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INWESTYCJE

Jak poinformował nas prowadzący ćwi-
czenia kpt. poż. Tomasz Ziarek ćwiczenie 
miało na  celu sprawdzenie możliwości 
taktycznych rozwinięcia zastepów pod-
czas wypompowywania wody z  tere-
nów zalanych oraz  zabezpieczenia tere-
nów i  obiektów przy pomocy rękawów 
przeciwpowodziowych i  worków z  pia-
skiem. Ponadto ćwiczono doskonalenie 
współpracy z  Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w  Wejhero-

Przy rzece Cedron w Wejhe-
rowie, od strony ulicy St. i K. 
Panek, zostały przeprowadzo-
ne ćwiczenia przewciwpowo-
dziowe „Powódź Wejherowo 
2019”. Ćwiczenia zorganizo-
wało Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego  
w Wejherowie przy współpra-
cy z Komendą Powiatową PSP 
i jednostkami OSP. 

Ćwiczenia 
Przeciwpowodziowe 

wie oraz  koordynację współdziałania 
jednostek JRG i  OSP w  ramach Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

W  ćwiczeniu brały udział zastępy jed-
nostki JRG Rumia oraz OSP Wejherowo, 
Linia, Nadole i Gościcino.

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, dodatkowe 
środki zwiększą wartość unijnego do-
finansowania dla dwóch projektów re-
alizowanych przez miasto. 
– Na projekt „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa” otrzymaliśmy dodatkowo 
ponad 1,5 mln zł, natomiast na pro-
jekt „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych w Wejhero-
wie w celu znaczącego obniżenia zapo-
trzebowania energetycznego” – ponad 
200 tys. złotych –  mówi Beata Rutkie-
wicz. – Jeżeli chodzi o pierwszy projekt, 
wszystkie działania w ramach rewitali-
zacji łączy jeden wspólny cel – ożywienie 
społeczne, gospodarcze, uporządkowa-
nie sfery przestrzenno-technicznej oraz 
wsparcie w sferze środowiskowej.

Projekty te realizowane są w  formule 
tzw. Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych, dla których Instytucją Po-
średniczącą jest Obszar Metropolital-
ny Gdańsk – Gdynia – Sopot. 

Wejherowo zdobyło dodatkowe dofinansowanie 
w wysokości ok. 1,8 mln zł dla dwóch unijnych pro-
jektów realizowanych przez miasto – rewitalizację 
Śródmieścia Wejherowa oraz termomodernizację 
budynków komunalnych. Środki pochodzą z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prawie 1,8 mln zł 
dodatkowych środków 

z Unii Europejskiej 
dla wejherowskich 

projektów!



www.wejherowo.pl 3

SPOŁECZEŃSTWO

Do udziału w  konkursie zgłosiło się aż 
1606 szkół z  całej Polski. Komisja Kon-
kursowa zdecydowała o  przyznaniu 
764 nagród, a podstawą do ich przyznania 
była liczba punktów, które zdobyła szkoła 
zgłaszająca się do konkursu. Wśród zadań 
konkursowych było przygotowanie pracy 
plastycznej pt. „Smart Szkoła”. 
– Dla szkoły to powód do dumy, każda 
nowoczesna pracownia poszerza i uatrak-
cyjnia bazę dydaktyczną placówki – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. – Dobra komunika-
cja ze światem niesie szanse nie tylko dla 
młodzieży, ale dla nas wszystkich, w końcu 
będziemy korzystać z młodych wykształco-
nych i kompetentnych cyfrowo pracowni-
ków. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!
Nagrodą w konkursie jest pracownia mo-
bilna, składająca się z 16 laptopów. Szko-
ła będzie miała zapewniony dostęp do 
bezpiecznego, szybkiego i  bezpłatnego 
internetu oraz nowoczesną mLegityma-
cję szkolną, którą uczniowie będą posia-
dali w swoim smartfonie. Dzięki mobilnej 
pracowni multimedialnej kompetencje 
cyfrowe będzie można kształcić i podno-
sić podczas zajęć z dowolnego przedmio-
tu i w każdej sali lekcyjnej.
W  Wejherowie laureatami w  konkursie 
została także Społeczna Szkoła Podsta-
wowa  i I LO im. Jana III Sobieskiego. 

W dniach od 30 października do 1 listo-
pada zostaje uruchomiona dodatkowa 
linia autobusowa D kursująca co 90 minut 
na trasie Wejherowo Rogali <-> Wejhero-
wo Cmentarz przez osiedle Kaszubskie.
1 listopada oprócz linii D kursować będą 
autobusy linii A  co 15 minut na trasie 
Wejherowo Dworzec PKP <-> Wejhe-
rowo Cmentarz oraz  linii C co 20 minut 
na  trasie Wejherowo Pomorska (os Ka-
szubskie) <->  Wejherowo Cmentarz.
Linię nr 3 będzie   obsługiwana autobu-
sami wielkopojemnymi – przegubowymi. 
Obowiązuje rozkład ważny w  niedziele 
i święta. 
2 listopada – Po zakończeniu popołu-
dniowej mszy świętej na Starym Cmen-
tarzu przy ul. Sportowej przed brame 
główną zostaną podstawione autobusy 
z oznakowaniem linii 2 w kierunku Szpi-
tyala oraz linii nr 3 w kierunku Odrębnej. 
Pozostałe linie kursują według obowią-
zujących rozkładów dla danego dnia.

Dodatkowy punkt sprzedaży
1 listopada 2019 roku zostanie urucho-
miony dodatkowy  punkt sprzedaży bile-
tów papierowych tylko przy wejherow-
skim cmentarzu. Pasażerów mających 
zamiar zakupić bilet u kierowcy prosimy 
o posiadanie odliczonej kwoty.

Informacje: www.mzkwejherowo.pl, 
tel. 58 572 29 33 (dyspozytor). 

Wybory parlamentarne 2019

Szkoła Podstawowa nr 8 

w Wejherowie została laureatem 

Ogólnopolskiego Konkursu #OSE 

Wyzwanie.  Do wejherowskiej 

„ósemki” trafi mobilna pracownia 

multimedialna, dzięki której 

szkoła będzie mogła prowadzić 

cyfrowe lekcje, a uczniowie będą 

korzystać z internetowych zasobów 

edukacyjnych. 

Wejherowska „ósemka” 
została laureatem 
Ogólnopolskiego 
Konkursu #OSE 
Wyzwanie Wszystkich mieszkańców Wejherowa zachęcamy do korzystania 

z usług komunikacji miejskiej, gdzie będzie obowiązywać taryfa 
MZK Wejherowo.  Główne zadania przewozowe przejmą 
autobusy MZK, które specjalnymi liniami połączą różne części 
miasta z cmentarzem przy ul. Roszczynialskiego.

Komunikacja miejska 
w okresie Święta Zmarłych 

Zmiana organizacji ruchu 1 listopada
1 listopada w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa tradycyjnie ograniczony zo-
stanie ruch pojazdów w obrębie cmen-
tarza w Wejherowie Śmiechowie.
 Wjazd na  ogólnodostępny par-

king przy ul.  Roszczynialskiego 
od ul. Sikorskiego odbywać się bę-
dzie wyłącznie ul. Odrębną w obu 
kierunkach.

 Zamknięte dla ruchu samochodo-
wego zostaną ulice: Roszczynial-
skiego, Myśliwska, Ofiar Grudnia 
1970, Leśna i Brzozowa.

 Ul.  Roszczynialskiego na  odcinku 
od ul. Wniebowstąpienia do cmen-
tarza  przejezdna będzie tylko dla 
autobusów komunikacji miejskiej, 
taksówek i rowerów.

 Dla inwalidów przeznaczono 
31 miejsc postojowych na ogólno-
dostępnym parkingu przy ul. Rosz-
czynialskiego.

 Dla taksówek przewidziano 
8 miejsc postojowych w zatoce po-
stojowej w  ul. Roszczynialskiego 
pomiędzy ul. Leśną i ul. Brzozową.

