderniza-
cję istniejącego stawu, kapitalny remont 
mostku nad rzeką Cedron, wykonanie 
kolejnych nowych ścieżek i placu zabaw 
oraz inne elementy urządzenia parku.

Wejherowo zostało finalistą Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2018 i Bu-
dowa XXI wieku” za rewitalizację-modernizację Parku Miejskiego w Wejherowie.  Sekre-
tarz miasta Bogusław Suwara odebrał nagrodę w imieniu prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Wejherowski park doceniony 
w konkursie „Modernizacja Roku 2018”

– Prace w naszym parku pro-
wadzone  są  systematycznie 
już  od  wielu  lat,  a  ich  efekty 
budzą wielkie zainteresowanie 
i  uznanie wśród mieszkańców 
Wejherowa,  a  także  wśród 
odwiedzających  miasto  gości 
i  turystów. – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. – W  planach  mamy 
przeprowadzenie  kolejnych 
modernizacji  na  tym  terenie. 
Atrakcje  w  parku  pozwalają 
przebywającym  tam  miesz-
kańcom  znaleźć  chwilę  relak-
su  i  rekreacji w  pięknym  oto-
czeniu  oraz  zobaczyć  z  bliska 
ptaki,  które w naturze  trudno 
spotkać. 

Nagrodę na Zamku w Warszawie odbie-
rał wspólnie z Bogusławem Suwarą, se-
kretarzem Wejherowa wykonawca prac 
w parku – Wojciech Gustowski z fimy 
WOJ-MAR.
Jak podkreśla Bogusław Suwara, sekre-
tarz miasta Wejherowo, Park Miejski to 
jedno z takich miejsc, gdzie można sobie 
zrobić przerwę od zgiełku codziennego 
życia. 
– Inwestycje, które konsekwentnie realizu-
jemy mają  na  celu  zachęcić mieszkańców 
do  odpoczynku,  wytchnienia  w  atrakcyj-
nym  otoczeniu.  – podsumowuje Bogu-
sław Suwara. 
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Osiedle Fenikowskiego, chociaż jedno 
z najmłodszych w mieście, jest jednocze-
śnie jednym z najaktywniejszych w mie-
ście. Działająca tu  grupa aktywnych 
społecznie mieszkańców osiedla syste-
matycznie organizuje zajęcia sportowe, 
ogniska i grille. 

– Mieszkańcy os. Fenikowskiego po raz ko-
lejny skorzystali z szansy jaką stworzył Bu-
dżet Obywatelski – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. – W  tym  celu 
przygotowują projekty, na które skutecznie 
głosują.  Efektem  ich  starań  jest  miejsce, 
które  oprócz  wiaty  piknikowej  ma  scenę, 
siłownię  na  świeżym  powietrzu,  ławki, 
plac zabaw, boiska i oświetlenie, co tworzy 
dogodny  klimat  do    wypoczynku.  Dzisiaj 
oddajemy kolejne elementy – boisko z na-
wierzchni trawiastej i park linowy. 

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, w ramach inwe-
stycji powstało boisko trawiaste do gry 
w piłkę nożną o wymiarach 36 m x 22 m. 
Z  jednego boku wykonano piłkochwyt 
o wysokości 6 m i długości 24 m. Na pły-
cie boiska zamontowano dwie bramki. 
Wykonano również park linowy składa-
jący z sześcioprzęsłowego zestawu prze-
znaczonego dla dzieci do lat 12 z  bez-
pieczną piaskową nawierzchnią. 

Kolejny projekt z Budżetu 
Obywatelskiego
Dzięki realizacji kolejnych projektów na 
osiedlu z Budżetu Obywatelskiego, któ-
rych autorem był radny Mariusz Łupina 
i  poparciu wielu mieszkańców, teren 
przy osiedlu został zagospodarowany 
i jest systematycznie rozbudowywany.
– Jestem  mieszkańcem  tego  osiedla  i  od 
wielu  lat  z  mieszkańcami,  podkreślam 
z  mieszkańcami,  bo  sam  nie  zrobiłbym 
przecież  nic,  udaje  nam  się  realizować 
kolejne  rzeczy  z  Budżetu  Obywatelskiego 
– mówi radny Mariusz Łupina. – W tym 
roku  ukończone  zostało  boisko  do  pił-
ki  nożnej  i  park  linowy  dla  dzieci.   Dzięki 
naszym  staraniom,  przy  wsparciu  władz 
miasta,  ten  teren  przy  osiedlu  –  miejsce 
spotkań  i  integracji  –  jest  systematycznie 
rozbudowywany.  Korzystają  z  niego  nie 

tylko mieszkańcy naszego osiedla, ale tak-
że całego Śmiechowa, a nawet miasta.

Potrzebne są środki
– Cieszę  się,  że  kolejne  boisko  sportowe 
powstało w Wejherowie, tym razem z Bu-
dżetu Obywatelskiego – mówi radny Rafał 
Szlas, przewodniczący Komisji Sportu 
w Radzie Miasta Wejherowa. – Jest ono 
bezpłatne  i  ogólnodostępne,  każdy  może 
z  niego  korzystać.  Zawsze  będę  wspierał 
takie  inicjatywy, bo przecież każdy obiekt 
sportowy  –  ogromna  hala  gimnastyczna 
czy  boisko  osiedlowe  –  służy  rozwojowi 
sportu, a przede wszystkim zdrowiu.  
– Aby  Wejherowski  Budżet  Obywatel-
ski  był  zrealizowany,  potrzebne  są  środki. 
Zastanawiamy  się  czy w przyszłości  będą 
one dostępne, gdyż samorządy mają coraz 
większe obciążenia i tu muszę powiedzieć, 
że zaangażował się radny Rafał Szlas, któ-
ry  zna  wszystkie  niuanse  finansowe,  aby 
można było tak funkcjonować, żeby samo-
rządy miały pieniądze,  a następnie mogły 
oferować  społeczeństwu  jak  najwięcej 
rzeczy – podkreślił prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. 

Na osiedlu Fenikowskiego zakończył się III etap rozbudowy terenu 
rekreacyjnego realizowanego w ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W ramach inwestycji, która kosztowała 192  tys. zł, 
wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, 
zamontowano piłkochwyty, a dla dzieci i młodzieży powstał tzw. park 
linowy. To już 29. zakończony projekt z Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa terenu rekreacyjnego 
na os. Fenikowskiego

Wejherowski Budżet Obywatelski
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– Już po raz szósty spotkaliśmy się na placu 
Jakuba Wejhera z mieszkańcami na Naro-
dowym Czytaniu  polskich  dzieł  literatury. 
Trzeba  popularyzować  polskich  mistrzów 
pióra, po to żeby zachęcać rodaków do czy-
tania klasyki polskiej  literatury. Młodzi  lu-
dzie obecnie  za dużo czasu spędzają przy 
swoich komputerach, laptopach, tabletach 
i  smartfonach, a książki odstawili  na bok. 
Trzeba  od  czasu  do  czasu  przypominać 
o  czytaniu  książek,  bo  czytanie  rozwija 
ludzki umysł. Wszyscy musimy czytać i za-
chęcać  innych  do  czytania – powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz.    
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek przy-
pomniała, że  Ogólnopolska akcja Czy-
tania Narodowego organizowana jest 
przez Prezydenta RP od 2012 roku i zo-
stała zainicjowana wspólną lekturą Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza.

