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WYRÓŻNIENIA

Celem konkursu zorganizowanego przez 
Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Spo-
łecznej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
w  Warszawie oraz Uniwesytet Szcze-
ciński, było wyłonienie zrealizowanych 
w  ośrodkach pomocy społecznej pro-
jektów socjalnych, których działania 
były ukierunkowane na wzmocnienie 
i wsparcie rodziny w jej drodze do odzy-
skania poczucia własnej wartości i nieza-
leżności.
Jak powiedziała Anna Kosmalska, dy-
rektor wejherowskiego MOPS, która 
w  Warszawie odebrała nagrodę z  rąk 
podsekretarza stanu w  Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej 
MRPiPS Marcina Zielenieckiego, do wej-

herowskiego projektu przystąpiło dzie-
siąć mam, ale w  działania projektowe 
włączono dzieci i całe rodziny. 
– W ramach projektu przeprowadzono cykl 
spotkań i warsztatów dla rodziców oraz 
zajęć dla dzieci prowadzonych przez psy-
chologów, doradcę finansowego, trenera 
szkoły dla rodziców, policjantów, pedagoga 
i asystentów rodziny – mówi Anna Ko-
smalska. 
Komisja konkursowa z  25. zgłoszonych 
projektów, najwyżej oceniła 16 projek-
tów socjalnych, a 9 wyróżniła. 
– Gratuluję wejherowskim pracownikom 
socjalnym i dyrekcji ośrodka, których 
projekt został zauważony i nagrodzo-
ny w ogólnopolskim konkursie – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. – Pomoc społeczna we współcze-
snym świecie, jest niezwykle ważna - sta-
wia przed pracownikiem socjalnym wiele 
wyzwań. To konieczność podejmowania 
różnych inicjatyw, wdrażania skutecznych 
form i metod działań pomocowych. 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. Podkreślił, że pra-
cownicy socjalni służą swoim podopiecz-
nym nie tylko radą, wsparciem, sercem, 
ale także pobudzają do aktywności spo-
łecznej. 
– Takim przykładem może być nasz ośro-
dek, którego zaangażowanie i kreatywność 
zostały wysoko ocenione w skali kraju 
– mówi Arkadiusz Kraszkiewicz.

Czesław Kordel, prezes Miejskiego Za-
kładu Komunikacji sp. z o.o. w Wejhero-
wie odebrał dyplom i statuetkę „Oskara” 
podczas gali FilmAT Festival, która odby-
ła się w Warszawie. 
– Dyplom i „Oskar” to prestiż w dążeniu do 
zwiększania bezpieczeństwa w transporcie 
miejskim przekazany w obrazie filmowym, 
którego właścicielem i pomysłodawcą jest 
MZK Wejherowo – mówi Czesław Kordel. 

– Przesłaniem filmu było zaproszenie kan-
dydatów do pracy na stanowisku kierowcy 
autobusu poprzez przybliżenie ich codzien-
nych obowiązków.
Film powstał na podstawie scenariusza 
Lilii Wilczyńskiej, a  zrealizowali go: Lilii 
Wilczyńska i  Arkadiusz Jaskułka, któ-
ry odpowiedzialny był także za zdjęcia 
i montaż. 

Sukces wejherowskich 
pracowników socjalnych

Wejherowski projekt „Rodzina 
na horyzoncie” przeprowadzony 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej zajął  trzecie miejsce 
w ogólnopolskim konkursie zor-
ganizowanym dla pracowników 
socjalnych. W ramach konkursu 
zgłoszono 25 projektów socjal-
nych z 11. województw. 

Prestiżowe 
wyróżnienie 

Miejskiego 
Zakładu 

Komunikacji 
w Wejherowie

International Tourfilm 
Academy Award wyróżniło 
Miejski Zakład Komunika-
cji sp. z o.o. w Wejherowie 
za film „Mój zawód kie-
rowca MZK”. Jurorzy doce-
nili wejherowski dokument 
za wartościowe podjęcie 
tematu bezpieczeństwa na 
drogach w roku Prezyden-
cji Polski w Euro Controle 
Route. 
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INWESTYCJE

Nowo powstała świetlica jest wolno 
stojącym budynkiem jednokondygna-
cyjnym. Do dyspozycji mieszkańców jest 
około 82 mkw. Wewnątrz pomieszcze-
nia znajduje się sala na około 45 miejsc, 
aneks kuchenny, pomieszczenie gospo-
darcze i łazienka. Przy budynku powstał 
zadaszony taras przed wejściem, a wokół 
świetlicy chodnik. W ramach inwestycji, 
która kosztowała ok. 420 tys. zł,  po-
wstała kanalizacja sanitarna, deszczowa 
i  wodociągowa, instalacja elektryczna 
i  odgromowa, a  także instalacja gazowa 
umożliwiająca ogrzewanie budynku pie-
cem z sieci gazowej.
Jak powiedział sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara, obiekt zaprojektowany 

został jako miejsce do spotkań dla miesz-
kańców, z  przeznaczeniem na  działal-
ność kulturalno-oświatową i samorządo-
wą. Zostanie oddany do dyspozycji Rady 
Osiedlowej.
– Świetlica, która pełnić będzie wiele funk-
cji, powstała dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców tego osiedla, którzy udowadniają, 
że wspólnie można zrobić wiele dla swo-
jego otoczenia – mówi prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt. – Teren 
przy ul. Mostnika został zagospodarowany 
w kompleksowy sposób. Jest już boisko 
do gry, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. 
Wartość projektu świetlicy przekroczyła 
200 tys. złotych, a zatem była to kwota 
wyższa niż przewidywana w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Musieliśmy ją uzu-
pełnić ze środków budżetu miasta. 
Autor zwycięskiego projektu – Dariusz 
Kreft podziękował swoim sąsiadom 
–  mieszkańcom osiedla za  aktywność 
i zaangażowanie podczas kolejnej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. 
– Mam nadzieję, że mieszkańcy – zarówno 
dzieci, młodzież i dorośli będą zadowoleni 
i chętnie będą korzystali z tego obiektu 
– mówi Dariusz Kreft. 
W  uroczystym otwarciu świetlicy wzięli 
udział mieszkańcy osiedla, zarząd Rady 
Osiedla Sucharskiego, której przewod-
niczy Iwona Musiał, Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa, Przewodniczący Rady Miasta Jacek 
Gafka oraz  wejherowscy radni: Tomasz 
Groth, Leszek Szczypior, Czesław Ku-
kowski. Henryk Jarosz, radny poprzed-
nich kadencji przekazał do  świetlicy 
dwie publikacje.

Przy ul. Mostnika 
na Osiedlu Sucharskiego 
zakończyła się budowa 
świetlicy osiedlowej 
realizowanej w ramach 
Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
Powstało nowe miejsce 
spotkań dla mieszkańców 
z zapleczem 
gospodarczym 
do funkcjonowania 
istniejącego Placu Zabaw 
i Rekreacji im. Ryszarda 
Jakubka w Wejherowie. 