 1 listopada na  ul. Poprzecznej 
i  ul.  Wschodniej zostaną wyzna-
czone miejsca postojowe dla po-
jazdów.

40,91 %

34,65 %

11,44 %

6,83 %

6,17 %

W Wejherowie frekwencja wyniosła 63,37% 
(liczba kart ważnych – 22 664; liczba uprawnionych – 35 763).

JAK GŁOSOWALI WEJHEROWIANIE:

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja 
Obywatelska PO .N IPL Zieloni

(9 190 głosów)

Komitet Wyborczy  
Prawo i Sprawiedliwość

 (7 782 głosów)

Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej

(2 569 głosów)

Komitet Wyborczy Konferederacja 
Wolność i Niepodległość

(1 535 głosów)

Komitet Wyborczy Polskie 
Stronnictwo Ludowe

(1 386 głosów)
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– Bardzo cieszymy się z awansu Tytanów. 
Tytani zawsze marzyli, żeby grać w I lidze 
i dzięki pracy na treningach oraz zaanga-
żowaniu w rozgrywkach sportowych osią-
gnęli ten cel, co jest sukcesem sportowym. 
Udzielone wsparcie finansowe ze strony 
miasta ma im pomóc w osiąganiu jak naj-
lepszych wyników i rozwoju sportowym 
zawodników – mówi prezydent miasta 
Krzysztof Hildebrandt.
– Awans do I ligi to wspaniałe przeży-
cie dla naszych zawodników. Chcemy 
żeby wszyscy się rozwijali, by walczyć 
o jak najwyższe cele. Gra w I lidze to ra-

W  imieniu Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej porozumienie podpisali 
prezes zarządu Przemysław Sztandera 
oraz  wiceprezes Paweł Lulewicz. W  ra-
mach zawartej umowy obie strony zo-
bowiązują się do  podejmowania działań 
na  rzecz rozwoju naszego regionu po-
przez tworzenie atrakcyjnych warunków 
do  rozwoju przedsiębiorców i  napływu 
nowych inwestycji, jednocześnie realizu-
jąc zadania skierowane na stymulowanie 
gospodarki inwestycyjnej.
– Podpisanie porozumienia niesie za sobą 
wiele korzyści zarówno dla nas, jak i dla 
spółki. Ma ono stanowić ważny krok 
na drodze tworzenia jak najlepszych wa-
runków inwestycyjnych, a przede wszyst-
kim przyczynić się do rozwoju gospodarki 

dość i duma, choć czasem niepewność 
i niecierpliwość sportowa związana z ry-
walizacją z drużynami grającymi na wyż-
szym poziomie. Wyniki przyjdę same, jak 
będzie ciężka praca – mówi prezes klu-
bu Remigiusz Sałata dodając, że  klub 
Tytani, to  również II-ligowa drużyna 
kobiet, a także drużyny dziecięco-mło-
dzieżowe.
– Dla nas najbardziej liczy się rozwój mło-
dych ludzi – zapewnia Remigiusz Sałata.
 W podpisaniu umowy z Tytanami uczest-
niczył również zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.

Miasto nawiązało 
współpracę 
z Pomorską 
Specjalną Strefą 
Ekonomiczną

Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podpisał 
porozumienie o partnerstwie 
i wzajemnej współpracy 
z Pomorską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną spółką z o.o.

Klub Sportowy „Tytani” 
Wejherowo otrzymał 
dofinansowanie z miasta 
w wysokości 50 tys. zł na promocję 
sportową Wejherowa 
w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej 
Mężczyzn. Umowę z Prezydentem 
Miasta Wejherowa Krzysztofem 
Hildebrandtem podpisali 
przedstawiciele klubu – Prezes 
Zarządu Remigiusz Sałata orz 
Wiceprezes Robert Wicon.

Prezydent Wejherowa przekazał 50 tys. zł 
dla Tytanów na promocję

naszego miasta. Przedmiotem umowy jest 
ustalenie zasad współpracy podczas reali-
zacji wspólnej promocji dotyczącej inwe-
stycji na terenie Gminy Miasta Wejherowa, 
a także zasad działania Specjalnych Stref 
Ekonomicznych. Dzięki temu może zwięk-
szyć się liczba potencjalnych inwestorów 
– podkreśla zastępca prezydenta Wejhe-
rowa, Beata Rutkiewicz.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na działa na  terenie województwa ku-
jawsko – pomorskiego i  we wschodniej 
części województwa pomorskiego. Jest 
częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej 
zadaniem jest wsparcie przedsiębior-
czości, poprzez tworzenie atrakcyjnych 
warunków do rozwoju małych, średnich 
i dużych firm.
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Jak powiedziała prezes stowarzyszenia 
Elżbieta Lieder, odbywający się zawsze 
11 listopada   Maraton Pieśni Patrio-
tycznej w  Pałacu, z  roku na  rok cieszy 
się coraz większą popularnością wśród 
mieszkańców. Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt wyraził zadowolenie ze współ-
pracy ze  środowiskiem muzyków two-
rzących wejherowskie Stowarzyszenie 

Zgodnie z przepisami, oświata powinna 
być w  całości utrzymywana z  subwen-
cji i  dotacji z  budżetu państwa prze-
kazywanych przez rząd. Tymczasem 
samorządy muszą dopłacać do  oświa-
ty coraz więcej ze  swojego budżetu, 
gdyż nie otrzymują należnych środków 
od państwa.
– W 2013 roku do oświaty dopłaciliśmy 
15,3 mln z, co stanowiło 31% kosztów jej 
utrzymania. W 2019 roku do oświaty do-

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie otrzymało wsparcie 
finansowe od Prezydenta Miasta Wejherowa w wysokości 4 tys. zł na realizację 
XIV Konkursu Pianistycznego „Muzyka Krajów Nadbałtyckich” oraz VI Maratonu 
Piaśni Patriotycznej w Pałacu”.

Prezydent udzielił wsparcia finansowego 
Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki

Na mocy uchwały Rady Miasta 
Wejherowa od 1 stycznia 2020 wzrosną 
stawki podatku od nieruchomości, 
średnio o ok. 4,5%. Jest to pierwsza 
podwyżka od 1 stycznia 2013 roku, 
a w 2017 r. podatek został nawet 
częściowo obniżony. Inflacja od 2013 r. 
wyniosła 6,5%. Powodem podwyżki są 
szybko rosnące dopłaty do utrzymania 
oświaty – o 90% od 2013 roku.

Miłośników Muzyki, których większość 
związana jest z  Państwową Szkołą Mu-
zyczną I stopnia w Wejherowie. Podkre-
ślił też podejmowane przez Stowarzy-
szenie działania na  rzecz patriotyzmu 
w  Wejherowie zasługują na  uznanie 
i  wsparcie ze  strony miasta. Prezydent 
podziękował także za  promocję miasta 
Wejherowa poprzez muzykę.

Podatek od nieruchomości 
wzrośnie po raz pierwszy od 7 lat

Nowe stawki podatku od nierucho-
mości
Podwyżki oznaczają wzrost podatku 
dla przeciętnego mieszkania o  po-
wierzchni 50-60 m2 o  kilka złotych 
rocznie, zaś przeciętego domku jed-
norodzinnego o 20-30 zł w skali roku. 
Rada Miasta Wejherowa uchwaliła na-
stępujące stawki: 

Od gruntów:
 związanych z  prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez wzglę-
du na  sposób zakwalifikowania 
w  ewidencji gruntów i  budynków 
–  0,93 zł od 1 m² powierzchni,

 pod  wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i  zbior-
ników sztucznych – 4,75 zł od 1 ha 
powierzchni,

 pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,48 zł od 1 m² powierzchni,

 pozostałych, jeżeli wyłącznym źró-
dłem utrzymania podatnika i  jego 
małżonka jest emerytura lub renta 
– 0,35 zł od 1 m² powierzchni, 

 niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w usta-
wie z dnia 9 października 2015 r. o re-
witalizacji i  położonych na  terenach, 
dla których miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego przewidu-
je pod zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od  dnia 
wejścia w  życie tego planu w  odnie-
sieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a  w  tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z  przepisami prawa 
budowlanego –  3.12  zł od  1 m² po-
wierzchni.