–  Od  2016  roku  spotykamy  się  właśnie 
tutaj  –  pod  pomnikiem  Jakuba  Wejhera 
czytając kolejno „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza,  „Wesele”  Stanisława  Wyspiań-
skiego i „Przedwiośnie” Stefana Żeromskie-
go.  Cieszymy  się,  że  wspólnie  z  Urzędem 
Miejskim  i  Miejską  Biblioteka  Publiczną 
możemy  przygotowywać  na  żywo  cieka-
we spotkania z  literaturą polską. Czytanie 
polskich  dzieł  literatury  to  nie  tylko  przy-
pomnienie szkolnych lektur, to również re-
fleksja nad człowiekiem i społeczeństwem. 

Dzieła  te  towarzyszyły  naszym  rodakom 
pod zaborami w walce o suwerenność na-
szej ojczyzny i szukaniu odpowiedzi na we-
zwania swoich czasów. Dzisiaj teksty te nic 
nie  straciły  na  swojej  aktualności  i  uczą, 
że powinniśmy w swoim życiu kierować się 
szlachetnością i solidarnością, i że nie wol-
no nam zapomnieć o wrażliwości na ludz-
ka krzywdę – mówiła dyrektor biblioteki 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.
Wprowadzenie do  czytanych nowel 
wygłosiła polonistka Wanda Kantecka, 
wykładowca wolontariusz Stowarzysze-
nia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku.
Pod koniec godzinnego spektaklu zaczął 
kropić deszcz, ale to nie zniechęciło pu-
bliczności do uczestnictwa w  wydarze-
niu. Jak ktoś zauważył naturalna pogody 
stworzyła scenerię dopasowaną do koń-
cowego fragmentu noweli „Dobra pani”.

Podczas Europejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu w  Wejherowie 
prowadzony był szereg działań promo-
cyjnych i edukacyjnych mających na celu 
zachęcenie m.in. kierowców, aby na kilka 
dni w  roku odstawili swoje samochody 
do garażu i skorzystali z alternatywnych, 
ekologicznych środków transportu, 
a  młodzieży - do  częstszego chodzenia 
pieszo i używania roweru jako formy po-
dróżowania.
W  szkołach, których organem prowa-
dzącym jest Gmina Miasta Wejherowa, 
odbywały się pogadanki edukacyjne 
prowadzone przez strażników miejskich. 
Wejherowscy funkcjonariusze przybliży-
li uczniom m.in. przepisy drogowe i zasa-
dy bezpiecznego poruszania się rowerem.
– Celem  spotkań  było  przede  wszystkim 
kształtowanie postaw  i  zachowań właści-
wego przestrzegania zasad ruchu drogowe-
go. Chcieliśmy zachęcić też dzieci do prze-
mieszczania  się  pojazdami  napędzanymi 

siłą  mięśni,  takimi  jak  np.  rower.  Zajęcia 
skierowane  były  głównie  do  uczniów  klas 
IV-VI,  bo  właśnie  w  tym  wieku  młodzież 
najczęściejzdaje  testy  na  kartę  rowero-
wą – mówi Zenon Hinca,  komendant SM 
w Wejherowie.
Na Facebooku miasta Wejherowa trwa-
ła zabawa z  nagrodami. Wejherowski 
Miejski Zakład Komunikacji zaprosił 
do bezpłatnego zwiedzania zajezdni au-
tobusowej. Uruchomił  bezpłatną linię 
„Wejherowo Wita”, która tego dnia dwu-
krotnie kursowała z placu Jakuba Wej-
hera do zajezdni. 
Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu został zainicjowany 17 lat 
temu przez Komisję Europejską. Celem 
akcji jest zachęcenie jak największej licz-
by osób do korzystania z alternatywnych 
środków lokomocji poprzez promocję 
ekologicznych form transportu, takich 
jak komunikacja miejska, rower, czy 
choćby ruch pieszy.

W sobotnie popołudnie na placu Jakuba Wejhera miała 
miejsce kolejna akcja Czytania Narodowego, podczas którego 
zaprezentowano dwie polskie nowele - „Katarynkę” Bolesława 
Prusa i „Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej. Oprócz aktorów 
grup teatralnych „Errata” i „Srebrna Nitka” polskie nowele 
czytali zastępcy prezydenta miasta – Beata Rutkiewicz 
i Arkadiusz Kraszkiewicz, a także Krystyna Laskowska – prezes 
Stowarzyszenia WUTW. Organizatorem akcji było Wejherowskie 
Centrum Kultury i Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Narodowe Czytanie 
– Spotkanie na żywo z polską 
literaturą

Wejherowo włączyło 
się do proekologicznej 

kampani „Europejski 
Tydzień Zrównoważonego 

Transportu”, która trwała od 
16 do 22 września. 

Tydzień bez 
samochodu 
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– Jest  to  najnowszej  generacji  Solaris 
z  wydajniejszą  klimatyzacją  oraz  lepiej 
wyprofilowanym  fotelem  kierowcy,  który 
jest  lepiej  dostosowany  do  naszych  po-
trzeb.  Posiada  też  szersze  drzwi,  co  uła-
twia  wsiadania  i  wysiadanie  pasażerom. 
Jestem przekonany,  że prowadzenie  tego 
pojazdu,  to  będzie  czysta  przyjemność 
– mówi Sebastian Budzisz.
– Zmienił się nieco wizerunek przedniej czę-
ści autobusu. Inaczej ustawione są światła, 
a  przednia  sylwetka  pojazdu  jest  bardziej 
opływowa.  Dzięki  temu  autobus  podczas 
jesiennej aury będzie mniej ochlapany. Wy-
dajniejsza klimatyzacja, to większy komfort 
dla  pasażerów,  którzy wchodząc  do  auto-
busu podczas upałów nieraz okazują swoje 

zadowolenie wygłaszając na ten temat po-
zytywne komentarze – dodaje Marcin Bąk.
Jak powiedział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt, wejherowski zakład komu-
nikacji posiada obecnie 28 autobusów, 
z  czego 26 – to pojazdy marki Solaris, 
a  10  z  nich posiada pełną klimatyzację. 
Podczas tego spotkania wręczył Na-
grodę Prezydenta Miasta Zbigniewowi 
Leznerowi, doświadczonemu kierowcy, 
który uratował wielu pasażerów przed 
wypadkiem, gdy po wjeździe na tory oka-
zało się, że mimo podniesionych rogatek 
nadjeżdża pociąg. Kierowca błyskawicz-
nym manewrem zjechał na pobocze to-
rów i nie dopuścił do zderzenia autobusu 
z  pociągiem SKM. Prezydent wręczając 

Jak zauważają operatorzy, car-sharing 
to  nie tylko wygoda, podróżowanie bez 
ograniczeń i cieszenie się swobodną jaz-
dą po  mieście. Korzystając z  usługi, nie 
musisz przejmować się kosztami paliwa, 
przeglądami technicznymi, ubezpie-
czeniem, garażowaniem czy opłatami 
za miejskie parkomaty. Przy okazji, przy-
czyniasz się do  zmniejszenia liczby aut 
na ulicach i zanieczyszczenia powietrza.
- Hybrydy  to  krok  do  przodu,  ku  zmia-
nie  świadomości  kierowców.  Zależy  nam, 
żeby  samochody  niskoemisyjne  zastępo-
wały  auta  konwencjonalne  w  naszych 
miastach – podkreśla Katarzyna Panek, 
rzecznik prasowy operatora Panek S.A.
Niewątpliwą zaletą car-sharingu jest 
przede wszystkim możliwość posiadania 
samochodu bez konieczności kupowa-
nia, a  zwłaszcza możliwość korzysta-
nia z  różnorodnych form ekologiczne-
go transportu. Dlatego inicjatywa ma 
na  celu usprawnienie i  zróżnicowanie 
transportu miejskiego przy równocze-
snym ograniczeniu emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery.