Wejherowski Budżet Obywatelski

Nowa 
świetlica 
na Osiedlu 
Sucharskiego 
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Umowę w wysokości 13 tys. zł na wspar-
cie realizacji projektu kultury, jako zada-
nia publicznego, z  prezydentem miasta 
Krzysztofem Hildebrandtem podpisała 
Dominika Trusewicz, prezes chóru  „Can-
tores Veiherovienses”.
– Wyjeżdżamy na V Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki w Cieszynie, gdzie wy-
stąpimy w drugiej edycji konkursu chó-
ralnego. Podczas występu w Cieszynie 
chcemy zaprezentować repertuar w języ-
ku kaszubskim, w tym m.in. jedną z pie-
śni Koheleta. Nasz chór, którym dyrygu-

Zainstalowane na przejściu dla pieszych 
oświetlenie zapewnia kierowcy lepszą 
widoczność pieszego, a  pieszemu – lep-
szą widoczność zbliżających się po-
jazdów.  To kontynuacja rozpoczętego 
w 2016 r. programu doświetlenia przejść 
dla pieszych, który prowadzony jest  
w różnych częściach  Wejherowa.
– Nowe oświetlenie ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa, szczególnie na przej-
ściach, gdzie na wypadki narażone są 
dzieci – mówi Beata Rutkiewicz, za-

stępca prezydenta Wejherowa. – Stąd 
doświetlono przejścia znajdujące się przy 
szkołach lub w miejscach, gdzie najczę-
ściej przechodzą dzieci uczęszczające 
do pobliskiego przedszkola i szkoły. Zna-
cząca cześć wypadków z udziałem pie-
szych zdarza się po zmroku, dlatego nowa 
instalacja ma poprawić bezpieczeństwo 
ruchu w tych rejonach. 
Inwestycja kosztowała miasto ok. 90 tys. 
zł, a wykonawcą była firma PMP sp. z o.o. 
w Wejherowie. 

Od początku lat 90-tych emeryci i ren-
ciści w  Wejherowie płacili niższe po-
datki od gruntów i budynków wykorzy-
stywanych na cele mieszkaniowe. Tak 
samo miało być w  roku przyszłym. Na 
wniosek prezydenta Wejherowa, Rada 
Miasta w dniu 24 września 2019 r. pod-
jęła uchwałę Nr VIIIk/XIII/132/2019, 
w której uchwalono że stawki podatku 
od gruntów i  budynków wykorzysta-
nych na cele mieszkaniowe przez eme-
rytów i  rencistów będą o  prawie 30% 

niższe, niż stawki ogólne na te cele. 
Emeryci i  renciści mieli w  2020  roku 
płacić 35  gr. za 1m2 gruntu (staw-
ka ogólna to 48 gr. za 1 m2) i  56 gr. za 
1  m2 powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego (stawka ogólna to 78 gr. 
za 1 m2). Regionalna Izba Obrachunko-
wa, która kontroluje finanse samorzą-
dów, po raz pierwszy w historii stwier-
dziła nieważność omawianych zapisów 
uchwały Rady Miasta Wejherowa, gdyż 
w tym przypadku  cyt. „...rada gminy nie 

je obecnie Tomasz Chyła, liczy obecnie 
35 osób. Spodziewamy się silnej konku-
rencji m.in. z Czech i Węgier, a także wielu 
znakomitych chórów z Południowej Polski. 
W zespole panuje bardzo dobra atmosfe-
ra. Jesteśmy przygotowani na rywalizację 
na jak najwyższym poziomie – mówi Do-
minika Trusewicz.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
po  podpisaniu umowy życzył powodze-
nia Cantoresom na cieszyńskim festiwa-
lu, który odbędzie się w dniach 6-7 grud-
nia 2019 roku.

może różnicować wysokości podatku 
od nieruchomości...”. 
– Bardzo nad tym ubolewamy. Chcieliśmy 
– jak zawsze – ulżyć emerytom i rencistom 
w podatku od nieruchomości i w ten sposób 
im pomóc. Wszyscy wiemy, że wielu z nich 
ma problemy finansowe – podkreśla za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz – Pomimo, że takie  ulgi w podatkach 
były w Wejherowie od wielu lat, to w tym 
roku Regionalna Izba Obrachunkowa nam 
na to nie pozwoliła i uchyliła uchwałę Rady 
Miasta w tym punkcie. Sama treść tegorocz-
nej uchwały, poza nowymi stawkami, była 
identyczna, jak w uchwałach z lat poprzed-
nich, które nie budziły zastrzeżeń Izby.

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt udzielił 
wsparcia finansowego Chórowi Mieszanemu „Canoteres 
Veiherovienses.

Cantoresi pojadą na Międzynarodowy 
Festiwal w Cieszynie 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uchyliła uchwałę Rady Miasta Wejherowa 
w zakresie ustalającym niższe stawki podatków od nieruchomości dla emerytów 
i rencistów na rok 2020. Tym sam będą płacili stawki ogólne, bez prawie 30 % ulgi. 

Miasto chciało pomóc,  
Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyraziła zgody

Kolejne przejścia dla pieszych zostały doświetlone 
dzięki zamontowaniu dodatkowego oświetlenia. 
Miasto zainstalowało nowe lampy na trzech przejściach 
na skrzyżowaniu  ulic Derdowskiego i Słonecznej, 
m.in. przy Przedszkolu Samorządowym nr 2. 

Doświetlono trzy 
kolejne przejścia 
dla pieszych 
w Wejherowie

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI 2020
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Okres jesienno-zimowy to  najtrudniej-
szy czas dla osób bezdomnych, star-
szych, samotnych, znajdujących się 
w  trudnej sytuacji bytowej i  zdrowot-
nej oraz  dla wszystkich, którzy w  tym 
okresie wymagają wsparcia i  pomocy 
ze  strony służb społecznych. W  okresie 
zimowym, szczególnie osoby bezdomne 
są narażone na  wiele niebezpieczeństw 
związanych z  wychłodzeniem organi-
zmu, odmrożeniem, a w rezultacie z utra-
tą zdrowia lub życia.
– Miejskie służby i instytucje pomocowe 
opracowały procedurę udzielania pomocy 
osobom bezdomnym – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.  – We wspólne działania za-
angażowały się Straż Miejska, Komenda 
Powiatowej Policji w Wejherowie, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, wejherow-
ski szpital, a także Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek Posługujących Ubogim miesz-

czące się przy ul. Kopernika w Wejherowie. 
Dla osób bezdomnych przygotowane są 
miejsca w noclegowniach i schroniskach 
w Gdyni, Wielu, Człuchowie, Miłoradzu 
i Warszawie, a także pomieszczenia, gdzie 
mogą się umyć i spożyć ciepły posiłek. 
Pomoc dla osób bezdomnych świadczy 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Wejherowie, a  po godzinach pracy 
MOPS, bezdomni otrzymają skierowa-
nie do Schroniska dla Osób Bezdomnych 
w Gdyni wraz z biletem na przejazd jed-
norazowy SKM na  trasie Wejherowo 
–  Gdynia Główna, w  siedzibie Straży 
Miejskiej w Wejherowie.
– Od lat udzielamy pomocy osobom 
bezdomnym przebywającym na terenie 
Wejherowa – mówi Anna Kosmalska, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. – Pracownicy 
socjalni, policjanci oraz strażnicy miej-
scy systematycznie odwiedzają miejsca, 

w których mogą przebywać osoby bez-
domne m.in. altanki na ogródkach dział-
kowych, kanały i węzły ciepłownicze, 
klatki schodowe czy pustostany. Każdej 
napotkanej osobie bezdomnej proponu-
jemy miejsce w schronisku. 