Od budynków lub ich części:
 mieszkalnych – 0,78 zł od  1 m² po-

wierzchni użytkowej,
 mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źró-

dłem utrzymania podatnika i  jego 

małżonka jest emerytura lub ren-
ta – 0,56 zł od  1 m² powierzchni 
użytkowej,

 związanych z  prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz  od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 23,86 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

 zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 11,10 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,

 związanych z  udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w  rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielają-
ce tych świadczeń– 4,84 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

 pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 
– 8,02 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej.

płacimy co najmniej 29 mln z, czyli 43% 
całkowitych kosztów. Wydatki z naszego 
budżetu wzrosły zatem o 13,7 mln zł. Zgod-
nie z przepisami powinniśmy otrzymać te 
pieniądze od rządu z budżetu państwa. 
Gdybyśmy je otrzymali, to nasze podatki 
od nieruchomości nie zostałby podniesio-
ne, gdyż nie było by takiej potrzeby. – wy-
jaśnia prezydent Krzysztof Hildebrandt 
– Nie jesteśmy w stanie w naszym budżecie 
wytrzymać 90% wzrostu dopłat do oświa-
ty bez podwyżki podatków. W minionych 
7 latach staraliśmy się nie podwyższać 
podatków, ale obecnie „dziura” w budżecie 
oświaty – nie z naszej zresztą winy – jest 
zbyt duża.
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W sali Atlantic świętowali Europejski Dzień Seniora 
przedstawiciele oddziału Polskiego Związku Rencistów, 
Emerytów i Inwalidów w Wejherowie. Gratulacje i życzenia 
seniorom złożył w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa 
– Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta. 

SPOŁECZEŃSTWO

Życzenia wszystkim seniorom przeka-
zała także Teresa Grzywacz, przewod-
nicząca Zarządu Rejonowego Polskiego 
Związku Rencistów, Emerytów i  Inwali-
dów w Wejherowie.
– Życzę nam wszystkim dużo radości, ale 
przede wszystkim zdrowia – powiedzia-
la Teresa Grzywacz. – Życzę, abyście 
byli otoczeni ludzmi, którzy Was kochają. 
Cieszmy się życiem, cieszmy się chwilą, 
bo ona ucieka. My wiemy o tym najlepiej. 
Trzeba ją łapać i zapamiętać… 
Jak powiedział zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz,  
w  Wejherowie mieszka ok. 12 tys. se-

niorów, a  w  ubiegłym roku prezydent 
Krzysztof Hildebrandt powołał zespół 
ds. seniorów, który stanowi organ dorad-
czy i inicjatywny w zakresie spraw doty-
czących osób w wieku dojrzałym.
– W imieniu Prezydenta Wejherowa życzę 
Państwu, abyście długo zachowali swoją 
aktywność w życiu społecznym, kultu-
ralnym i politycznym – mówił Arkadiusz 
Kraszkiewicz. – Żyjcie pełnią życia, roz-
wijajcie swoje pasje i zainteresowania oraz 
realizujcie najskrytsze marzenia.
W  spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele seniorów z  kół w  powiecie wejhe-
rowskim.  

Koordynator olimpiady – Teresa Mali-
nowska ze Stowarzyszenia Wejherowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, przeka-
zała uczestnikom ankiety z  30 pytania-
mi opracowanymi przez organizatorów, 

w których należało zaznaczyć prawidło-
wą odpowiedź. Po  około 45 minutach 
ankiety trafiły do  komisji w  składzie: 
Krystyna Laskowska (prezes Stowa-
rzyszenia WUTW), Alicja Włodarczyk 
(przedstawiciel zastępcy prezydenta 
Wejherowa) i  Marek Panek (sekretarz 
powiatu).
Najlepszy wynik   uzyskała trójka se-
niorek   z  28 prawidłowymi odpowie-
dziami: Danuta Kaczmarek, Felicja Ptak 

Wejherowski zespół w  ciągu swojej po-
nad 8-letniej działalności zdobył wiele 
nagród w  festiwalach i  konkursach wo-
kalnych. Młodzi wykonawcy postanowi-
li tym razem nagrać debiutancką płytę 
„Midnight Stories”.
Wsparcia finansowego na  nagranie, wy-
danie i  promocję płyty udzielił wejhe-
rowskim wokalistom prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt. Art’n’Voices otrzymał 
od miasta dotację w wysokości 9,5 tys. zł. 
– Po dziewięciu latach od założenia ze-
społu zdecydowaliśmy się na nagranie 
i wydanie autorskiej płyty, która zawiera 
kompozycje młodych twórców z różnej 
części Polski. Utwory wykonywane są 
w różnych językach – polskim, angielskim, 
niemieckim, łacińskim, czy choćby naszym 
rodzimym, kaszubskim. Natomiast to co 
łączy wszystkie piosenki, to ich tematyka, 
którą jest tajemnica nocy. Dlatego nowa 
płyta będzie nosiła nazwę Midnight Stories 
– mówi Anna Rocławska-Musiałczyk.

Znany wejherowski zespół wokalny 
Art’n’Voices przygotowuje 
się do wydania debiutanckiej, 
profesjonalnej płyty. Z tej okazji 
w wejherowskim ratuszu prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
gościł prezesa zarządu Art’n’Voices, 
Annę Rocławską – Musiałczyk.

Debiutancka płyta 
Art’n’Voices powstanie 
jeszcze w tym roku

i  Anna Vogt. Do  wygranej „czternastki” 
zakwalifikowały się ponadto: Krystyna 
Bolc, Henryka Jucha, Ewa Kozakiewicz, 
Aleksandra Łukuć, Irena Miecznikow-
ska-Friedel, Julita Reschke, Małgorzata 
Rydzyńska, Krystyna Jedynak, Janusz 
Jedynak, Aleksandra Szmytkiewicz, 
Aleksandra Bach.
Jak powiedziała Teresa Malinowska eli-
minacje wojewódzkie odbędą się w  so-
botę 26 października br. w Gdańsku. 

W Wejherowie odbyły się eliminacje do II Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej 
„Obywatel Senior”. W eliminacjach wzięło udział 28 studentów-seniorów 
z Uniwersytetów Trzeciego Wieku m.in. z Wejherowa, Rumi i Redy. Awans 
do eliminacji wojewódzkich wywalczyło 14 osób.

Do etapu wojewódzkiego II Olimpiady Wiedzy 
Obywatelskiej awansowało 14 seniorów

Europejski Dzień Seniora
W sali Atlantic świętowali Europejski Dzień Seniora 
przedstawiciele oddziału Polskiego Związku Rencistów, 
Emerytów i Inwalidów w Wejherowie. Gratulacje i życzenia 
seniorom złożył w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa 
– Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta. 
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Bez słów, z  muzyką i  siłą obrazów 
opowiedziana została historia o  nie-
zwykłej postaci – s. Alicji Kotowskiej 
i  okrutnych wydarzeniach, które roz-
grywały się podczas II wojny świato-
wej w Wejherowie i Piaśnicy. Spektakl, 
który połączył różne techniki tańca 
z  akrobacjami z  płonącymi przybora-
mi, zachwycił zgromadzoną na rynku 
publiczność. 
– Piękna opowieść, która przyprawi-
ła o dreszcz emocji – mówi Joanna, 
mieszkanka Wejherowa. – Młodzi ar-
tyści pięknie i w niezwykle wzruszający 
sposób pokazali życie i tragiczną śmierć 
s. Alicji Kotowskiej. 
Tytułowa „Alicja” to  przedwojenna 
dyrektor Prywatnego Żeńskiego Gim-
nazjum Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego w  Wejhe-
rowie, rozstrzelana przez Niemców 
w  lasach piaśnickich, jesienią 1939 r. 
Siostra Alicja Kotowska beatyfikowa-
na została przez papieża Jana Pawła 
II w  Warszawie 13 czerwca 1999 r. 
w  grupie 108 polskich męczenników, 
ofiar II wojny światowej. Jej imię 
nosi jedna ze szkół podstawowych 
w  Wejherowie oraz prywatne gim-
nazjum Sióstr Zmartwychwstanek 
w Warszawie. 
Spektakl oglądał m.in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. 

