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Wszystkim mieszkańcom Wejherowa i Przyjaciołom naszego miasta
życzę pełnych ciepła, miłości i przede wszystkim  zdrowych

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten szczególny czas przyniesie spokój i wytchnienie

oraz doda sił do realizacji wszelkich planów
w nadchodzącym Nowym Roku.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt 

ze współpracownikami
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INWESTYCJE

Prezydent Krzysztof Hildebrandt pod-
kreśla, że projekt rewitalizacyjny obej-
muje różnorodne, realizowane etapami 
działania infrastrukturalno-przestrzenne 
w  śródmieściu miasta, które poprawiają 
mieszkańcom  jakość życia w mieście. 
– -

-

-

– mówi   prezydent Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt. – -

-

-

. 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ 

W  ramach inwestycji wybudowana 
została droga wewnętrzna – łącznik 
pomiędzy ulicą Strzelecką (na wysoko-
ści dyskontu), a  ulicą Kalwaryjską (na 
wysokości starego cmentarza). Wy-
konane zostały chodniki oraz przebu-
dowano sieci kanalizacji deszczowej, 
elektroenergetycznej wraz z  przebudo-
wą oświetlenia, teletechnicznej. Utwar-
dzono również teren przy budynkach 
nr 5 i 6. W pobliżu budynku przy ul. Kal-
waryjskiej 1 powstał plac rekreacyjny 
oraz zamontowano nowe urządzenia 
małej architektury m.in. ławki, kosze 
na śmieci i  pojemniki na psie odchody. 
Wykonano nowe nasadzenia drzew  
i krzewów.
– 

-

-

– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju mia-

Zakres robót jest finansowany ze środków własnych Gminy Miasta Wejherowa oraz z dofinansowania pro-
jektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

sta. – 
-

-

-

-

. 
Jak podkreślają wejherowscy radni: 
Leszek Szczypior, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta, Justyna Ostrowska, 

 i  Ryszard Kandzora, dzięki 
rewitalizacji przestrzeni tego osiedla 
mieszkaniowego, powstało kolejne ład-
nie zagospodarowane i  zielone miejsce 
w Wejherowie, pierwsze w mieście ogro-
dy deszczowe, ale przede wszystkim 
rozwiąże się problem zalewania terenu 
przez wody opadowe. 
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo 
Budowlano Drogowe SPEC-BRUK z Ro-
bakowa. Koszt tej inwestycji wyniósł po-
nad 1,3 mln zł.
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FINANSE

w czasach kryzysu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 – 69,8 mln zł, w tym pozy-
skane dotacje 35,8 mln zł, m.in: 
Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw).

 Rozpoczęcie budowy ul. Inwalidów 
Wojennych wraz z  budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul.Sobieskiego,

 Zakończenie ul. Necla i  ul. Gryfa Po-
morskiego

 Zakończenie ul. Parkowej i ul. Zamko-
wej wraz z miejscami postojowymi,

 Kontynuacja budowy połączenia 
ul. Budowlanych z Przemysłową oraz 
krajowa „6”. 

 Budowa w  zakresie instalacji pod-
ziemnych odcinka ul. Staromłyńskiej 

 Przebudowa ul. Niskiej wraz z  budo-
wą kładki na rzece Reda.

 Utwardzenie dróg płytami drogowy-
mi, bieżące utrzymanie dróg grunto-
wych oraz remont dróg i chodników 

 Budowa wielorodzinnego budynku 
komunalnego  przy ul. Łęgowskiego 

 Zakończenie budowy Centrum Inte-
gracji Społecznej „Wodne Ogrody”

 Przebudowa kanalizacji deszczowej 
oraz systemów oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych z elemen-
tami małej retencji

 Rewitalizacja parku im. Majkowskiego
 Rewitalizacja Śródmieścia Wejhe-

rowa, m.in. dotacje na remonty dla 
wspólnot mieszkaniowych, rewitali-
zacja podwórek 

 Monitoring i oświetlenie placu zabaw 
i boiska przy Osiedlu Dzięcielskiego 

 Prace projektowe

 – 89,8 mln zł, w tym rządowe 
subwencje i dotacje – 51,1 mln zł

– 43,3 mln zł 

m.in. poprzez WCK, bibliotekę, 
MOPS, szkoły oraz współpracę i  dota-
cje dla organizacji społecznych, klubów 
i stowarzyszeń 

Dokładamy wszelkich starań, aby za-
dłużenie miasta pozostało na stabilnym 
i bezpiecznym poziomie. Jest proporcjo-
nalne do realizowanych w naszym mie-
ście inwestycji rozwojowych. 
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Teren w  centrum miasta pomiędzy uli-
cami Mickiewicza i  Parkową, do tej 
pory niezagospodarowany, zyskał nowe 
oblicze i  funkcjonalność. Powstał ciąg 
pieszo-jezdny, który połączył wejherow-
ski rynek z  parkiem. Wykonawcą prac 
była firma LATO-BRUK ze  Strzebieli-
na. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
ok. 2,8 mln zł, w tym ok. 80 proc. to dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej. 
– -

-

– podkreśla prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt. – -

-

-

. 