W  kilku przypadkach realizacja tego-
rocznych zadań została w budżecie prze-
sunięta na rok przyszły.
– Nie zrezygnowaliśmy z żadnej inwestycji, 
z żadnego zadania, a jedynie w kilku przy-
padkach zostały one przesunięte w czasie, 
na rok przyszły. To spowodowało, że tam, 
gdzie z różnych powodów pieniądze nie 
zostaną wydatkowane do końca 2019 r.,  
zostały one na ostatniej sesji przesunięte 
na inne potrzebne w tym roku zadania. 
– wyjaśnia zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz i  dodaje: – Przede wszystkim 
z powodu oczekiwania na otrzymanie po-
zwoleń na budowy ze Starostwa Powiato-
wego niektóre inwestycje nie zakończą się 
w 2019, a w 2020 roku. Nie jest to żad-
na nadzwyczajna sytuacja. Podkreślam, 
że wszystkie zaplanowane zadania zostaną 
ostatecznie realizowane.

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

Miasto przygotowane 
do pomocy bezdomnym zimą

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie, 

tel. 58 677 79 60

Straży Miejskiej w Wejherowie, 
całodobowy telefon dyżurny 

58 677 70 40

Nie bądźmy obojętni na los drugiego czło-
wieka - każdą informację o osobach star-
szych, samotnych, bezdomnych, których 
nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebu-
ją pomocy przekażmy odpowiednim służ-
bom. Informacje można zgłaszać do:

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta Wejherowa radni przyjęli 
m.in. zmianę budżetu na 2019 r. Jej celem było dostosowanie budżetu 
do bieżącej sytuacji i realizowanych zadań. Ponadto prezydent 
Wejherowa wygospodarował dodatkowe środki i zwiększył wydatki: 
200 tys. zł.  na ułożenie płyt drogowych na ulicach zgodnie z wnioskami 
mieszkańców oraz 300 tys. zł na zakup nowej rolby do utrzymania lodu 
na miejskim lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 8.

Dodatkowe środki 
na inwestycje

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta Wejherowa radni przyjęli 
m.in. zmianę budżetu na 2019 r. Jej celem było dostosowanie budżetu 
do bieżącej sytuacji i realizowanych zadań. Ponadto prezydent 
Wejherowa wygospodarował dodatkowe środki i zwiększył wydatki: 
200 tys. zł.  na ułożenie płyt drogowych na ulicach zgodnie z wnioskami 
mieszkańców oraz 300 tys. zł na zakup nowej rolby do utrzymania lodu 
na miejskim lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 8.
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Spektakl wyreżyserował Maciej Wi-
zner z  Teatru Miejskiego w  Gdyni w  ra-
mach projektu Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego „Teatralny Pasjans”. 
Przed spektaklem Maciej Wizner powie-
dział, że  projekt w  „Teatralny Pasjans” 
realizowany jest już po  raz piaty i  zaan-
gażowane są w nim trzy grupy spełczne 
- seniorzy, osoby niepełnosprawne i mło-
dzież- z  Gdańska, Gdyni, Sopotu i  Wej-
herowa, które równolegle przygotowują 
3 sztuki. 
Licznie zgromadzona w  auli dawnego 
gimnazjum publiczność (blisko 200 osób) 
obejrzała bardzo ciekawe widowisko 
oparte na  motywie rozdzielonych bliź-
niaków, będącymi sługami u  bardzo po-
dobnych do  siebie kupców, którzy nie 
wiedząc nic o  sobie znajdują się w  tym 
samym mieście. Na  dodatek widowisko 
jest próbą teatralną. Ci sami aktorzy 
występują w  różnych rolach i  na sce-
nie panuje spore zamieszanie. Zagranie 
w  tak trudnym spektaklu wymagało 
od wszystkich wielu przygotowań. Efekt 

okazał się znakomity. Na koniec były go-
rące oklaski i podziękowania. 
Gratulacje reżyserowi, seniorom-akto-
rom i  pomysłodawczyni projektu, zło-
żyli: zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Bogdan Tokłowicz 
i  dyrektor Miejskiej BIblioteki Publicz-
nej Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. 
Za zangażowanie w organizację i przygo-
towanie widowiska podziękowała rów-
nież reżyserowi i  wykonawcom Marta 
Nowicka z Działu Edukacji Teatru Szek-
spirowskiego, która przyjeżdżała także 
na próby teatralne do Wejherowa. 
Jak nam powiedziała Krystyna Laskow-
ska – prezes SWUTW, która występo-
wała w tym spektaklu, aktorzy „Srebrnej 
NItki”   bardzo zadowoleni są ze  wspó-
pracy z reżyserem Maciejem Wiznerem. 
Dzieląc się w czasie prób swoimi cenny-
mi uwagami z  zespołem, wniósł wiele 
w pracę i rozwój grupy teatralnej senio-
rów, co na  pewno zaowocuje w  dalszej 
działalności „Srebrnej Nitki”.
Srebrna Nitka wystąpiła także na  de-
skach Teatru Szekspirowskiego w Gdań-
sku 13 listopada br.

– Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa co roku 
spotyka się z tak dużym zainteresowa-
niem. Wspólnie możemy dla Wejherowa 
zrobić wyjątkową rzecz – zadbać o dzie-
dzictwo kulturowe i pamięć ludzi, którzy 
to miasto budowali i tworzyli na rożnych 
etapach jego dziejów. W tym miejscu 
spoczywają przecież nasi mieszkańcy 
i osoby zasłużone dla Wejherowa, które 
przez dziesięciolecia działały społecznie, 
gospodarczo, tworzyły różne stowarzysze-
nia, czy choćby zarządzały Wejherowem. 
Uważam, że poprzez włączanie się w tego 
typu akcje możemy dać dobry przykład 
naszym dzieciom i pokazać im, w jaki spo-
sób należy dbać o dziedzictwo kulturowe 
Wejherowa i pobliskich mniejszych miej-
scowości – podkreśla Teresa Patsidis, 
dyrektor Muzeum Piaśnickiego.