Festiwal Przygody „Wanoga”, to  naj-
wieksza tego typu impreza odbywająca 
się jesienią w  północnej Polsce, której 
nazwa nawiązuje do słowa w języku ka-
szubskim, czyli wycieczki, podróży lub 
wędrowania. Wydarzenie jest inspiracją 
do  pogłębienia wiedzy krajoznawczej, 
a  także rozbudzenia zainteresowania 
walorami turystycznymi świata i regionu 
pomorskiego.
Wśród gości „Wanogi” byli w  tym roku 
m.in.  laureaci gdyńskich „Kolosów”, 
a  także podróżnicy o  imponujących do-
konaniach jak np.  himalaiści i  polarni-
cy, a  także zwyczajni wędrowcy. Wielu 
słuchaczy zgromadził znany himalaista 
Krzysztof Wielicki, który opowiadał 
o  szczycie K2 (8611 npm.), także Piotr 
Opacian, gdy opowiadał o spływie dziką 
rzeką Rosji - Oleniok, czy znawca sybe-
ryjskich zakątków  Romuald Koperski. 
Spore zainteresowanie towarzyszyło też 
prelekcji podróżnika o  wejherowskim 
rodowodzie Marka Połchowskiego, któ-
ry wraz z  Norbertem Pokorskim, prze-
mierzył niedostępne obszary północnej 
Grenlandii w  porze zimowej, co o  mało 
nie przypłacił życiem. 

Podczas zakończenia festiwalu orga-
nizator Michał Witkiewicz, podróżnik 
z Polskiego Klubu Przygody, a także pra-
cownik naukowy Wydziały Oceanografii 
i  Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, 
złożył podziękowanie patronom, spon-
sorom oraz  swoim najbliższym współ-
pracownikom. Natomiast gratulacje 
organizatorom, prelegentom i  uczestni-
kom złożył zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz, podkreślając, że  na 
całokształt przebiegu „Wanogi” składa 
się olbrzymi zapał i talent organizacyjny 
Michała Witkiewicza. 

Przejmującą opowieść o życiu 
bł. s. Alicji Kotowskiej można 
było obejrzeć na wejherowskim 
rynku. Spektakl uliczny „Alicja” 
wystawiła młodzież z francisz-
kańckiego teatru ognia w ramach 
przypadających uroczystości ku 
czci św. Franciszka z Asyżu. 

„Alicja” na 
wejherowskim 
rynku 

Prelekcje podróżnicze, pokazy zdjęć i filmów, warsztaty, kon-
kursy, a także rajd na orientację i spływ kajakowy rzeka Redą, 
towarzyszyły 8. Festiwalowi Przygoda „Wanoga”, który odby-
wał się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. W „Wano-
dze” wzięło udział około 2 tys. uczestników, którzy mieli okazję 
wysłuchać opowieści 20. prelegentów-podróżników.

Wanoga przybliża odległe 
zakątki świata
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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. 

W  wejherowskiej Filharmonii Kaszub-
skiej rozstrzygnięto V edycję Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Ostatecznie spośród 20. projektów pod-
danych pod głosowanie – zrealizowanych 
zostanie 6 projektów inwestycyjnych 
i 10 nieinwestycyjnych, czyli zdecydowa-
na większość projektów poddanych pod 
głosowanie. W tegorocznej edycji zagło-
sowało 8 151 wejherowian, a frekwencja 
wyniosła 21,64 proc. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wręczył gratulacje zwycięzcom 
i  podziękowania autorom projektów, 
które poddane zostały pod głosowanie. 
Jak powiedział Mariusz Łupina, autorka 
zwycięskiego projektu: Budowa boiska 
do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskie-

go, do sukcesu przyczynili się mieszkańcy 
okolicznego osiedla. 
– Spotykając się z mieszkańcami tego osie-
dla, często powtarzały się głosy, że w tej 
części miasta przydałoby się boisko do gry 
– mówi Mariusz Łupina. –  Dzięki głosom 
mieszkańców, na osiedlu powstanie bo-
isko – to nasz wspólny sukces. 
– Nasza grupa teatralna Stowarzy-
szenia Wejherowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku „Srebrna Nitka” 
postanowiła rozszerzyć zakres swojej 
działalności – mówi autorka Beata Mysz-
ka zwycięskiego projektu „Srebrna Nit-
ka rozplata wspomnienia wejherowian”. 
– Projekt ma zachęcić mieszkańców do wyj-
ścia z domu i wzięcia udziału w życiu miasta, 
wystawiając poszczególne spektakle w róż-
nych częściach miasta. Chcemy zintegrować 
mieszkańców i pokazać, że w każdym wieku 
można realizować swoje marzenia i pasje. 

– Przygotowujemy kilka spektakli m.in. do-
tyczący dziajów Wejherowa, „Znani wejhe-
rowianie we wspomnieniach literackich”, 
w którym przybliżamy mieszkańcom sylwet-

ki słynnych wejherowian –  mówi 
Krystyna Laskowska, pre-

Wejherowianie wybrali projekty
Sukces Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2019 

Aż 16 z 20. projektów poddanych 
pod głosowanie zostanie zrealizo-
wanych w Wejherowie w ramach 
V edycji Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W głosowaniu 
wzięło udział 8 151 wejherowian, 
a frekwencja wyniosła 21,64 proc. 
i była najwyższa w całej metro-
polii nad Zatoką Gdańską. Najpo-
pularniejsze okazały się projekty 
inwestycyjne związane z rekre-
acją, sportem i bezpieczeństwem, 
a wśród projektów nieinwestycyj-
nych zwyciężyły projekty kultural-
ne i sportowo-rekreacyjne. 

 Członkowie komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 

>

>

W wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej rozstrzygnięto 
V edycję Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego

Wysoka aktywność 
mieszkańców 
Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt:

– W tym roku Wejherowo 
włączyło się do metropolitalnego 

budżetu obywatelskiego, który w tym samym  
czasie był realizowany m.in. w Gdańsku, So-
pocie,Gdyni i innych miejscowościach  sąsia-
dujących  metropolią. Aktywność społeczna 
wejherowian była duża i to ze strony  wnio-
skodawców, którzy wypracowali ciekawe 
projekty i ze strony mieszkańców, którzy od-
dali swoje głosy i zdecydowali  kolejnych inwe-
stycjach oraz wydarzeniach  realizowanych 
w mieście.  Frekwencja podczas głosowania 
na projekty w naszym mieście była najwyższa 
wsród wszystkich miast i gmin w całej me-
tropolii nad Zatoką Gdańską. Wejherowianie 
najbardziej w naszej aglomeracji uczestniczą 
w bezpośrednim podejmowaniu decyzji do-
tyczących ich miasta. Bardzo dziękuję miesz-
kańcom za wspaniałe zaangażowanie w bu-
dżet obywatelski. Ta wysoka aktywność jest 
wynikiem wyjątkowej wejherowskiej dojrzało-
ści obywatelskiej, a także tego, że nasz budżet 
obywatelski jest dobrze zorganizowany  przy-
nosi efekty doceniane przez mieszkańców.
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zes Stowarzyszenia Wejherowskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Piątą edycję wejherowskiego budżetu 
obywatelskiego poprzedziła kampania 
informacyjna, w  ramach której odbyło 
się m.in. spotkanie konsultacyjne do-
tyczące przygotowania projektów do 
Budżetu Obywatelskiego. Zaintereso-
wani mieszkańcy mogli dowiedzieć się 
szczegółów o  budżecie obywatelskim 
oraz tego, jak poprawnie złożyć wniosek.  
Mieszkańcy mogli się również kontakto-
wać z ekspertami z Urzędu Miasta, któ-
rzy służyli poradą i wiedzą merytoryczną 
w określonych obszarach tematycznych. 
W  podsumowaniu V edycji Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego uczest-
niczył Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa oraz członkowie 
komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Zwycięskie projekty inwestycyjne:
1. Budowa boiska do  piłki nożnej 