podziękowanie Zbigniewowi Leznerowi 
pogratulował też Czesławowi Kordelo-
wi - prezesowi MZK Sp. z o.o., że ma tak 
wspaniałych kierowców, a zwracając się 
do Zbigniewa Leznera powiedział: „Pana 
spokój i  opanowanie pozwoliły na unik-
nięcie tragedii i  uchronienie pasażerów 
przez utratą zdrowia a nawet życia”. Ze-
brani nagrodzili wyróżnionego kierowcę 
gromkimi brawami.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Kamil Bu-
jak – przewodniczący Zarządu Metropoli-
talnego Związku Komunikacyjnego Zato-
ki Gdańskiej, zastępcy prezydenta miasta 
– Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkie-
wicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara, 
prezes ZUK Roman Czerwiński i inni.

Ważnym argumentem przemawiającym 
za usługą jest też zmniejszanie liczby po-
jazdów, które są użytkowane w  sposób 
sporadyczny, a  jednocześnie stanowią 
obciążenie dla systemu transportowego 
oraz  parkingowego. Dodatkowym atu-
tem car-sharingu jest również zastępo-
wanie samochodów, które ze  względów 
technologicznych stanowią obciążenie 
dla środowiska naturalnego, flotą nowo-
czesnych, niskoemisyjnych samochodów 
współdzielonych.
- Car  -  sharing  funkcjonuje  na  rynku  pol-
skim już jakiś czas, powoli wchodzi również 
do  mniejszych  miast. Wydaje  się,  iż  może 
to  być  ciekawa  oferta  dla  osób,  które  są 
właścicielami  samochodów,  ale  korzysta-
ją z nich sporadycznie. Dla tych osób taka 
forma łatwego „wypożyczenia samochodu” 
może  być  alternatywą  dla  dość  drogiego 
utrzymania samochodu  i podejmą one de-
cyzję  o  jego  sprzedaży. Dojdzie  do  ograni-
czenia aut w mieście. Dodatkowo auta elek-
tryczne  jeszcze bardziej  zmniejszają emisję 
w mieście – podkreśla Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Wejherowie 
zakupił kolejny, już 42. nowy autobus marki Solaris 
dla swojego zakładu. Nowoczesny nabytek podnosi 
standard wejherowskiej komunikacji i poprawia 
bezpieczeństwo pasażerów.

Kolejny nowoczesny autobus 
w wejherowskim MZK

Car-sharing, czyli „dzielenie się samochodem” dostępne jest 
w Wejherowie już od ponad miesiąca. Inicjatywę, która ma przyczynić 
się do odkorkowania miasta i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, 
wspierają włodarze pomorskich miast, w tym Wejherowa, jednocześnie 
zachęcając do korzystania z usługi opierającej się na wypożyczaniu 
samochodów niskoemisyjnych.

Car-sharing  
- pomysł na walkę ze 

smogiem i korkami
Jak działa car-sharing?
Korzystanie z  usługi jest bardzo proste 
i  szybkie. Wystarczy pobrać aplikację 
na telefon, zarejestrować się w systemie, 
a  następnie zarezerwować interesujący 
nas samochód z  okolicy. W  całej Polsce 
do wyboru jest wiele samochodów w róż-
nych modelach i  klasach, w  większości 
z automatyczną skrzynią biegów. W Wej-
herowie od kilku tygodniu w ramach car-
-sharingu wypożyczyć można samochody 
marki Opel, Renualt, czy choćby Toyotę 
Yaris z napędem hybrydowym.
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Klub Seniora powołany został do życia 
w 2003 r. i do dziś funkcjonuje w budyn-
ku  Centrum Organizacji Pozarządowych 
przy ul. Hallera 1 w Wejherowie. Jak mówi 
Anna Kosmalska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wejhe-
rowie, lokal wymagał remontu i  to pra-
cownicy socjalni wspólnie z policjantami, 
zaproponowali pomoc w pracach.
– Klub  Seniora ma  do  dyspozycji  dwa  po-
mieszczenia  z  łazienką    i  oddzielnym wej-
ściem  na  parterze  budynku,  jest miejscem 
spotkań  i  dziennego  pobytu  dla  kobiet 
i mężczyzn w zaawansowanym wieku eme-
rytalnym z Wejherowa – większość z uczest-
ników ma ponad 70 lat – mówi Anna Ko-
smalska, dyrektor MOPS w Wejherowie. 
– Grupa  współpracuje    m.in.  z  Domem 
Pomocy Społecznej z Wejherowa organizu-
jąc wspólne  spotkania  z  okazji Dnia Babci 
i  Dziadka,  odbywa  spotkania  w  ramach 
działalności  Stowarzyszenia  Rodzin  Osób 
Chorych  na  Alzheimera  oraz  organizuje 
wspólne wyjścia do Filharmonii Wejherow-
skiej.    Przeciętnie w  zajęciach Klubu może 
uczestniczyć łącznie 20 osób. Cieszę się, że 
mamy  takich  wspaniałych  społeczników, 
którzy  rozumieją potrzeby  innych  i chętnie 
włączają się do pomocy. Mam nadzieję, że 
z początkiem października otworzymy wy-
remontowany Klub. 
Wśród społeczników są: Karolina Paca-
nowska, Maria Pieper, Joanna Smolińska, 
Magdalena Pranga z  MOPS oraz dziel-
nicowi: Łukasz Baranowski, Michał Kas 
i Bartłomiej Pipka – z Komendy Powiato-
wej Policji. 
– Wspólnie z policjantami, z którymi ści-
śle współpracujemy w  różnych  trudnych 

zawodowych  sytuacjach,  postanowili-
śmy  wyremontować  te  pomieszczenia 
– mówi Karolina Pacanowska, pra-
cownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Wejherowie. – Jak  się 
okazuje, wspólnie można więcej.  Zna-
leźliśmy  sponsorów,  dzięki  którym  ku-
piliśmy  farby  i  inne materiały  budow-
lane, a sami malujemy i remontujemy. 
– Zdajemy  sobie  sprawę,  że  to bardzo 
ważne  miejsce  dla  seniorów,  zarów-
no  jeżeli  chodzi  o  miejsce  spotkań, 
jak  i  zachęcanie  do  udziału  w  życiu 
społecznym,  a  ponieważ  wymaga-
ło  remontu  nie  zastanawialiśmy  się 
z  kolegami  długo – mówi Łukasz Ba-
ranowski, dzielnicowy z  Komendy 
Powiatowej Policji w  Wejherowie. – 
Robimy to w wolnym od naszej  służby 
czasie i mam nadzieję szybko uporamy 
się z tym remontem. 
Jak mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, 
jest to bardzo ciekawa inicjatywa. 
– To  dzięki  zaangażowaniu  tych  osób, 
seniorzy  będą  mogli  skorzystać  z  wy-
remontowanych  pomieszczeń – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz. – Cieszę się, 
że  dzięki  społecznikom-wolontariu-
szom udaje się realizować też takie do-
datkowe,  aczkolwiek  niezwykle ważne 
dla mieszkańców, pomysły.