– Gorąco zachęcam do skorzystania z za-
proszenia wzięcia udziału w konkursie i za-
prezentowania swoich dotychczasowych 
wokalnych doświadczeń na V – Jubileuszo-
wej Edycji Konkursu „Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego” – mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego.  

Piąta jubileuszowa edycja konkursu jest 
szczególna, ponieważ swoim zasięgiem 
obejmuje cały powiat wejherowski. Re-

gulamin przewiduje możliwość wzięcia 
udziału chórów/zespołów, które mają 
swoją siedzibę nie tylko w Rumi, Redzie 
i  w  Wejherowie ale również na terenie 
całego powiatu wejherowskiego. Kon-
kurs jest dwuetapowy. Na zwycięzców 
I oraz II etapu czekają atrakcyjne nagro-
dy finansowe. W tym roku, z racji V – Ju-
bileuszowej edycji konkursu, nagrody 
fundują: Wejherowo, Reda, Rumia oraz 
powiat wejherowski. 
Regulamin V – Jubileuszowej Edy-
cji Konkursu Chóralnego „Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego” na stronie  
www.wejherowo.pl

Sprzątali 
zabytkowy 
cmentarz 
w Wejherowie
Już po raz trzeci uczniowie, 
pracownicy wejherowskich instytucji, 
a także mieszkańcy miasta wspólnie 
sprzątali stary, zabytkowy cmentarz 
w Wejherowie w ramach akcji  
„Nie pozwól pamięci zarastać trawą... 
Sprzątnij grób obok”. 

W auli Szkoły Podstawowej nr 9 
odbyła się prapremiera spektaklu 
„Komedia omyłek – próba otwarta” 
w oparciu o sztukę Williama 
Szekspira w wykonaniu amatorskiej 
grupy teatralnej „Srebrna Nitka”, 
której liderem jest Elżbieta 
Kilikowska. Działająca od 6 lat 
przy Stowarzyszeniu Wejherowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
grupa teatralna „Srebrna Nitka” 
liczy kilkanaście osób i znana 
jest nie tylko w Wejherowie 
z wielu spektakli charytatywnych 
i okolicznościowych, a także 
z aktywności w projektach Budżetu 
Obywatelskiego.

Gorące brawa 
dla aktorów 
– seniorów

Stowarzyszenie Gmin „Małe 
Trójmiasto Kaszubskie” zaprasza 
chóry oraz zespoły z terenu powiatu 
wejherowskiego do wzięcia 
udziału w V – Jubileuszowej Edycji 
Konkursu Chóralnego Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego „Małe 
Trójmiasto Kaszubskie śpiewa 
kolędy i pastorałki”. Zgłoszenia 
udziału w konkursie trwają 
do 13 grudnia br.  

V Konkurs 
Chóralny Małego 
Trójmiasta 
Kaszubskiego
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Wejherowskie obchody święta naro-
dowego zainaugurowała uroczysta 
akademia w  Szkole Podstawowej nr 5 
w  Wejherowie. Część artystyczną przy-
gotowali uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 5 oraz orkiestra Państwowej Szkoły 
Muzycznej I  stopnia w  Wejherowie pod 
batutą Tomasza Winczewskiego.
101. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości grupa wejherowian 
uczciła marszem Nordic Walking. Po 
wspólnej rozgrzewce na wejherowskim 
rynku, kilkadziesiąt osób wyruszyło z kij-
kami w 6-kilometrową trasę. 
W kościele pw. Trójcy Świętej odprawiona 
została Msza św.  w  intencji Ojczyzny, po 

której biało-czerwona parada przeszła uli-
cami Wejherowa do Parku Miejskiego. 
W uroczystości udział wzięli m.in. prezy-
dent Wejherowa Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i  Starosta Powiatu Wej-
herowskiego Gabriela Lisius. Wspólne 
odśpiewanie Hymnu Państwowego zain-
tonował zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. Wykonano też pamiątkowe 
zdjęcie, do  którego ustawiło kilka tysięcy 
mieszkańców Wejherowa. 
Narodowe Święto Niepodległości ob-
chodzone jest corocznie 11 listopada dla 

Wejherowianie radośnie uczcili 
101. rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
Na placu Jakuba Wejhera 
w południe odśpiewano 
wspólnie Hymn Państwowy 
i wykonano pamiątkowe zdjęcie. 
Następnie ulicami miasta 
przemaszerowała do Parku 
Miejskiego kilkutysięczna Parada 
Niepodległościowa, gdzie wspólnie 
śpiewano piosenki patriotyczne.

Niepodległości 
w Wejherowie

Święto 
upamiętnienia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 r., po 123 latach za-
borów (1795–1918).
– Dziękuję wszystkim wejherowianom, któ-
rzy zamanifestowali swój patriotyzm pod-
czas obchodów Dnia Niepodległości – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. – Świętujemy tę najbardziej radosną 
ze wszystkich patriotycznych rocznic wspól-
nie – z radością i dumą tak jak Ci, którzy o tę 
wolność walczyli, a którzy 101 lat temu ją 
odzyskali. To ważna data w naszej historii, 
która przyniosła Polakom zwycięstwo i upra-
gnioną wolność. 
Podczas spotkania w  Parku Miejskim 
przy akompaniamencie orkiestry dętej 
śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne. 
Można było również posmakować trady-
cyjnej żołnierskiej grochówki.  Zwieńcze-
niem tego wyjątkowego dnia był Maraton 
Pieśni Patriotycznej w Muzeum Piśmien-
nictwa i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie.

Wejherowianie radośnie uczcili 
101. rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
Na placu Jakuba Wejhera 
w południe odśpiewano 
wspólnie Hymn Państwowy 
i wykonano pamiątkowe zdjęcie. 
Następnie ulicami miasta 
przemaszerowała do Parku 
Miejskiego kilkutysięczna Parada 
Niepodległościowa, gdzie wspólnie 
śpiewano piosenki patriotyczne.
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Podczas spotkania w  ratuszu zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 
opowiedział gościom o  Jakubie Wej-
herze i  jego dziele utworzenia miasta. 
W  spotkaniu z  młodymi Francuzami 
uczestniczyła również Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta miasta Wej-
herowa.
Młodzi francuscy chórzyści z zaintereso-
waniem wysłuchali dziejów Wejherowa, 
a za gościnę w ratuszu podziękowali wy-
konaniem francuskiej piosenki. W  trak-
cie pobytu w  ratuszu zwiedzili też salę 
historyczną miasta i otrzymali materiały 
promocyjne o  Wejherowie. Następnie 

udali się do Państwowej Szkoły Muzycz-
nej, gdzie został zaplanowany występ 
chóru.   
Jak informuje Helena Zych, która jako 
przedstawiciel władz Stowarzysze-
nie „Europe Echanges” podczas wizy-
ty w  Wejherowie pełni rolę tłumacza, 
Stowarzyszenie EE tworzy 7 gmin leżą-
cych wokół francuskiego miasta Rouen 
z  Normandii. Stowarzyszenie od  wielu 
lat współpracuje z 6 krajami, w tym z Pol-
ską. Karta współpracy pomiędzy mia-
stem Wejherowo a  Stowarzyszeniem 
„Europe Echanges” została podpisana 
w 1997 roku. 