II  etap na  os. Sucharskiego plac 
im.  Ryszarda Jakubka, autor: Da-
riusz Kreft, 1638 głosów 

2. Bezpieczne miasto – sprzęt dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Wejherowie, autor: Kamil Groth, 
1489 głosów

3. „Rowerowe miasteczko” – budowa 
wiaty rowerowej wraz z  częścio-
wym zagospodarowaniem terenu 
obejmującym stacjonarne mia-
steczko ruchu drogowego wraz 
z  kreatywną strefą gier podwór-
kowych przy Szkole Podstawowej 
nr 11 im. Teodora Bolduana w Wej-
herowie, autorka: Izabela Sikora, 
1159 głosów

4. „Wejherek” – od przedszkola do se-
niora, autor: Leszek Szczypior, 
738 głosy

5. Budowa boiska do piłki nożnej przy 
Osiedlu Dzięcielskiego, autor: Ma-
riusz Łupina, 627 głosów

6. Modernizacja boiska przy ul.  Gra-
nicznej, autor: Anna Musiałek, 
617 głosów

Zwycięskie projekty nieinwestycyjne:
1. „UMIEM PŁYWAĆ” - Nauka pływa-

nia dla dzieci i  młodzieży w  wieku 
7-15 lat mieszkających w  Wej-
herowie, autor: Piotr Bławat, 
1600 głosów

2. Pierwsza pomoc dla każdego, autor-
ka: Katarzyna Dowgan, 1517 głosów

3. Warsztaty integracyjno rozwojowe 
na os. Sucharskiego, autorka: Iwona 
Musiał, 1464 głosów

4. „Szkoła łączy pokolenia” – Festyn 
Szkoły Podstawowej nr  9 z  okazji 
50 rocznicy powstania budynku 
na Osiedlu 1000 lecia PP 15, autor-
ka: Lilianna Breen, 924 głosy

5. Dziecięca Wejherowska Liga Piłki 
Nożnej – WLPN Kids 2020, autor: 
Tadeusz Ciapa, 395 głosów

6. Spichlerz Sztuki 2020, autor: Artur 
Wyszecki, 268 głosów

7. Srebrna Nitka rozplata wspomnie-
nia wejherowian, autorka: Beata 
Myszka, 264 głosy

8. Międzynarodowy Turniej Koszy-
kówki Młodzików – Wejher Cup 
2020, autor Bartłomiej Woźniak, 
205 głosów

9. Rodzinne z  bajkami zgrywanie, au-
tor: Krzysztof Powałka, 149 głosów 

10. Otwarte Biegi Przełajowe/Nordic 
Walking – VI Memoriał im.  Macieja 
Kanteckiego, autorka: Aneta Kło-
sińska, 131 głosów

Autorzy zwycięskich projektów inwestycyjnych 

Wejherowski Budżet 
Obywatelski 2015-2019

30 – tyle projektów zostało już 
zrealizowanych na łączną kwotę 

ok. 4 mln złotych 

w tym:
19 projektów inwestycyjnych 

11 projektów nieinwestycyjnych
5 projektów jest w trakcie 

realizacji (4 projekty 
inwestycyjne i 1 projekt 

nieinwestycyjny)
>

W głosowaniu wzięło udział 8 151 wejherowian, a frekwencja wyniosła 
21,64 proc. i była najwyższa w całej metropolii nad Zatoką Gdańską. 

>
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Prezydent Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa,  podziękował 
nauczycielom wejherowskich szkół 
i  przedszkoli, a  także pracownikom ad-
ministracji i  obsługi za  trud i  wysiłek 
włożony w edukację młodego pokolenia. 
Jak powiedział, nauczyciele są ważnym 
filarem szkoły, a  zawód nauczyciela od-
grywa w społeczeństwie szczególnie do-
niosłą rolę. 
– W tym dniu kierujemy nasze myśli w stro-
nę szkoły i nauczycieli, którzy od najmłod-
szych lat prowadzą swoich uczniów w do-
rosły świat, przekazują niezbędną wiedzę, 
kształtują ich osobowość, zaszczepiają sys-
tem wartości etycznych i moralnych – mó-
wił prezydent Krzysztof Hildebrandt 
podkreślając, że  system oświaty w  na-
szym kraju jest sferą, bodajże najczęściej 
poddawaną reformom. Ewolucja regu-
lacji prawnych i  finansowych jest sta-
łym elementem rzeczywistości, w  jakiej 
od wielu lat funkcjonuje polska oświata.
Zdaniem prezydenta ciągłe zmia-
ny w  prawie oświatowym powodują, 
że podstawowa rola szkoły, jaką jest wy-

chowanie dobrych, odpowiedzialnych 
ludzi i  przygotowanie ich do  dorosłego 
życia, schodzi na drugi plan. Problemem 
jest finansowanie oświaty na  poziomie 
samorządów, które dopłacają do  oświa-
ty coraz więcej ze  swojego budżetu, 
gdyż  nie otrzymują należnych środków 
od państwa. 
Dyrektor Wejherowskiego Centrum 
Kultury Jolanta Rożyńska odczytała list 
gratulacyjny dla nauczycieli i  pracowni-
ków szkół z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej nadesłany przez Pomorskiego Kura-
tora Oświaty Małgorzatę Bielang. 
Podczas uroczystości na stopień nauczy-
ciela mianowanego zostali awansowani: 
Hanna Urban – SP 9, Marcelina Dutkie-
wicz – SP 5, Katarzyna Morawska – SP 6, 
Kamila Bujak – SP 11, Gracjana Miszka 
– SP 5, Patrycja Nowak - SP 5, Paula Pod-
bielska – SP 5, Sylwia Krauze – SP 5, Na-
talia Heba-Przybylska – SP 9 oraz Marta 
Semmerling – SP 11. 
Nagrodą Prezydenta Miasta Wejhero-
wa zostali uhonorowani: Beata Frącko-
wiak, Agata Jasińska-Krajnowska i  Be-
ata Dampc – ze  Szkoły Podstawowej 
nr  5; Justyna Boszke i  Arkadiusz Szlas 
– ze  Szkoły Podstawowej nr  6; Elżbie-
ta Rohraff i  Mirosława Skrzypkowska 
– z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
SP nr  8; Aleksandra Janus, Anita Sie-
mińska i  Wojciech Kurowski – ze  Szko-
ły Podstawowowej nr  9; Izabela Sikora, 
Izabela Polańska, Emilia Grzybowska 
i  Wioleta Podolska – ze  Szkoły Podsta-
wowej nr  11; Anna Kaup i  Magdalena 
Janiak – z  Przedszkola Samorządowego 
nr 2. Życzenia nauczycielom i pracowni-
kom szkół złożyła również Gabriela Li-
sius – starosta powiatu wejherowskiego 

oraz  ks. prałat daniel Nowak – dziekan 
dekanatu wejherowskiego.
W  części artystycznej z  interesującym 
programem piosenki kameralnej wystą-
pił Robert Janowski ze swoim zespołem. 

Oddali cześć poległym nauczycielom 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt i  jego zastępca Arkadiusz 
Kraszkiewicz z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej wspólnie z  nauczycielami 
złożyli kwiaty przed  pomnikiem Pamię-
ci nauczycieli powiatu wejherowskiego 
poległych wczasie działań wojennych 
i  w  miejscach kaźni hitlerowskiej w  la-
tach 1939-1945.
Tablica z  kilkudziesięcioma nazwiskami 
poległych nauczycieli znajduje się przy 
Szkole Podstawowej nr 9, przy ul. Sobie-
skiego.