Osoby zainteresowane uczestnic-
twem w zajęciach Klubu Seniora 

zapraszamy do siedziby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wej-

herowie przy ul. Kusocińskiego 17, 
pok. nr 14, tel.: 58 677 79 90, pra-

cownik socjalny – Joanna Smolińska.

– Pomysł wybudowania  takiego obiektu po-
wstał kilka lat temu. Głównym powodem była 
konieczność  rozwijania  i  doskonalenia umie-
jętności naszych uczniów, czyli przyszłych rze-
mieślników. Projekt zaczął nabierać  realnych 
kształtów, gdy pojawiła się możliwość skorzy-
stania ze środków Unii Europejskiej. W reali-
zację przedsięwzięcia włączyło się wiele osób 
i  instytucji, a także przyjaciół cechu. Dlatego 
pragnę serdecznie podziękować tym wszyst-
kim, którzy przyczynili się do rozbudowy tego 
obiektu – podkreślił Brunon Gajewski, pre-
zes Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie.
W uroczystości wzięli udział: zastępca pre-
zydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara. 
– Dzisiejszy dzień jest nie tylko ważną datą dla 
Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie, 
ale  również  dla  naszego  miasta.  Rozbudowa 
szkoły kształcącej w wielu zawodach  jest du-
żym  inwestycyjnym  przedsięwzięciem,  które 
nie powstałoby bez wsparcia prezesa, a zara-
zem  inicjatora wejherowskiego  cechu, Bruno-
na Gajewskiego. Z całego serca życzę, aby ten 
budynek  w  przyszłości  służył  mieszkańcom 
Wejherowa i powiatu oraz wszystkim uczniom 
naszych  szkół – podkreślił zastępca prezy-
denta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, 
który w imieniu prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta podpisał akt erekcyjny.
Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w  Wejhe-
rowie rozpoczęła swoją działalność 1 wrze-
śnia 2006 roku i jest placówką niepubliczną 
o  uprawnieniach szkoły publicznej.  W  pla-
cówce prowadzone jest kształcenie w  za-
wodach:  fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik 
pojazdów samochodowych, blacharz sa-
mochodowy, sprzedawca, kucharz, piekarz, 
elektromechanik pojazdów samochodo-
wych, monter sieci, instalacji i  urządzeń 
sanitarnych, cukiernik, wędliniarz, murarz-
-tynkarz, dekarz, ślusarz, złotnik-jubiler.

Rozbudowa Niepublicznej Szkoły 
Rzemiosła w Wejherowie postępuje 
wielkimi krokami. Uroczystość 
wmurowania pamiątkowej kapsuły 
czasu zawierającej akt erekcyjny 
nowego budynku dydaktycznego, 
zgromadziła wielu gości. 

Wmurowano kamień 
węgielny pod nowy 
budynek Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosła

Pracownicy socjalni z wejherowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i policjanci z wejherowskiej komendy policji remontują 
w czynie społecznym Klub Seniora. Jak mówią, robią to z myślą 
o seniorach, dla których jest to nie tylko miejsce spotkań, ale przede 
wszystkim pełni funkcję opiekuńczą i wspierającą. 

Społecznicy 
remontują Klub 

Seniora
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Stragany Art to  wydarzenie plenerowe 
o  charakterze artystyczno-wystawien-
niczym, które z  każdym rokiem cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem 
wśród naszych mieszkańców. Jego ce-
lem jest rewitalizacja społeczno-kultu-
rowa obszaru ulicy Wałowej oraz  przy-
pomnienie o  urokach najstarszej ulicy 
śródmieścia i pokazanie jej niezwykłego 
potencjału.

W  tym roku prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt na  wyższe sta-
nowiska służbowe awansował siedmiu 
strażników, a  kilkunastu otrzymało po-
dziękowania i  nagrody. Wyróżnionych 
zostało również trzech pracowników cy-
wilnych i pomocniczych.

– Mija  ponad  28  lat  odkąd,  jako  jedna 
z  pierwszych  Straży  Miejskich  w  kraju, 
została  powołana  Straż  Miejska  w  Wej-
herowie.  Pierwszy  wejherowski  patrol 
pojawił  się  na  ulicach  miasta  6  kwietnia 
1992  roku.  Funkcjonariusze  towarzyszą 
wejherowianom  w  ich  codziennym  życiu. 
Spotykają  się  z  życzliwością  oraz  przy-
chylnością mieszkańców. Działają  szybko, 
a  co  najważniejsze,  skutecznie.  Z  okazji 
Dnia  Strażnika Miejskiego  chciałbym  ser-
decznie podziękować im przede wszystkim 
za skuteczne działania w zakresie bezpie-
czeństwa,  ochronę  porządku  publicznego 
oraz wykonywanie odpowiedzialnych i nie-
bezpiecznych  zadań – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt.
Podczas uroczystości prezydent Wej-
herowa wyróżnił również strażników 
miejskich - Władysława Ostaszewskiego 

i  Stanisława Dąbrowskiego oraz  ochot-
ników z  OSP Wejherowo - Dariusza 
Pollikejta i  Wojciecha Naczke za  boha-
terską interwencją, która przyczyniła się 
do  uratowania życia kierowcy pojazdu, 
wręczając im Nagrodę Prezydenta Mia-
sta Wejherowa.

Barwne stragany 
znów opanowały 
ulicę Wałową

W pierwszą niedzielę września ulica Wałowa w Wejherowie 
po raz kolejny zamieniła się barwny jarmark. Coroczne wyda-
rzenie Stragany Art jak zwykle przyciągnęło wielu wejhero-
wian i przyjezdnych. Nie zabrakło ciekawych stoisk, spektakli 
teatralnych, szczudlarzy, pokazu akrobacji, czy choćby darmo-
wych przejażdżek z kucykiem.

Szóśta edycja rozpoczęła się od  mu-
zycznego przemarszu ulicą Wałową 
w  towarzystwie Mosaic Circus Orche-
stra, a  zakończyła pokazem fireshow. 
Oprócz stoisk z  oryginalną biżuterią, 
artykułami dla dzieci i  kaszubskimi dro-
biazgami, które były dostępne przez 
cały czas trwania wydarzenia nie mogło 
zabraknąć wielu innych atrakcji. Spek-
takle teatralne, mobilny Foto-Wehikuł 

z  gadżetami i  animatorem, darmowe 
przejażdżki kucykami, pokazy iluzji, cyr-
kowe, akrobacji, czy choćby beatbox 
– tak w  skrócie można opisać tegorocz-
ne Stragany Art. Warto dodać, że  przez 
większość wydarzenia odbywały się 
kreatywne warsztaty plastyczne zarów-
no dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 
Organizatorem wydarzenia byli prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
oraz Wejherowskie Centrum Kultury.

Wejherowscy strażnicy miejscy ob-
chodzili swoje święto. Nie zabrakło 
odznaczeń, awansów oraz podzięko-
wań od prezydenta Wejherowa.