– Bardzo cieszę się, że możemy się wspól-
nie spotkać z okazji tak miłej okoliczności. 
Życie pokazuje że trzeba umieć przejść  
drogę życiową razem wspierając  się wza-
jemnie i ufając sobie. Państwo jesteście  
przykładem, że razem można pokonywać 
wszelkiego rodzaju trudności i stanowić 
przykład dla młodszych par w związkach 
małżeńskich. Życzę Państwu kolejnych dni, 
miesięcy i lat pełnych szczęścia, radości, 
uśmiechu i zadowolenia z życia w naszym 
mieście, bo Wejherowo jest wspaniałym 

miastem – mówił prezydent Krzysztof 
Hildebrandt wręczając jubilatom meda-
le, upominki i kwiaty. 
 Medalami zostali uhonorowani: Małgo-
rzata i  Jan Bianga, Urszula i  Władysław 
Hinz, Janina i Zygmunt Kałduńscy, Tere-
sa i Antoni Kass, Łucja i Edward Kostenc-
cy, Irena i  Andrzej Litwin oraz  Jadwiga 
i Zbigniew Żurawieccy.
– Bardzo przeżywam tę uroczystość, tak 
jakbym poszła drugi raz do ślubu. Cieszę 
się, że Pan Prezydent pamiętał o naszej 
rocznicy – mówi Małgorzata Bianga.
W  koncercie dla jubilatów i  gości wy-
stąpili Dominika Abramczyk (śpiew) 
i Krzysztof Pawłowski (gitara). 

Jurorzy w  składzie - Aneta Todorczuk, 
Grzegorz Sierzputowski i  Michał Sta-
chowski, po  obejrzeniu 15 spektakli, 
postanowiło nie przyznawać nagrody 
Grand Prix, lecz przyznać 3 równorzęd-
ne nagrody w  wysokości 2000 zł każda 
następującym zespołom:
>  Teatr Collegium Gedanense z  Gdań-

ska – za  profesjonalne podejście 
do  postaci dramatu, poruszające 
aktorstwo i  reżyserię spektaklu (na-
grodę ufundował Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt);

>  Teatr „Kompromisu nie będzie” z So-
potu - za  odwagę, śmiałe aktorstwo 
i poczucie humoru (nagrodę ufundo-
wała Starosta Powiatu Wejherow-
skiego Gabriela Lisius);

>  Teatru „MGAP” z  Lublina – za  wy-
obraźnię, zespołowość i  poczucie 
abstrakcji (nagrodę ufundowało 
Stowarzyszenie Absolwentów I  LO 
w Wejherowie). 

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie 
w  wysokości 500 zł dla Teatru Szkolne-
go „Zdziesiątkowani” z  Gdyni. Ponad-
to przyznało dwie nagrody aktorskie 
w  wysokości 500 zł każda – Monice 
Chybowskiej i  Krzysztofowi Maikowi, 
które ufundowała Rada Rodziców I  LO 
w Wejherowie oraz Alior Bank. Zaś juror 
Michał Stachowski postanowił wyróżnić 
za ciekawe głosy Natalię Skwirę i Pawła 
Grotha.

Więcej: www.wejherowo.pl

Dobiegł końca XIV Ogólno-
polski Przeglądu Małych Form 
Teatralnych im. Adama Luterka 
pod hasłem „Śmiech na bis”. 
Jury przyznało trzy równorzęd-
ne nagrody oraz wyróżnienia. 
Nagrodę Teatrowi „Kompromi-
su nie będzie” z Sopotu przy-
znało także jury mlodzieżowe. 

Trzy równorzędne 
nagrody w Przeglądzie 
Teatralnym

W ratuszu przebywała ponad 20. osobowa grupa uczniów 
z okolic Rouen, którzy wchodzą w skład chóru dziecięce-
go działającego przy Stowarzyszeniu „Europe Echanges”. 
Uczniom towarzyszyli opiekunowie i dyrygent chóru.

Francuski chór dziecięcy gościł w ratuszu

Małżonkowie-jubilaci, którzy 
przeżyli ze sobą wspólnie 50 lat, 
otrzymali Medale Róży „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” nadane przez Prezydenta 
RP. Medale jubilatom wręczył 
prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podczas uroczystości 
w pałacu wejherowskim.

Medale Róży dla 
małżonków-jubilatów
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Gerard Patok opowiedział prezydentowi 
miasta o  tym, jak   we  wrześniu uczest-
niczył w wyścigach Cyklo Kartuzy, a na-
stępnie - Kociewie Kołem.   Natomiast 
w  październiku zmagał się na  trudnej 
trasie w Sobótce w wyścigu o poetyckiej 
nazwie „Runda opadających liści”. Każdy 
z  tych wyścigów w  kategoriach senior 
70-80 plus, to  zazwyczaj trasa o  długo-
ści około 60-70 km. Takich wiekowych 
kolarzy jak on na  starcie bywa już nie-
wielu. Na  przykład w  Sobótce było ich 
czterech, a on wywalczył tam 3. miejsce. 
Często bywa, że przyjeżdża jako ostatni 
na  metę, ale  podkreśla że  dla niego naj-
ważniejsza jest walka ze sobą, żeby pod-
jąć wyzwanie, pokonać trudności i doje-
chać do mety.  
Prezydent Krzysztof Hildebrandt po-
gratulował wejherowianinowi zapału 
i energii, jaką Gerard Patok wkłada w ko-
larstwo, które stanowi dla niego życiową 
pasję, ale  również zapewnia też znako-
mitą kondycję zdrowotną. Na  pamiątkę 
prezydent wręczył mu album o  Wejhe-
rowie oraz  dyplom z  okazji ukończenia 
80. roku życia.

Do  rywalizacji przystąpiło ponad 
120  młodych karateków z  Wejhero-
wa i okolic, a także z Klubu Sportowy 
Karate Sakura Rumia i  Klubu Kara-
te Shotokan w  Lęborku. Wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali słod-
kie upominki, zaś zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii i konkurencji zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi medalami 
i pucharami.
W  oficjalnym rozpoczęciu turnieju 
uczestniczył m.in. zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz, który nie krył zadowolenia z tak 
licznej frekwencji podczas zawodów.
– Widać, że karate z każdym rokiem 
cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem wśród najmłodszych nie tylko 
w Polsce, ale również w Wejherowie. 