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w Filharmo-
nii Kaszubskiej odbyła się 
uroczystość, podczas której 
nauczyciele mianowani zło-
żyli ślubowanie, a wyróżnia-
jący się w pracy nauczyciele 
oraz pracownicy admini-
stracji i obsługi w szkołach 
otrzymali Nagrody Prezy-
denta Miasta Wejherowa.

Nagrody, 
gratulacje 
i kwiaty dla 
nauczycieli
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Longina Wysocka jest prezesem Sto-
warzyszenia Artystów Plastyków 
,,Pasja”. Maluje różnymi technikami: 
akwarelami, pastelami, olejami. Swoje 
prace wystawia w kraju i za granicą. 
Na wystawie można podziwiać m.in. 
portrety bliskich i znajomych autorki, 
obrazy o tematyce jesiennej oraz mor-
skiej.

– Wystawa składa się z portertów moich 
przyjaciół, osób mi bardzo bliskich, którzy 
dopiero na wystawie oglądali swoje po-
dobizny, mam nadzieję, że był to trafiony 
prezent – mówi Longina Wysocka. – Są tu 
także moje najnowsze prace, nad którymi 
pracowałam przez ostatni rok. 
Wystawę można oglądać w wejherow-
skim muzeum do końca roku. 

Na każdym przystanku na uczestników 
rozgrywki czekały różnorodne zadania 
związane z krajem do którego przybyli. 
Poza odnalezieniem narodowych po-
traw, można było wykopać ziemniaki czy 
też zawinąć na widelcu długi makaron 

czy zbudować wieżę Eiffla z klocków. 
Wszyscy gracze otrzymali drobne upo-
minki, a z pośród tych, którzy przeszli 
całą trasę rozlosowane zostały nagrody. 
Podczas tegorocznej edycji „Nocy biblio-
tek” napisane zostało opowiadanie, któ-
re rozpoczęła laureatka ubiegłorocznej 
edycji konkursu „Powiew weny”. Swoje  
fragmenty dopisali m.in. Bogna Zubrzyc-
ka i Krzysztof Szkurłatowski. Poza do-
datkowymi atrakcjami w tym dniu, moż-
na było też wypożyczyć książki. 
Na zakończenie tego pełnego wrażeń 
wieczoru wszyscy zebrani w bibliotecz-
nym „Zakątku wyobraźni” tradycyjnie 
odczytali, wyznaczony przez organizato-
rów, wiersz „Wierszowiązałki” z książki 
„Piraci dobrej roboty (i strofy o innych 
stworach)”

O  skali masowej zbrodni w  Piaśnicy, 
gdzie zginęli polscy nauczyciele, samo-
rządowcy, księża a  także działacze spo-
łeczni i  zwykli obywatele, mówił w  wy-
stąpieniu otwierającym uroczystość wójt 
gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Po-
wiedział o tym również w swojej homilii 
ks. abp Sławoj Leszek Głódź, który pod-
kreślił, że zbrodnia ta była jedna z najtra-
giczniejszych w dziejach Pomorza Gdań-
skiego i Kaszub, a ludzie byli mordowani 
tylko dlatego, że byli Polakami. 

Kwiaty u  stóp ołtarza złożyli m.in.  sekre-
tarz miasta Wejherowa Bogusław Suwara. 
– Pamieć jest nam potrzebna, żebyśmy nie 
utracili swojej tożsamości – powiedział 
ks. prałat Daniel Nowak, proboszcz 
kościoła pw. Chrystusa Króla i Bł. s. Ali-
cji Kotowskiej w  Wejherowie, którego 
wujek został zamordowany w  Piaśnicy. 
Wielu mieszkańców Wejherowa składa-
ło kwiaty i  zapalało znicze ma mogiłach 
swoich bliskich lub grobach zbiorowych 
i paleniskach.

Wernisaż prac Longiny Wysockiej
W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej 
w Wejherowie odbył się wernisaż 
prac Longiny Wysockiej ,,Dla 
przyjaciół”, który zgromadził 
wielu przyjaciół i znajomuych oraz 
wielbicieli talentu artystki. 

Noc bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie włączyła się 
w ogólnopolską akcję „Noc bibliotek”. 
Tegoroczne wydarzenie odbywało się 
pod hasłem „Znajdź wspólny język”.  
Biblioteczne pomieszczenia zamieniły 
się w kraje Europy, do których mógł 
przybyć każdy uczestnik gry rodzinnej 
„Bilet do świata marzeń”. 

Uczczono pamięć ofiar 
zbrodni piaśnickiej 

Podczas uroczystości patriotyczno-religijnej 
w Sanktuarium Piaśnickim uczczono pamięć 
kilkunastu tysięcy ofiar zamordowanych przez 
Niemców w lasach piaśnickich po rozpoczęciu 
II wojny światowej. 
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Spotkanie cieszyło się sporym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców Wejhero-
wa i okolic – uczestniczyli w nim zarówno 
rodzice, nauczyciele, terapeuci, jak i oso-
by z autyzmem. Zadowolenia z dużej fre-
kwencji nie kryli także organizatorzy.
– Wykład odkrył dla nas wszystkich aspek-
ty, które przedstawiają inny punkt widze-
nia w relacji z osobą ze spektrum autyzmu, 

np. jak wejść w emocje swojego dziecka 
i pomóc mu je nazwać. Na to i wiele in-
nych nurtujących nas pytań można było 
dziś usłyszeć odpowiedzi i dzięki temu le-
piej zrozumieć osoby ze spektrum autyzmu 
– mówił Arkadiusz Raguza, prezes Wej-
herowskiego Stowarzyszenia na  rzecz 
Osób z Autyzmem
Prelegentem spotkania była dr  Joan-
na Ławicka – prezes Fundacji Prodeste 
z  Opola, pedagog specjalny, działacz-
ka na  rzecz rozwoju turystyki i  kultury, 
a  także autorka popularnej książki „Nie 
jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”.

Jak informuje Robert Kozłowski 
–  zastępca dyrektora MOPS w  Wej-
herowie celem przedsięwzięcia jest 
promocja wiedzy o  zdrowiu psychicz-
nym, o zaburzeniach i chorobach psy-
chicznych, a także promowanie miejsc, 
w  których można uzyskać odpowied-
nią pomoc w tym zakresie. 
W hali sportowej Ośrodka Szkolno-
-Wychowczego nr 2 dla Niesłyszących 
w Wejherowie specjaliści i  działacze 
społeczni udzielali mieszkańcom wielu 
porad i informacji. Wśród podmiotów, 
w który zaangażowały się w organiza-
cję festynu rekreacyjno-edukacyjne-
go znalazły się m.in.  Stowarzyszenie 
„Przystanek”, Klub Integracji Społecz-
nej Śródmieście, Wejherowskie Cen-
trum Mediacji, Ośrodek Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, OSW nr  2 dla Niesłyszących 
i  Słabosłyszących, Gabinet Psycho-
terapii, Klub Plastyki   przy ZKP, Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna, PCK, 
PCPR, Medyk Wejherowo, Świetlica 
TAO, Stowarzyszenie na  Rzecz Osób 
z  Autyzmem, Dom Pomocy Społecz-
nej, ZUS i inni.