Dzień Strażnika 
Miejskiego 
w Wejherowie
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Festiwal zainaugurowały występy ta-
neczne – Dance Jam oraz pokaz niezwy-
kłych umiejętności artystów specjali-
zujących się sztuce ulicznej – Street Art 
Jam, którzy na to wydarzenie przygo-
towali wyjątkowy mural. Następnie na 
scenie głównej rozpoczęły się wystę-
py pierwszych artystów. Jako pierwsi 
zagrali przed widownią odpowiednio  
Filar/Format, Noniemoge, Wójto, Michał 
Kisiel, Atopic Beatbox i Dejlu. Głównymi 
gwiazdami festiwalu byli: Kleszcz, Joda, 
Zeus oraz Borixon. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się koncerty Jody oraz 
Zeusa, którzy rozgrzali wejherowską pu-

bliczność przed występem ostatniego 
wykonawcy. Borixon nie zawiódł miesz-
kańców i dał jeden z lepszych koncertów 
w historii festiwalu.
Podczas wydarzenia zbierano pieniądze 
na cel charytatywny. W tym roku orga-
nizatorzy postanowili pomóc 24-letniej 
Marcie, która walczy o z chorobą no-
wotworową. U kobiety zdiagnozowano 
guza mięsaka Ewinga na kręgosłupie.

W Dniu Otwartym wzięli udział ucznio-
wie klasy II Szkoły Podstawowej nr 6 
w  Wejherowie. – Robiliśmy gluty, czyli 
masę plastyczną, którą można ugniatać 
i jest bardzo kolorowa – mówi Tymon. 
– Bardzo podobało mi się  robienie zwie-
rzątek z siana – mówi Ania. – Chcę zrobić 
kotka, a potrzebna mi  jest do tego także 
kolorowa tasiemka i ziarenka kukurydzy. 
Jak mówi Dagmara Muszyńska, pomy-
słodawczyni nowej atrakcji w  Wejhe-
rowie, Kampus Eureka to aktywne wy-
cieczki szkolne oraz rodzinne zabawy 
warsztatowe. W  etnopracowni można 

bawić się   naturalnymi materiałami, 
motać wesołe zwierzaki z siana, wypla-
tać serca z wikliny czy robić inne ekolo-
giczne pamiątki z naturalnych materia-
łów. Każdy ciekawy świata znajdzie tu 
coś interesującego, np. doświadczenia 
z  cieczą nienewtonowską, mega gumy 
balonowe, glutki, bransoletki światło-
wodowe. Program warsztatów przy-
gotowany jest dla różnych grup wie-
kowych w  zależności od pory roku czy 
okoliczności. 

Więcej informacji:  
www.wycieczki-wejherowo.pl

W ostatnią sobotę sierpnia na 
polanie piknikowej w Parku 
Miejskim gościła czwarta edycja 
„Wejherowo Hip Hop Fest”, któ-
ra już na stałe wpisała się w ka-
lendarz koncertowy Wejhero-
wa. W tym roku na scenie przed 
wejherowską publicznością 
wystąpili czołowi polscy raperzy 
i niekwestionowane legendy 
polskiego hip-hopu. Organiza-
torami wydarzenia było miasto 
Wejherowo oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury, a wejście na 
koncert było bezpłatne.

Wejherowo 
w rytmie  
hip-hopu

Dzień otwarty w wejherowskim 
Kampusie Eureka 
Olbrzymia guma balonowa, własne żelki, „gluty”, zwierzaki z siana, 
doświadczenia z cieczą nienewtonowską – takie atrakcje przygotowali 
dla dzieci podczas Dnia Otwartego animatorzy Kampusu Eureka – nowe-
go miejsca zabaw nauką w Wejherowie. W  Kampusie, który mieści się 
w centrum miasta, przy ul. 12 Marca 213/3, młodzi ludzie ciekawi świata 
odtwarzać mogą eksperymenty i doświadczenia wielkich naukowców. 
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Podobnie jak w  poprzednich edycjach, 
także i  tym razem, w  turnieju wystar-
towała krajowa czołówka zawodników 
uprawiających na  co dzień crossfit. 
W  tym roku zawody rozgrywane były 
w pięciu kategoriach.
W  kategorii Open Woman zwyciężyła 
Agnieszka Podwysocka (Crossfit Avan-
port), druga była Jolanta Wesołowska 
(Barbell Squad Inowrocław), a na najniż-
szym stopniu podium stanęła Irmina Hu-
sarek (Hell’s Heaven of Szczecin).
Wśród mężczyzn najlepszy okazał się 
Miłosz Staworzyński. Tuż za nim uplaso-
wał się Marcin Szybaj i Paweł Szamocki 
(Crosscore).
W  kategorii Masters 35+ Man triumfo-
wał Marcin Kalandyk (Aktywna Fabry-
ka Crossfit) przed Adamem Skowronem 
(CNS Nowa Sól) oraz  Jarosławem Za-
sowskim.
W  kategorii Masters 40 zwyciężył Lu-
kasz Dabbachi (Gymbox). Na  drugiej lo-
kacie uplasował się Leonidas Pasas (AS 
Box), a podium zamknął Marcin Kuczew-
ski (Cross Vip-Gym Ełk).

W miniony weekend w Wejherowie 
byliśmy świadkami niecodziennej rywa-
lizacji. Mowa oczywiście o zawodach 
Wejher Cross Games, które już po raz 
czwarty przyciągnęły do wielofunkcyj-
nej hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 8 zarówno tłumy zawodników, 
jak i kibiców. Zawody pod patronatem 
Prezydenta Miasta Wejherowa zorgani-
zował Wejherowski Klub Kulturystyczny 
i Sportów Siłowych „Apollo”.”

Crossfiterzy z całego kraju 
ponownie rywalizowali 
w Wejherowie

Najsilniejszym zespołem czwartej edycji 
Wejher Cross Games okazała się ekipa 
Only Victory. Drugie miejsce przypadło 
drużynie United Cities, a trzecie – Sztan-
dze Kreatynce Bartas i Martynka.
Na  zakończenie zmagań, zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz 

Kraszkiewicz pogratulował wszyst-
kim zawodnikom sportowej i  zdro-
wej rywalizacji, zaś najlepszym 
zawodnikom – wspólnie m.in.  z  wi-
cestarostą powiatu wejherowskiego 
Jackiem Thielem – wręczył nagrody 
pieniężne.
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HISTORIA

– 80  lat  temu  1  września  1939  roku 
salwy  z  pancernika  Schleswig-Holstein 
w kierunku polskich składów na Wester-
platte  obwieściły  światu  II  wojnę  świa-
tową – powiedział kmdr Jacek Wie-
czorek przypominając, że 17 września 
1939 roku na polskie tereny wkroczyła 
też Armia Czerwona wypełniając po-
stanowienia tajnego protokołu dodat-
kowego Ribbentrop-Mołotow. 
W  imieniu Prezydenta Miasta Wej-
herowa kwiaty złożyli: zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
sekretarz miasta Bogusław Suwara 
i  komendant Straży Miejskiej Zenon 
Hinca. Kwiaty zostały złożone także 
na Starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja: 
na  kwaterach Żołnierzy 1 MPS 
oraz kwaterze ofiar Marszu Śmierci.