Świadczy o tym chociażby spora liczba 
młodych zawodników z naszego miasta. 
która zawsze licznie uczestniczy w tego 
typu zmaganiach. Cieszy zatem fakt, że 
w dzisiejszych czasach wejherowska mło-
dzież zamiast siedzieć w domu przed kom-
puterem, preferuje aktywność fizyczną 
– mówił Arkadiusz Kraszkiewicz.
Organizatorem zawodów było Stowa-
rzyszenie Sportów Walki i  Lekkiej Atle-
tyki w  Wejherowie, natomiast patronat 
honorowy nad  wydarzeniem objął Pre-
zydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.

Więcej informacji na stronie  
http://karateshotokanwejherowo.pl/

W  mistrzostwach wzięło udział 56. za-
wodników z  całej Polski. Mistrzostwa 
rozegrano tzw. systemem szwajcarskim 
przy użyciu programu Chess Manager 
w  oparciu o  listę rankingową zawodni-
ków FIDE. Wejherowski START wystąpił 
w składzie: Krzysztof Jurkiewicz (2 miej-
sce w szachach błyskawicznych), Marek 
Uziałko (3 m. w  szachach błyskawicz-
nych i 3 m. w szachach szybkich), Bogu-
sław Kuma, Jan Kiedrowicz (2 m. w kat. 
OPEN), Tadeusz Panek, Adam Hebel 
i grający trener Zygmunt Wielecki. 

Prezydent Wejherowa 
pogratulował 
Gerardowi Patokowi 
pasji kolarstwa 

Nestor wejherowskiego 
kolarstwa szosowego Gerard 
Patok odwiedził ostatnio 
Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildbrandta, aby 
opowiedzieć o swoich ostatnich 
osiągnięciach w wyścigach 
rowerowych. 

Ponad 120 dzieci wzięło 
udział w Ligowym Dziecięcym 
Turnieju Shotokan, który 
odbył się w hali sportowej 
w Szkole Podstawowej 
w Gowinie. Patronat Honorowy 
nad wydarzeniem objął 
Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.

Dzieci rywalizowały w turnieju karate

Siedem medali 
Startu Wejherowo 
w Mistrzostwach 
Polski w Szachach

W rozegranych 
w Bydgoszczy 
Mistrzostwach Polski 
Osób Niepełnosprawnych 
w Szachach Błyskawicznych 
i Szybkich, wejherowscy 
zawodnicy Start 
Wejherowo zdobyli siedem 
medali. W klasyfikacji 
drużynowej w obu 
kategoriach - szachów 
szybkich i błyskawicznych, 
wejherowianie zajęli 
pierwsze miejsce. 
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W uroczystości wzięli udział członkowie 
i  zarząd powiatowego Koła Polskiego 
Związku Niewidomych, a  także inni za-
proszeni goście. W  spotkaniu uczestni-
czył również zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Kraszkiewicz, który 
złożył świętującym serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności z  okazji Między-
narodowego Dnia Białej Laski.
– Od wielu lat realizujecie państwo z ol-
brzymim zaangażowaniem nadrzędny cel 

Przedstawiciele Sekcji Pływackiej 
Osób Niepełnosprawnych Intelektual-
nie 12 grudnia 2018 roku wzięli udział 
w spotkaniu Stowarzyszenia Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych i  Seniorów 
„ŻYJ GODNIE” z  inicjatywą przystą-
pienia do tej grupy, włączenia się w jej 
działania. Sekcją Pływacką opiekuje 
się i trenuje uczestników Artur Jakusz, 
który ukończył kurs Hallwicka umożli-
wiający ukierunkowane działania tre-
nera na basenie z  osobami niepełno-
sprawnymi ruchowo i intelektualnie.
Poprzez systematyczne treningi na 
wejherowskim basenie – również przy 
wielkiej życzliwości Beaty Markie-
wicz, kierownika basenu- uczestnicy 
mają szansę dążyć do udziału w kwali-
fikacjach na Olimpiadę Specjalną.
Stowarzyszenie szczególnie serdecz-
ne podziękowania kieruje do Prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta i  Arkadiusza Kraszkiewicza, 
zastępcy prezydenta za przyznanie 
dotacji wspierającej działalność Sekcji 
Pływackiej Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w roku 2019.

W Poczdamie seniorzy zwiedzili zespół 
parkowo-pałacowy Sansoucci, dawną 
letnią rezydencję królów Prus. Najważ-
niejszym celem wizyty w  Poczdamie 
była jednak wizyta w  Pałacu Cecilien-
hof, gdzie w dniach 17 lipca-2 sierpnia 

1945  roku obradowała Konferencja 
Poczdamska. Turyści-seniorzy odwie-
dzili Berlin, gdzie mieli okazję pospa-
cerować w  okolicach Bramy Bran-
derburskiej, Reichstagu i  okolicznych 
ambasad. 

jakim jest pomoc osobom niewidomym 
i słabowidzącym. Jest ona niezwykle istot-
na, gdyż dotyczy wszystkich sfer życia, 
chroni interesy zawodowe, ekonomiczne 
i społeczne oraz pełni rolę integracyjną 
i przeciwdziała dyskryminacji. Dziękujemy 
za tę pełną pasji i poświęcenia pracę – po-
wiedział Arkadiusz Kraszkiewicz wrę-
czając list gratulacyjny prezesowi koła 
powiatowego Polskiego Związku Niewi-
domych, Genowefie Domoradzkiej.

Obchodzili Dzień 
Białej Laski

Polski Związek Niewidomych 
– Koło Powiatowe w Wejherowie 
świętował „Międzynarodowy 
Dzień Białej Laski”. Z tej okazji 
w wejherowskiej „Tawernie” 
z członkami stowarzyszenia spotkał 
się zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. 

Członkowie wejherowskiego Oddziału Związku 
Inwalidów Wojennych RP i seniorzy Stowarzyszenia 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział 
w podróży historycznej do Kołobrzegu, Poczdamu, Berlina 
i Szczecina, w ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia”. 

Kołobrzeg, Poczdam, 
Berlin i Szczecin 

Dzięki uprawianiu sportu osoby 
niepełnosprawne intelektualnie 
rozwijają się fizycznie i społecznie 
stają się bardziej samodzielne. Osoby 
te uczą się nowych umiejętności, 
przełamują własne bariery, stają 
się odważne, otwarte i pewne 
siebie, ponieważ w połączeniu 
z oddziaływaniem na ciało 
właściwości fizycznych wody 
uzyskujemy nowe możliwości terapii 
często niemożliwe do osiągnięcia 
podczas ćwiczeń ruchowych na sali 
gimnastycznej.

Sekcja 
pływacka osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Grudzień 2019

5.12, godz. 16 
Świąteczne warsztaty kreatywne dla 
Dorosłych – Tworzenie kart świątecz-
nych (scrapbooking). Informacje i zapisy 
w Wypożyczalni dla Dorosłych. 