Tytuł Mistrza Polski Samorządowców 
2019 w  piłce nożnej zdobyła drużyna 
z Zielonej Góry, drugie miejsce – Ziemia 
Pszczyńska, a trzecie Powiat Wejherow-
ski. Indywidualne wyróżnienie w  naszej 
ekipie otrzymał Remigiusz Sarbak, a na-
grodą specjalną za wieloletnią współpra-
cę i  udział w  Mistrzostwach Polski Sa-
morządowców został nagrodzony nasz 
kapitan – Sławomir Walczewski, funcjo-
nariusz wejherowskij Straży Miejskiej. 
W  drużynie grali: Sławomir Walczewski 
– kapitan, Maciej Syska, Marcin Piekut, 
Cezary Lewandowski, Sebastian Boja-
runiec, Arkadiusz Pendowski, Damian 
Reszke, Krzysztof Jezierski, Remigiusz 
Sarbak, Wojciech Pionk oraz Michał Dą-
browski. Koordynatorem wyjazdu był 
Bartłomiej Woźniak.
– Sportową postawą, zespół powiatu wej-
herowskiego pokazał się z bardzo dobrej 
strony w tym turnieju. Pozostawiliśmy po 
sobie bardzo dobre wrażenie, co jak zwy-
kle docenili organizatorzy.  Myślę, że god-
nie reprezentowaliśmy nasz region. Udało 
się stworzyć  ponownie drużynę, w której 
panowała super atmosfera. To było bardzo 

istotne w osiągnięciu tak dobrego miej-
sca w tych zawodach – mówi Bartłomiej 
Woźniak – koordynator całego wyjazdu.
– Każdy mecz był dla nas ważny. Ale taki 
jest sport. Mało brakowało abyśmy zagrali 
w upragnionym finale.  W przyszłym roku 
powalczymy ponownie o tytuł Mistrza 
Polski – relacjonuje kapitan Sławomir 
Walczewski. – Naszym zachowaniem, za-
równo na boisku jak i poza nim, udowod-
niliśmy, że jesteśmy drużyną. Chcielibyśmy 
podziękować m.in. Prezydentowi Wejhero-
wa, gdyż to m.in. dzięki jego przychylności 
nasz wyjazd był możliwy.

Już po raz drugi, w ramach 
Światowych Obchodów 
Zdrowia Psychicznego, 
wejherowski Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
zorganizował festyn dla 
mieszkańców Wejherowa, 
w który włączyło się wiele 
instytucji i stowarzyszeń 
społecznych. 

W trosce 
o zdrowie

W sali konferencyjnej Wejherowskiego 
Centrum Kultury odbyło się spotkanie 
„Sensoryzmy, czy emocje? O kodowaniu 
emocjonalnym i nieporozumieniach.” 
Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.

Rozmawiali 
o autyzmie 
w Filharmonii 
Kaszubskiej 

Wspólna reprezentacja powiatu wejherowskiego złożona z pracowników jednostek 
samorządowych znajdujących się na terenie naszego powiatu zdobyła brązowe 
medale podczas XI Mistrzostw Polski Samorządowców w piłce nożnej, które odbyły 
się w Rewalu. Wejherowska drużyna wystąpiła w kategorii „Oldboy 35 plus”.

Sukces samorządowców 
na turnieju w Rewalu



www.wejherowo.pl 13

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Listopad 2019

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

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

7.11, godz. 16.15 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych. Spotkanie o poezji i nie 
tylko poprowadzi poeta Tadeusz Dą-
browski.

14.11, godz. 17 
Rozstrzygnięcie Wejherowskiego Kon-
kursu Literackiego „Powiew weny”

18.11, godz. 10 
Konkurs recytatorski dla uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawowych „Strofy o Oj-
czyźnie”

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

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

21.11 
Dzień Seniora w Bibliotece – szczegóły 
wkrótce.

28.11, godz. 12 
Rozstrzygnięcie XII Powiatowego Kon-
kursu Czytelniczego

listopad 
Rodzinne warsztaty świąteczne. Szcze-
gółowe informacje już wkrótce. Szcze-
góły w Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży; spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla Młodzieży. 

5.11, godz. 19 
Panoptikum – Teatr Ruchu Mo-sHe, bile-
ty: 10 zł

6.11 
Wystawa Prac Franciszka Starowiejskiego 
„W   oczekiwaniu  Ocaliciela”  Teatr Rysunku, 
Galeria WCK. Właścicielami dzieła są Cy-
prian Biełaniec i Arkadiusz Widelski. Wysta-
wa w Wejherowskim Centrum Kultury skła-
da się także z plansz z tekstami o dziele i jego 
autorze oraz fotografii dokumentujących 
jego powstawanie. Ekspozycja przygotowa-
na została we współpracy z Agencją Zegart. 
Wystawa czynna do 12 grudnia.

11.11, godz. 17
MONIUSZKO ZACZAROWANY – Mo-
niuszko na Jazzowo, bilety: 30 – 39 zł. 
Z  okazji Roku Moniuszkowskiego, ar-
tystka Magda Brudzińska  przygotowała 
projekt „Moniuszko zaczarowany – Mo-
niuszko na Jazzowo”.

13. 11, godz. 11
Poranki Muzyczne dla dzieci – „Przybyli 
ułani pod okienko... z orkiestrą i śpie-
wem”, bilety: 10 zł

15.11, godz. 20 
Projekt Koffta, bilety: 29 – 39 zł. Projek-
tem kOFFta. Utwory Jonasza Koffty wy-
kona wybitna aktorka Aneta Todorczuk

16.11, godz. 19 
SPAGHETTI POLONEZE – Monika Ma-
riotti, bilety: 30 zł – 39 zł. Włoskie prze-
boje, okraszone dowcipnymi komenta-
rzami i anegdotami Moniki Mariotti 

19.11, godz. 19 
RAT PACK, CZYLI SINATRA Z KOLEGA-
MI, bilety: 89 zł – 109 zł normalne

21.11, godz. 9.30
Niedźwiedź i masza, czyli gdzie moja kasza 
– Teatr Lalki „Tęcza”, bilety: 15 zł – 19 zł.

26.11, godz. 19 
SORRY BOYS, bilety: 45 zł ulgowe, 49 zł 
normalne. Koncert trzyosobowego ze-
społu, czerpiącego umiejętnie inspirację 
z różnych gatunków muzycznych.  Bela 
Komoszyńska - głos, instrumenty klawi-
szowe, Tomasz Dąbrowski – gitary, Piotr 
Blak - gitara, instrumenty klawiszowe

30.11, godz. 19 
KUBA BADACH – TRIBUTE TO AN-
DRZEJ ZAUCHA. Podczas koncertów 
artysta wykona utwory legendy polskiej 
sceny muzycznej – Andrzeja Zauchy, 
w nowych aranżacjach przygotowa-
nych przez siebie oraz Jacka Piskorza. 

Światowy Dzień Zwierząt to  coroczne 
święto, które obchodzone jest w dzień 
wspominania św.  Franciszka z  Asyżu. 
W  piątek o  swoich pupilach nie zapo-
mnieli również mieszkańcy Wejhero-
wa. Wierni wraz ze  swoimi zwierzę-
tami zgromadzili się przy fontannie 
św.  Franciszka na  wspólnej modlitwie 
prosząc o  błogosławieństwo zwierząt 
domowych.
– W ramach dwudniowych uroczysto-
ści św. Franciszka w sposób szczególny 
zgromadziliśmy się tutaj z naszymi ulu-
bieńcami i pociechami, przez niektórych 
uważanych nawet za członków rodziny, 
by przez wstawiennictwo św. Franciszka 
podziękować za każde stworzenie, jed-
nocześnie ucząc się na nowo szacunku 
do wszystkich istot – powiedział o. Joel 
Kokott, gwardian wejherowskiego 
klasztoru Franciszkanów.
Nabożeństwo poprowadził ojciec Ben-
dekt, który na  zakończenie poświęcił 
zwierzęta. W  uroczystości uczestni-
czył również prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. Prezydent 
podkreślił, że bardzo się cieszy z faktu, 
iż powstała taka inicjatywa, wyrażając 
zarazem nadzieję, że  będzie ona kon-
tynuowana w  kolejnych latach w  tym 
samym miejscu.

4 października obcho-
dziliśmy Światowy Dzień 
Zwierząt. Z tej okazji wej-
herowianie wraz ze swo-
imi pupilami uczestniczyli 
w specjalnym nabożeń-
stwie ku czci św. Fran-
ciszka.

Franciszkanie 
pobłogosławili 
zwierzęta
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NOWINY – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: nowiny@wejherowo.pl; 
Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 6 000 egz. Druk: Wejherplast.