Uczestników konferencji powita-
li w  imieniu organizatorów dyrektor 
Muzeum Piaśnickiego Teresa Patsidis 
i prof. Piotr Madajczyk. Dyrektor T. Pat-
sidis podkreśliła, że  jesienią 1939 roku 
na Pomorzu zamordowano około 30 tys. 
osób znajdujących się na tzw. listach pro-
skrypcyjnych, przygotowanych jeszcze 
przed wybuchem wojny. Masowe zbrod-
nie miały miejsce m.in. w Piaśnicy, Szpę-
gawsku, Skarszewach, Tczewie, Fordonie 
i innych miejscowościach Pomorza.
– Zginęła  sól  tej  ziemi,  ludzie,  którzy  bu-
dowali potencjał Rzeczypospolitej.  Ludzie, 
którzy  byli  liderami,  aktywistami  lokalnej 
społeczności  – mówiła Teresa Patsidis 
zaznaczając, że   nieprzypadkowo Wej-
herowo zostało wybrane na  miejsce 
tej  konferencji, gdyż  właśnie do  więzie-
nia wejherowskiego zwożono ludzi i  po 
wstępnej selekcji wywożono do  Lasów 
Piaśnickich w  celu ich unicestwienia. 
Dyrektor przedstawiła też kilka faktów 
z wojennej historii miasta, m.in. dotyczą-
cych placówki gestapo, funkcjonującej 

w budynku zwanym obecnie Villa Musi-
ca, gdzie docelowo ma zostać urządzone 
Muzeum Piaśnickie.
Rozważania na temat przebiegu niemiec-
kiej okupacji na Pomorzu podczas II woj-
ny światowej zaprezentował w  swoim 
wykładzie inauguracyjnym prof. Józef 
Borzyszkowski. 
Pierwszego dnia uczestnicy konferen-
cji   mieli okazję obejrzeć również film 
pt.  „Pelplin” obrazujący fabularyzowany 
przebieg niemieckiej zbrodni popełnio-
nej na  kilkunastu wykładowcach Semi-
narium Duchownego w Peplinie i człon-
ków Kolegium Marianum, który powstał 
na  zamówienie Muzeum Piaśnickiego 
w  Wejherowie w  ramach cyklu „Młyny 
historii”. W  foyer Filharmonii Kaszub-
skiej prezentowana jest również wysta-
wa na temat zbrodni piaśnickiej.
W  konferencji uczestniczyli m.in.  sena-
tor Kazimierz Kleina, zastępca prezy-
denta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
prof.  Cezary Obracht-Prondzyński, 
prof.  Grzegorz Motyka, prof.  Miloš Re-
znik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego 
w  Pelplinie ks.  kan. Wincenty Pytlik 
oraz  mieszkańcy Wejherowa, młodzież 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie 
i  Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Bolszewie.  

Hołd poprzez złożenie wiązanek 
pod  pomnikiem oddali m.in.  przedsta-
wiciele władz, instytucji oraz  stowa-
rzyszeń czczących pamięć poległych 
żołnierzy, a  także delegacje służb 

mundurowych i  placówek oświatowych. 
W  imieniu prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, kwiaty pod po-
mnikiem złożył zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.
W  okolicach Białej zginęło 15 żołnierzy, 
natomiast w  mogile spoczywa 28 boha-
terów poległych w okolicach Wejherowa.

Na skwerze przed jednostką 
wojskową Marynarki Wojennej RP 
oddano hołd polskim żołnierzom 
poległym w obronie Ojczyzny 
i ofiarom zbrodni hitlerowskich 
popełnionych podczas II wojny 
światowej. Szczególną pamięć 
okazano żołnierzom 1 Morskiego 
Pułku Strzelców, którzy walczyli 
w obronie ziemi wejherowskiej 
i Kępy Oksywskiej w Gdyni. 

80. rocznica 
wybuchu  
II wojny światowej 

O zbrodniach 
niemieckich 
na Pomorzu  
w 1939 roku

1 września wspominaliśmy tragiczne 
wydarzenia z 1939 roku, gdy woj-
ska niemieckie bez wypowiedzenia 
wojny zaatakowały nasz kraj. Kilka 
dni po corocznych uroczystościach 
na Westerplatte, lokalna społecz-
ność spotkała się w Białej by od-
dać hołd poległym żołnierzom 
1 Morskiego Pułku Strzelców, 
którzy zginęli w obronie Wejherowa 
i pobliskich miejscowości.

Oddali hołd poległym pod Białą

Niemieckie zbrodnie hitlerowskie 
w Piaśnicy i na Pomorzu, jakie 
miały miejsce jesienią 1939 roku 
po wybuchu II wojny światowej, 
były tematem trzydniowej kon-
ferencji naukowej odbywającej 
się w Filharmonii Kaszubskiej 
i Państwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia w Wejherowie.
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SPOŁECZEŃSTWO

Uczestnicy zawodów musieli wykazać 
się różnymi umiejętnościami z  zakresu 
zadań bojowych i  sztafet pożarniczych, 
a także musztry strażackiej. W kategorii 
drużyn męskich najlepsze wyniki uzy-
skali druhowie OSP Luzino i oni zakwali-
fikowali się do Wojewódzkich Zawodów 
Jednostek OSP. Drugie miejsce wywal-
czyło OSP Nadole, a trzecie OSP Rybno. 
Wejherowscy druhowie uplasowali się 
w środku stawki wywalczając 6. miejsce. 
W  rywalizacji żeńskich drużyn zwycię-
żyło OSP Orle, przed OSP Bojano i OSP 
Bożepole Wielkie.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy. Za  pierwsze miejsca 
w  poszczególnych konkurencjach dru-
żyny otrzymały puchary. Natomiast zaa 
pierwsze trzy miejsca w  klasyfikacji ge-
neralnej drużyny otrzymały nagrody pie-
niężne przeznaczone na  zakup sprzętu 
pożarniczego dla swoich jednostek. 
Jak mówi sekretarz miasta Bogusław 
Suwara rywalizacja w  poszczególnych 

konkurencjach między drużynami za-
wsze jest ważna. Każde takie zawody 
są znakomitą okazją do  podnoszenia 
sprawności i  doskonalenia umiejętno-
ści wszystkich strażaków, którzy są 
przecież społecznikami. Na  co dzień 
pracują w  różnych zawodach, a  kie-
dy coś wydarzy, natychmiast ruszają 
z pomocą innym ryzykując swoim zdro-
wiem i życiem.
– Pożarów jest co raz mniej, więc zmienia 
się  rola  strażaka,  który  coraz  częściej wy-
stępuje  w  roli  ratownika,  niosąc  pomoc 
zwłaszcza w  zdarzeniach  drogowych  i  in-
nych sytuacjach np. na wodzie – wszędzie 
tam  gdzie  zagrożone  jest  ludzkie  zdrowie 
i  życie.  Strażacy-ratownicy  często  jako 
pierwsi  są  na  miejscu  zdarzenia  a  mając 
przszkolenie ratownika medycznego udzie-
lają  skutecznej  pomocy  poszkodowanym 
do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowe-
go – mówi Bogusław Suwara gratulując 
wejherowskim strażakom dobrego miej-
sca w zawodach.  

Jak informuje Bogusław Suwara, Peł-
nomocnik Prezydenta Miasta Wejhero-
wa ds. wyborów, w  Wejherowie utwo-
rzono 21 obwodów głosowania, w tym 
17 stałych obwodów głosowania i 4 ob-
wody zamknięte. 
Z 17 lokali wyborczych, 10 lokali dosto-
sowanych jest do potrzeb wyborców 
z  niepełnosprawnością. Informacja 
o  granicach obwodów głosowania, ich 
numerach oraz siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych (tabela s.12) 
udostępniona jest w  Biuletynie In-
formacji Publicznej na stronie miasta 
Wejherowa www.wejherowo.pl, na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w  Wejherowie i  jednostkach organiza-
cyjnych miasta, a także na słupach ogło-
szeniowych na terenie całego miasta. 

Głosowanie przez pełnomocnika 
Natomiast wniosek o  sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa powinien zostać 

złożony do Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa najpóźniej do dnia 4 października 
2019 roku.