5.12, godz. 16.15 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych. Podczas spotkania omówione 
zostaną dwie książki: Pawła Smoleńskiego: 
„Syrop z piołunu” i Adama Leszczyńskiego: 
„No dno po prostu jest Polska”

6.12, godz. 11.30 
Spektakl dla dzieci „Maga świąt”. Wstęp 
wolny. Grupy zorganizowane obowiązu-
ją zapisy. Ilość miejsc ograniczona! Decy-
duje kolejność zgłoszeń. Zapisy i  szcze-
gółowe informacje w  Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży.

10.12, godz. 10.30
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki)

1.12, godz. 11 
Koncert - Poranek Muzyczny, bilety: 10 zł  

5-6.12 
(czw. godz. 11, pt. godz. 11 i 18 )

Spektakl – Kopciuszek, bilety: 15 zł ulgo-
wy, 19 zł normalny

6.12,  godz. 16 
Mikołajki na Placu Jakuba Wejhera
Prezydent Wejherowa i  Wejherowskie 
Centrum Kultury zapraszają wszystkie 
dzieci z rodzicami na Plac Jakuba Wejhe-
ra, gdzie odbędą się tradycyjne Mikołaj-
ki. Będzie to wydarzenie naprawdę wy-

jątkowe, poza spotkaniem ze Świętym 
Mikołajem, którego twarz może się wy-
dać niektórym znajoma... Będzie można 
spotkać także najprawdziwsze elfy oraz 
wziąć udział w  świątecznych zabawach 
i licznych konkursach. 

10.12, godz. 19 
Koncert – Karnawał Zwierząt, bilety:  
25 zł – 35 zł 

13.12, godz. 19 
Spektakl / Ghost Dance – Teatr Brama 
z  Goleniowa, wstęp na podstawie bez-
płatnych wejściówek.

17.12, godz. 19 
Koncert / Enej Kolędowo, bilety:  
69 zł – 89 zł

21.12 
Forcecon – Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen 

22.12 
Bożonarodzeniowy Koncert Orkiestry 
Rajskiego

31.12, godz. 21
Koncert Krystyny Stańko – Gala Sylwe-
strowa, bilety: 89 zł – 149 zł 

11.12, godz. 10.30
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Tygryski)

13.12, godz. 10 
Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką 
dla uczestników maratonu czytelniczego

Tegorocznemu konkursowi, który ma 
charakter otwarty i  skierowany jest za-
równo do debiutantów, jak i  dojrzałych 
autorów, mieszkających na terenie wo-
jewództwa pomorskiego, towarzyszyło 
motto: „Czas to szansa dla wolności”. 
– Gratuluję wszystkim twórcom, którzy 
realizują swoje pasje literackie. Dziękuję 
organizatorom konkursu i jurorom, którzy 
angażują się i poświęcają swój czas na oce-
nę prac literackich mieszkańców naszego 
regionu. Dziękuję naszym aktorom, którzy 
wspaniale przedstawili fragmenty nagro-
dzonych tekstów – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Wyniki konkursu
Jak powiedziała Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w  Wejherowie i  przewodni-
cząca konkursu, na konkurs wpłynęło 
28 prac, a oceniało je jury w składzie: Da-
niel Odija, Piotr Schmandt, Michał Jeliń-
ski i Krzysztof Powałka (sekretarz). 
W kategorii A (młodzież do lat 19) pierw-
szą nagrodę zdobyła Oliwia Lejman 
z Wejherowa, drugą – Martyna Rutkow-
ska z  Redy, a  trzecie – Wiktoria Konkel 
z Mechowa. W kategorii B (dorośli) w za-
kresie poezji pierwszą nagrodę zdobyła  
Hanna Makurat-Snuzik z  Gdańska, dru-
gą – Barbara Malawska z  Wejherowa, 
a trzecią – Klaudia Janiak z Wejherowa. 
W  kategorii B w  zakresie prozy pierw-
szą nagrodę otrzymała Paulina Melcer 

z  Wejherowa, drugą – Maria Krzywda 
z Gdańska, a trzecią – Jerzy Kozerski ze 
Strzepcza.
Pokonkursowe refleksje w  imieniu jury 
przedstawił pisarz Daniel Odija. Frag-
menty nagrodzonych utworów recyto-
wali członkowie Grupy Teatralnej „Er-
rata”, a  w  części artystycznej wystąpili 
młodzi artyści – Roksana Potrykus i Zbi-
gniew Trusewicz. 
Nagrody pieniężne i  dyplomy wrę-
czył laureatom prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt i  Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta. Na-
grody rzeczowe dla młodzieży wręczył 
wicestarosta wejherowski Jacek Thiel. 

Oliwia Lejman – w kategorii młodzieżowej, a wśród osób dorosłych: 
Hanna Makurat-Snuzik w kategorii poezja i Paulina Melcer w katego-
rii proza – to tegoroczne laureatki Wejherowskiego Konkursu Lite-
rackiego „Powiew Weny”. W Miejskiej Bibliotece Publicznej rozstrzy-
gnięto 14. edycję Konkursu pod patronatem Prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta. 

Wejherowski Konkurs Literacki 
„Powiew Weny” już rozstrzygnięty 
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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

>

>

>

Współpraca Miasta z  WFOŚiGW ma 
pomóc mieszkańcom Wejherowa w  ła-
twiejszym złożeniu wniosku oraz popra-
wić komunikację z WFOŚiGW, który peł-
ni rolę wiodącą w  programie. Zadaniem 
Miasta będzie m.in. przyjmowanie wnio-
sków o  dofinansowanie i  pomoc Wnio-
skodawcom przy wypełnianiu wniosków 
o  płatność. Za decyzję o  udzieleniu do-
finansowania i  inne jest odpowiedzialny 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.
Celem Programu Krajowego „Czyste 
Powietrze” jest poprawa efektywności 
energetycznej i  zmniejszenie emisji py-
łów i  innych zanieczyszczeń do atmos-
fery z  istniejących jednorodzinnych bu-

dynków mieszkalnych, w  szczególności 
po przez wymianę pieców i  ocieplenie 
budynków. 

Pełna informacja o programie oraz 
wniosek o dofinansowanie jest dostępny 

na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste-
-powietrze/podstawowe-informacje-o-

-programie.
Urząd Miejski czeka na przeszkolenie 
pracowników przez WFOŚiGW oraz 
przygotowanie punktu przyjmowania 
wniosków. Możliwość składania wnio-
sków w  wejherowskim Urzędzie ruszy 
na początku stycznia 2020 r. Obecnie 
można je składać w siedzibie WFOŚiGW 
w Gdańsku.