Informacja: 
 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt
 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20
Zastępca Prezydenta: Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz
 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara 
 58 677 70 20
Skarbnik Miasta: Marzena Ćwiklińska 
 58 677 71 59 

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie – kierownicy)

Plac Wejhera 8
Wydział Ogólno-Organizacyjny 
 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 
Sekretariat Rady Miasta 
 58 677 70 26, 58 677 70 27
Wydział Kultury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki (Michał Jeliński) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38
Straż Miejska (Zenon Hinca) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Ulica 12-go Marca 195 – Kancelaria Ogólna
Wydział Spraw Obywatelskich 
(Mariola Pokraczyńska) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45
Wydział Finansowy (Justyna Kisielewska – zastępca 
skarbnika) 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych (Agnieszka Szulakowska) 
 58 677 71 08, 58 677 71 13
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (Stanisław Brzozowski) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Urbanistyki (Mirosław Ziemann) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44
Miejski Konserwator Zabytków
(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 
 58 677 71 41
Wydział Spraw Lokalowych (Aleksandra Borkowska)
 58 677 71 25 
Urząd Stanu Cywilnego (Grzegorz Gaszta) 
 58 677 71 31 
Ewidencja Działalności Gospodarczej 
 58 677 71 34, 58 677 71 36
Inspektorat Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
 58 677 71 37, 58 677 71 39
Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych (Dorota 
Popiołek) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o.o. (Roman Czerwiński) 
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
(Czesław Kordel) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32
Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych (Jarosław Jędrzejewski) 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97
Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego (Ewa Puchowska) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(Anna Kosmalska) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 
Wejherowskie Centrum Kultury 
(Jolanta Rożyńska) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75
Miejska Biblioteka Publiczna 
(Ewelina Magdziarczyk-Plebanek), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 – Ratusz Miejski

>

>

>

Na wejherowskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku wiedzę zdobywa ponad 
300. słuchaczy. W  tym roku rozpocz-
nie naukę kolejnych czterdzieścioro. 
Jak powiedziała Krystyna Laskowska, 
prezes Stowarzyszenia Wejherow-
skiego   Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, to ważny rok, Uniwersytet rozpoczy-
na piętnasty rok działalności – wcześniej 
w ramach YMCA, a jako stowarzyszenie 
w drugi rok. 
W  imieniu prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, Bogusław 
Suwara, sekretarz Wejherowa złożył 
życzenia członkom zarządu stowarzy-
szenia, Radzie Uczelni, wolontariu-
szom i słuchaczom.
– Wszystkim słuchaczom, także tym, 
którzy rozpoczynają dopiero przygodę 
z Uczelnią, życzymy wielu inspirujących 
zajęć, wspaniałych i bezinteresownych 
przyjaźni oraz spotkań z ciekawymi ludź-
mi – powiedział Bogusław Suwara, 
który także będzie prowadził zajęcia 
ze słuchaczami UTW. – Życzymy także 
wytrwalości, kreatywności i konsekwen-
cji w realizowaniu ambitnych zamierzeń 
oraz niesłabnącego zapału i mobilizacji 
do pracy nad rozwojem własnych zain-
teresowań.

Wszystkich zgromadzonych powitał rek-
tor KPSW prof.  dr hab. Marcin Pliński. 
Podczas uroczystości dokonano również 
pasowania na  studentów. Nie zabrakło 
też okolicznościowych wystąpień przy-
byłych gości.
– Gratuluję rektorowi Kaszubsko-Pomor-
skiej Szkoły Wyższej tego, że w ciągu zale-
dwie kilkunastu lat istnienia wejherowska 
uczelnia osiągnęła bardzo wysoki standard 
nauczania oraz kwalifikacji wykładowców, 

czego dowodem jest wzrastająca z każdym 
rokiem liczba studentów, czy choćby wy-
pełniona dzisiaj po brzegi aula – powie-
dział sekretarz miasta Bogusław Suwa-
ra, który uczestniczył w inauguracji roku 
akademickiego KPSW.
Jak mówi kanclerz uczelni Rafał Gier-
szewski, Kaszubsko – Pomorska Szkoła 
Wyższa w  Wejherowie cały czas pro-
wadzi jeszcze rekrutację na  studia nie-
stacjonarne I-ego stopnia, a także studia 
podyplomowe. W tym roku największą 
popularnością wśród studentów cieszy 
się kierunek socjologia o specjalnościach: 
kryminologia z elementami kryminalistyki, 
zarządzanie zasobami ludzkimi oraz bez-
pieczeństwo wewnętrzne i problemy spo-
łeczne. 

Słuchacze Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zainaugurowali nowy rok akademicki 
2019/2020. Uroczystość, która odbyła 
się w auli Szkoły Podstawowej nr 9 
w Wejherowie, zgromadziła nie tylko 
słuchaczy, ale także wolontariuszy-
wykładowców i przedstawicieli 
władz miejskich i powiatowych. 
Inaugurację uświetnił występ pianisty, 
wejherowianina Artura Sychowskiego. 

Inauguracja roku 
akademickiego 
Wejherowskiego 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Studenci 
zainaugurowali 
kolejny rok 
akademicki 
w KPSW
Studenci rozpoczęli naukę 
w kolejnym roku akademickim 
w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej w Wejherowie.
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Podczas festynu charytatywnego 
uczestnicy mogli skorzystać z przejazdu 
samochodami terenowymi, motorami, 
bryczką i quadem. Zaprezentowane zo-
stały także wozy strażackie, a także po-
kazy siłowo – treningowe. Dla najmłod-
szych przygotowano atrakcje dla dzieci 
– animacje, malowanie twarzy, warko-
czyki, zjeżdżalnie. Wszystko przy dźwię-
kach zespołu muzycznego i saksofonu.  

Wszyscy, którzy tego dnia pojawili się 
na festynie charytatywnym mogli sko-
rzystać ze strefy gastronomicznej, gdzie 
można było spróbować m.in. grochówki, 
chleba ze smalcem, dań z grilla, a także 
bałkańskich przysmaków. W czasie wy-
darzenia został przeprowadzony kier-

Celem zawodów była zarówno konty-
nuacja organizacji cyklicznych biegów, 
mających upamiętnić  wybitnego na-
uczyciela Macieja Kanteckiego, jak i po-
pularyzacja aktywności fizycznej, rekre-
acji ruchowej i zdrowego stylu życia.
Na mecie wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe medale, które wręczali 
m.in. kierownik Wydziału Kultury, Spor-
tu, Spraw Społecznych, Promocji i Tury-
styki Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
Michał Jeliński oraz dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana III So-
bieskiego Katarzyna Bojke. W organiza-
cję biegu zaangażował się Urząd Miejski 
w Wejherowie. 

Tłumy wejherowian 
i przyjaciół Magdy 

Groenke wzięły udział 
w festynie charytatywnym 

zorganizowanym 
w wejherowskim 

parku, podczas którego 
zbierano pieniądze na 
leczenie i rehabilitację 

wejherowianki. Pani 
Magda Groenke choruje 

na nowotwór kości. 
Patronat honorowy 

nad wydarzeniem objął 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 

masz oraz loteria cegiełkowa oraz licy-
tacja. 
Wydarzeniem towarzyszącym był bieg 
na dystansie 200 metrów (dzieci) oraz 
2,5 km (dorośli). Organizatorkami wyda-
rzenia były: Monika Formella, Weronika 
Hinc oraz Martyna Blaszke – Jóskowska.

Pobiegli, by pomóc Magdzie 
wygrać walkę z rakiem

Już po raz piąty miłośnicy biegania 
wzięli udział w Otwartych Biegach 
Przełajowych w ramach Memoriału 
Macieja Kanteckiego. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach, także i tym 
razem w biegu wzięli udział nie tylko 
uczniowie, nauczyciele i absolwenci 
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla 
Jana III Sobieskiego, ale również 
mieszkańcy Wejherowa i okolic. 

Pogoda 
nie przeszkodziła 
biegaczom
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