Osoby z niepełnosprawnością 
Wyborcy z  niepełnosprawnością, któ-
rzy nie chcą skorzystać z  tych dwóch 
udogodnień mogą do dnia 8 paździer-
nika 2019 roku złożyć do Urzędu Miej-
skiego wniosek o  dopisanie do spisu 
wyborców w  wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania dostosowanym 
do potrzeb osób z  niepełnosprawno-
ścią bądź też do dnia 11 października 
2019 roku w  godzinach pracy Urzędu 
złożyć wniosek o  wydanie zaświad-
czenia o  prawie do głosowania. Ten 
wariant daje możliwość zagłosowania 
w każdym lokalu wyborczym znajdują-
cym się obrębie okręgów wyborczych 
tj. w okręgu wyborczym nr 26 do Sejmu 
RP i w okręgu wyborczym nr 62 do Se-
natu RP. 

Zawody obserowowali m.in.  komendant 
powiatowy PSP bryg. st. bryg. Jacek 
Niewęgłowski, dh Mirosław  Józefowicz 
– prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w  Wejherowie, wójt gminy 
Linia Bogusława Engelbrecht, sekretarz 
Miasta Wejherowa Bogusław Suwara 
oraz prezesi, naczelnicy i przedstawicie-
le władz jednostek OSP z terenu powiatu 
wejherowskiego.

Strażacy OSP 
przetestowali swoje 
umiejętności 
12 męskich drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych i 3. kobiece wzięło 
udział w XI Powiatowych Zawodach Jednostek OSP w Lini.

13 października 
2019 roku zostaną 
przeprowadzone 
wybory do 
Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. Lokale 
obwodowych komisji 
wyborczych otwarte 
będą w godzinach 
od 7  do 21.

Wybory 
do Sejmu 

i Senatu RP
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Wejherowa 
z dnia 10 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Prezydent Miasta Wejherowa podaje do wiadomości 
wyborców informację Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku:

Numer
obwodu

Granice obwodu
Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

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

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych

ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo

2

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

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo

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

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo

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

Wejherowski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych

ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo

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

Szkoła Podstawowa Nr 11
Os. Kaszubskie 27, 84-200 Wejherowo

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

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo

7

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

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo

8

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

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo

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

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo

10

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

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo

11

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

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo

12

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

Muzeum Piśmiennictwa
 i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej

ul. Zamkowa 2A, 84-200 Wejherowo

13

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

Wejherowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo

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

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Sobieskiego 300, 84-200 Wejherowo

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

Szkoła Podstawowa Nr 9
Os. 1000 Lecia PP 15, 84-200 Wejherowo

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

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo

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

Świetlica Osiedlowa
ul. Mostnika 46 279, 84-200 Wejherowo

18 Areszt Śledczy
Areszt Śledczy

ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

19 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
Szpital Specjalistyczny

ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

20 Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci
Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem 

Dziennego Pobytu dla Dzieci
ul. Św. Jacka 14, 84-200 Wejherowo

21 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Przebendowskiego 1
Dom Pomocy Społecznej

ul. Przebendowskiego 1, 84-200 Wejherowo

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w  rozumieniu ustawy z  dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego 
o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu 
do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Słupsku I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy, 
niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Wejherowa najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Październik 2019

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

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

3.10, godz. 8 
Z  książką na walizkach – spotkanie 
z  Grażyną Bąkiewicz – historykiem, pe-
dagogiem, autorką książek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych; 
godz. 12 – Z książką na walizkach – spo-
tkanie z Katarzyną Ziemnicką – dzienni-
karką, redaktorką, autorką tekstów do 
filmów dokumentalnych. Grupy zorgani-
zowane obowiązują zapisy. Ilość miejsc 
ograniczona! Decyduje kolejność zgło-
szeń. Zapisy i  szczegółowe informacje 
w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży;
godz. 16.15 spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Dorosłych poświęcone 
książce „Dom z dwiema wieżami” Macie-
ja Zaremby Bielawskiego

5.10, godz. 15 – 20 
Noc Bibliotek hasłem „Znajdźmy wspól-
ny język”. Rodzinna gra na terenie Biblio-
teki. Szczegóły na plakatach.

10.10, godz. 17 
Afera Kryminalna – spotkanie z Krzysz-
tofem Bochusem, dziennikarzem, pu-
blicystą i  wykładowcą akademickim, 
autorem serii kryminalnej z  radcą Chri-
stianem Abellem, 

10.10, godz. 19, 
Koncert Hanny Banaszak, bilety: 49 zł 
– 59 zł

15. 10, godz. 20:30 
Spektakl „Dwie pary do pary” - Spektakl 
Teatru Capitol Z Warszawy, bilety: 69 zł 
–  89 zł

13.10, godz. 11,
Poranki Muzyczne dla dzieci, bilety: 10 zł

Z  okazji 39. rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych w sobo-
tę, 31 sierpnia br. w wejherowskiej 
kolegiacie została odprawiona 
uroczysta Msza św., w której wzięli 
udział m.in.  sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara.

Spektakl  „Od czasu do czasu” (COM-
MUNICATING DOORS) Alana Ayckbo-
urna  w przekładzie Małgorzaty Semil, 
wyreżyserował Wojciech Rybakowski, 
a wystąpił zespół „Teatru OKO” w skła-
dzie: Izabela Barzowska, Monika Pło-
min, Bożena Wójcik, Andrzej Szmidke, 
Jakub Szumilas, Artur Szymerowski. 
Muzykę do spektaklu przygotował 
Piotr Pobłocki. 
Po spektaklu uczczono 20-lecie pra-
cy twórczej Wojciecha Rybakow-
skiego – reżysera spektaklu. Podzię-
kowanie wręczył Waldemar Czaja, 
zastępca dyrektora Wejherowskiego 
Centrum Kultury. 

Rocznica 
Porozumień 
Sierpniowych

Na scenie Filharmonii 
Kaszubskiej odbyła się 
premiera spektaklu „Od 
czasu do czasu”. Jest to 
kolejna produkcja te-
atralna Wejherowskiego 
Centrum Kultury, pełna 
zaskakujących wydarzeń 
i zwrotów akcji histo-
ria, dziejąca się w kilku 
wymiarach czasowych. 
Dzięki znakomitej grze 
aktorskiej, mieliśmy 
okazję obejrzeć spektakl 
dynamiczny i trzymający 
w napięciu.