Dekoracje świąteczne można zgłaszać 
w  dwóch kategoriach: dekoracje świą-
teczne okien i  balkonów w  domach jed-
no- i  wielorodzinnych oraz  dekoracje 
świąteczne ogrodów przy domach jed-
no- i wielorodzinnych. 
Zgłoszenia pisemne do  dnia 20 grudnia 
2019 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wej-
herowie, ul.  12. Marca 195, Wejhero-
wo. Więcej informacji można uzyskać 
pod nr tel. 58 677-71-06. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, na-
zwisko i  adres właściciela dekoracji, nu-
mer telefonu, kategorię dekoracji przed-
stawionej do  konkursu, dokładny adres 

obiektu na którym umieszczono dekora-
cję oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Druk jest dostępny w Urzę-
dzie Miejskim w Wejherowie oraz w za-
łączniku poniżej. 
Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji 
do  konkursu przez osoby trzecie (są-
siadów, znajomych oraz  organizatorów 
itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody wła-
ściciela dekoracji.  
W terminie do 1 lutego 2020 r. Komisja 
wyłoni spośród zgłoszonych ofert kon-
kursowych, po  trzy miejsca w  każdej 
kategorii, za  zdobycie których zostaną 
przyznane nagrody pieniężne. 

na wymianę pieców i ocieplenie budynkówSą pieniądze
Prezydent Miasta Wejherowa i Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali 
porozumienie w sprawie utworzenia punktu obsługi przyjmowania 
wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie 
Miejskim w Wejherowie. Miasto chce pomóc wejherowianom w zdobyciu 
dotacji na wymianę pieców i ocieplenie budynków. 

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

Konkurs na dekorację świąteczną
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Art’n’Voices wyśpiewało dwie pierw-
sze nagrody w  dwóch kategoriach: 
muzyki sakralnej i  świeckiej. Mię-
dzynarodowe jury w  skład, którego 
wchodził między innymi Brytyjczyk 
– Paul Phoenix z zespołu King’s Singers, 
doceniło spójność brzmienia zespołu, 
ciekawe interpretacje a także ambitny 
dobór repertuaru. Zespół wykonywał 
muzykę dawną, romantyczną a tak-
że współczesne kompozycje w języku 
polskim i kaszubskim, napisane między 
innymi przez członkinię oktetu – Annę 
Rocławską-Musiałczyk. 
Oktet właśnie przygotowuje się do 
wydania albumu „Midnight Stories”. 
Płyta prezentować będzie utwory 
młodych polskich kompozytorów, 
zadedykowane zespołowi Art’n’Vo-
ices. Premiera „Midnight Stories” 
planowana jest na początek roku 
2020. Wsparcia finansowego na  na-
granie, wydanie i  promocję płyty 
udzielił wejherowskim wokalistom 
prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
Art’n’Voices otrzymał od  miasta do-
tację w wysokości 9,5 tys. zł. 

Jak mówi dyrygentka chóru Aleksan-
dra Janus, było to dla muzyków nowe 
doświadczenie. 
– Po raz pierwszy w historii chóru zdecy-
dowałam się na przygotowanie dwóch,  
całkowicie odmiennych programów kon-
kursowych, które zostały zaprezentowa-
ne w jednym dniu przesłuchań – mówi 
Aleksandra Janus. – Mobilizacja całego 
zespołu i intensywna praca podczas prób 
zaowocowała podwójnym zwycięstwem, 
z czego bardzo się cieszymy.  
W  ramach festiwalu organizowane-
go przez Stowarzyszenie Music Eve-
rywhere oraz Akademię Muzyczną 
im. St. Moniuszki w  Gdańsku odbyło 
się szereg wydarzeń towarzyszą-
cych przesłuchaniom konkursowym 
– warsztaty, koncerty i konkursy. Chór 
Camerata Musicale wystąpił z  kon-
certem muzyki sakralnej w  kościele 
pw. Św. Jerzego w  Sopocie oraz wziął 
udział w   konkursie a  vista, który po-
legał na rozczytaniu w  24 godziny 
utworu skomponowanego specjalnie 
na festiwal. 
– Z jednej strony było to wyzwanie 
i ogromna mobilizacja, aby sprostać ta-
kiemu zadaniu, z drugiej strony integra-
cja całego zespołu i świetna zabawa, 
bo utwór miał charakter rozrywkowy 
– mówi dyrygentka chóru.  

Mieczysław Wojecki jest doktorem 
geografii, a głównym nurtem jego za-
interesowań i  problemem badawczym 
jest m.in.  turystyka i  krajoznawstwo 
oraz regionalizm. W Wejherowie mieszka 
od  niedawna, przeprowadził się z  Zielo-
nej Góry, ale jak sam mówi, nasze miasto 
go zachwyciło i  poznaje je podczas swo-
ich wędrówek i rowerowych przejażdżek.
Bohater spotkania jest miłośnikiem Gre-
cji, znanym specjalistą od mniejszości 
greckiej w Polsce. Swoimi zainteresowa-
niami dzieli się ze słuchaczami Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Wejherowie, na 
którym prowadzi zajęcia z geografii.
Ze swoich wędrówek i fascynacji napisał 
wiele książek, które można było oglądać 

podczas spotkania.
– Ważne jest gdzie się urodziliśmy, 
bo tam zawsze nasze serce bije, 
ale każde miejsce w którym się żyje 
jest nasza małą ojczyzną – mówi 
Mieczysław Wojecki .
Z okazji 70. urodzin a także w po-
dziękowaniu za  wspaniałą pre-
lekcję otrzymał podziękowanie 
od  zastępcy prezydenta Wejhe-
rowa Arkadiusza Kraszkiewi-
cza i  dyrektor Barbary Gusman, 
a przede wszystkim gorące brawa 
od zgromadzonych licznie miesz-
kańców Wejherowa.

Zespół wokalny 
Art’n’Voices wrócił 
z 51. Międzynarodowego 
Konkursu Chóralnego 
w Hiszpanii – Tolosako 
Abesbatza Lehiaket, z dwiema 
pierwszymi nagrodami. To 
olbrzymi sukces dla młodych 
śpiewaków, ponieważ 
wydarzenie to należy do 
sześciu najważniejszych 
konkursów chóralnych 
w Europie.

Międzynarodowy 
Sukces 
Art’n’Voices Wejherowski Chór Mieszany 

„Camerata Musicale” działający 
przy Filharmonii Kaszubskiej 
odniósł podwójny sukces podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Współczesnej Muzyki Chóralnej 
„Music Everywhere”, który odbywał 
się w Gdańsku.  Zwyciężył w dwóch 
kategoriach: Chóry Mieszane oraz 
Muzyka Sakralna, uzyskując w obu 
z nich najwyższą punktację, a także 
dwa Złote Dyplomy. 

Podwójne złoto 
dla wejherowskiego 
chóru „Camerata 
Musicale” 

Ciekawe spotkanie 
z geografem 
Mieczysławem 
Wojeckim

W wypełnionej po brzegi świetlicy 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie geograf Mieczysław 
Wojecki opowiadał o swoich małych 
ojczyznach, a także o fascynacjach 
podróżniczych po Polsce i Grecji. Dla 
licznie zgromadzonych gości zagrał też 
na akordeonie.
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