„Od czasu 
do czasu” 
na scenie 
Filharmonii 
Kaszubskiej 

Fot. Franciszek Sychowski 

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

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

17.10, godz. 19 
Julia Pietrucha – FOLK it! Tour – kon-
cert, bilety: 79 zł – 89 zł

23.10, godz. 19 
Mafalda Vasques - Gwiazda Fado – kon-
cert, bilety: 59 zł - 79 zł

29.10, godz. 19 
Koncert Kwiat Jabłoni, bilety: 39  zł 
– 49 zł normalne

1.10, godz. 19 
Artur Andrus - Recital kabaretowy „So-
kratesa 18”, Agencja Artystyczna „Aro-
und the Music”, bilety: 100 zł

4.10, godz. 10 
Festiwal Przygody „WANOGA”. To naj-
większa tego typu impreza odbywająca 
się jesienią w  północnej Polsce. Wyda-
rzenie skierowane jest do szerokiego 
grona odbiorców zainteresowanych 
tematyką podróżniczą, turystyką oraz 
aktywnymi formami spędzania wolnego 
czasu. 
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SPOŁECZEŃSTWO

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

>

>

>

Deratyzacji zostaną poddane po-
mieszczenia zsypowe i  piwniczne 
oraz miejsca najbardziej narażone by-
towaniem gryzoni w  budynkach, bu-
dowlach i  infrastrukturze technicznej 
na  terenie Wejherowa m.in.  zakłady 
pracy, budynki mieszkalne wieloro-
dzinne, budynki biurowe, gospodar-
cze, produkcyjne, pomieszczenia i hale 
produkcyjno-usługowe, socjalne, 
sklepy, hurtownie, magazyny, piwnice, 
kotłownie, składy, wiaty, boksy z  po-

jemnikami na  odpady itp., urządzenia 
i  sieci kanalizacji sanitariaty miejskiej, 
prywatne przyłącza kanalizacyjne itp. 
Do  przeprowadzenia akcji deratyzacji 
zobowiązane są wszystkie państwowe, 
prywatne, spółdzielcze i  komunalne 
jednostki organizacyjne, zakłady pracy, 
osoby fizyczne, osoby prawne oraz wła-
ściciele urządzeń i sieci kanalizacji sani-
tarnej.

Całość obwieszczenia na: 
www.wejherowo.pl.

Ze świadczeń ogólnostomatologicznych 
w  znieczuleniu ogólnym mogą korzystać 
dzieci i młodzież do 16. roku życia z orze-
czeniem o  niepełnosprawności, osoby 
pomiędzy 16 a 18 rokiem życia – z orze-
czeniem o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym i  znacznym oraz osoby 
powyżej 18. roku życia także z  orzecze-
niem o  niepełnosprawności w  stopniu 
umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika 
to ze wskazań medycznych.
Rejestracja telefoniczna – 58 726 08 60 
lub rejestracja osobista ul. Wójta Radtke-
go 1 parter budynku zabytkowego A ( wej-
ście od strony Placu Kaszubskiego).
Jak mówi Arkadiusz Raguza, prezes Wej-
herowskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Autyzmem, dotychczas na Pomo-
rzu były tylko dwie placówki oferujące 

powyższe usługi bezpłatnie dla niepełno-
sprawnych pacjentów – szpital na Gdań-
skiej Zaspie i szpital w Słupsku.
– Czas oczekiwania na leczenie nawet z bó-
lem  zęba  to  ponad  półtora  roku,  dlatego 
jako  rodzice Wejherowskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Autyzmem podjęliśmy 
ten temat, który dyskutowaliśmy w pomor-
skim oddziale NFZ, w Urzędzie Marszałkow-
skim – mówi Arkadiusz Raguza. – Wspierał 
nas  w  tym  samorząd  wejherowski,  szpital 
wejherowski  oraz  Powiatowe  Centrum 
Pomocy  Rodzinie,  a  także  rodzice  dzieci 
niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że ra-
dykalnie zwiększy się dostęp osób niepełno-
sprawnych do bezpłatnego leczenia stoma-
tologicznego  w  województwie  pomorskim, 
a problem tak długich kolejek do stomatolo-
ga w końcu zniknie w naszym rejonie.

Od 1 do 31 października 2019 r. przeprowadzona zostanie 
w Wejherowie obowiązkowa akcja deratyzacyjna. Jej celem 
jest ograniczenie populacji myszy i szczurów, zapobieganie 
powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi 
i zwierzęta przez gryzonie.

Powszechna Akcja Deratyzacji

Poradnia stomatologiczna 
dla osób niepełnosprawnych
Od 1 października 2019 rozpoczyna działalność nowa 
poradnia stomatologiczna dla osób niepełnosprawnych. 
Mieścić się będzie się ona w Szpitalu Miejskim w Gdyni. 
Każdy, kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności 
będzie mógł skorzystać ze świadczeń zdrowotnych 
w trybie ambulatoryjnym w znieczuleniu ogólnym, 
bez którego często leczenie stomatologiczne byłoby 
niemożliwe. 
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KULTURA

Komisja konkursowa etapu miejskie-
go nie miała łatwego zadania, bowiem 
do  konkursu zgłoszono aż 32 obiekty, 
w  tym 9 balkonów, 12 ogrodów i  11 
ogródków działkowych. Oceniała ona 
nie tylko pomysłowość, walory upiększa-
jące i  ogólny wyraz estetyczny, ale  rów-
nież różnorodność i kompozycję kolory-
styczną roślin.
Podczas uroczystego wręczania nagród, 
prezydent Krzysztof Hildebrandt pogra-
tulował laureatom i  uczestnikom kon-

W wejherowskim Urzędzie Miejskim ogłoszono 
zwycięzców 22. edycji „Konkursu na najładniej ukwiecony 
i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie miasta 
Wejherowa”. Jak co roku z miłośnikami zieleni spotkał się 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, rośliny oraz drobne 
upominki, zaś laureaci dodatkowo dostali 
nagrody finansowe, które wręczali prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
i sekretarz miasta Bogusław Suwara.

W  kategorii balkony, okna w domach 
jedno- i wielorodzinnych  pierwsze 
miejsce zajęli Teresa i Tadeusz Kaweccy 
z ul. Kusocińskiego, drugie – Elżbieta Ma-
lewska z ul. Nanickiej, a trzecie – Ewa El-
lwart z ul. Rejtana ex aequo z Michałem 
Maszką z os. Kaszubskiego. Wyróżniono 
także Aniele Bartnicką z os. Kaszubskie-
go i Ryszarda Gleske z ul. Nanicka.

Autorką najpiękniejszego ogrodu przy-
domowego  została Danuta Pohnke 
z  ul.  Ludowej. Drugie miejsce zdobyła 
Maria Łuczak z ul. Marynarki Wojennej, 
a  trzecie - Alicja Kobiella z  ul. Kotłow-
skiego. Nie zabrakło też wyróżnień, 
które otrzymali Teresa Szimichowska 
z  os. Kaszubskiego oraz  Stanisław Ryło 
z ul. Środkowej.

W  kategorii ogrody działkowe w  tym 
roku zwyciężyła Violeta Drawc z  ROD 
im.  mjr. Henryka Sucharskiego. Drugie 
miejsce zajęli Magdalena i  Leon Miotk 
z ROD im. Jakuba Wejhera, a trzecie Ali-
na Żywicka z  ROD im.  Floriana Ceyno-
wy oraz  Tadeusz i  Danuta Szymkowiak 
z  ROD „Cementownia”. Ponadto wyróż-
niono Alicję Sieniuć z ROD im. mjr Hen-
ryka Sucharskiego oraz  Piotra Strakow-
skiego z ROD im. Floriana Ceynowy.

kursu, a  także podziękował wszystkim, 
którzy angażują się w  jego organizację 
i popularyzację.
– Nasze miasto zmienia się i pięknieje dzię-
ki waszej pracy. Cieszy także fakt, że kon-
kurs nadal cieszy się tak sporym zaintere-
sowaniem  wśród  naszych  mieszkańców. 
Świadczy to tylko o tym, że dbacie nie tylko 
o swoje balkony, okna i ogrody, ale również 
o całe Wejherowo. Dziękuję wam za zaan-
gażowanie i ciężką pracę i jednocześnie ży-
czę, aby ten entuzjazm oraz zapał nigdy nie 
wygasł – powiedział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt.

LAUREACI KONKURSU

Poznaliśmy 
najpiękniejsze balkony 
i ogrody w Wejherowie
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