Nowy ciąg pieszo-jezdny do parku 

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta, tereny w centrum miasta są od wielu 
lat systematycznie rewitalizowane. 
– 

 – mówi Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa ds. rozwo-
ju miasta. – 

-

-

-

-

-

-

. 
Swojego zadowolenia z nowej inwestycji 
nie kryli wejherowscy radni obecni na 
odbiorze m.in. , przewod-

niczący Rady Miasta, Leszek Szczypior, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta, 

i Henryk Jarosz. 
W  odbiorze uczestniczyli także m.in. 

, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, -

jewski z  Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, -

dowska,  skarbnik Wejherowa i  Bogu-

, sekretarz miasta. 

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 
Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 
8.1.1.
Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” realizowany był w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, dla których Instytucją Pośredniczącą jest Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot. 

Kolejny etap Rewitalizacji 

-

-
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Podczas odbioru prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt przypomniał, 
że  o  potrzebie utwardzenia tej  ulicy 
mieszkańcy informowali podczas spo-
tkań i  jest ona wypełnieniem złożonych 
wówczas obietnic, w  szczególności sta-
rań podejmowanych przez radnego Ma-
riusza Łupiny. Prezydent wyraził zado-
wolenie ze  sposobu wykonania tej  ulicy 
podkreślając, że  została ona wykonana 
w nietypowy sposób.
– 

-

 – powiedział prezydent Krzysztof 

Zastępca prezydenta Wejherowa Beata 
Rutkiewicz podkreśliła, że  jest to  jedna 
z  najstarszych ulic w  tej części miasta. 

Stanowi kolejne utwardzenie drogi pro-
wadzącej do  zabudowań mieszkańców 
na  Śmiechowie. –  -

-

-

-

-

– mówi Beata 

Rutkiewicz.
– -

-

-

-

 – mówi 
radny miejski 
W odbiorze uczestniczyli również sekre-
tarz miasta  i  prezes 
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z  o.o. 
w Wejherowie 

Gruntowny remont budynku został 
przeprowadzony od  strony dziedzińca 
kamienicy, a  także bramy wjazdowej 
do  posesji. Szczegółowo odrestaurowa-
ne zostały zabytkowe schody zewnętrz-
ne budynku oraz  wykonano niezbędne 
docieplenie kamienicy, a  to wszystko 
za sprawą projektu „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa”, na które Wspólno-

ta Mieszkaniowa otrzymała dofinanso-
wanie w  wysokości 100  800 zł. Łączny 
koszt remontu wyniósł 339 390 zł.
Miasto Wejherowo od piętnastu lat kon-
sekwentnie i  systematycznie wspiera fi-
nansowo renowację zabytkowych obiek-
tów. Z  miejskich dotacji, remontowane 
i  restaurowane są nie tylko zabytkowe 
obiekty sakralne, ale  także kamienice 

mieszkalne i  budynki użyteczności pu-
blicznej. Prezydent Wejherowa Krzysz-

tof Hildebrandt podkreśla, że  dbałość 
o zabytki to obowiązek włodarzy miasta, 
stąd każdego roku przeznaczana jest 
konkretna kwota na te inwestycje.
Zadanie jest współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na  lata 2014-2020 w  ra-
mach projektu „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”.

-
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– -

-

-

-

-

-

-

– mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.
Prezes MZK Sp. z o.o. informuje, że au-
tobus wodorowy, to  zwykły autobus 
elektryczny, który zamiast baterii elek-
trycznych na dachu posiada butle kom-
pozytowe z  wodorem, który w  trakcie 
pracy przerabiany jest bezpośrednio 
na prąd. Wewnątrz autobus niczym się 
różni od elektrycznego. MZK dysponu-
je własną mobilną stacją tankowania 
pojazdów wodorem. 
Autobus wodorowy obecnie kosztu-
je około 3,5 mln zł i  został zakupiony 
ze  środków wypracowanych przez 
MZK Wejherowo. 

Realizacja tego projektu to  dla miesz-
kańców tych lokali komunalnych przede 
wszystkim mniejsze rachunki za  ogrze-
wanie i zużycie energii, ale także reduk-
cja emisji zanieczyszczeń. 
Jak informuje zastępca prezydenta Be-
ata Rutkiewicz pierwsze prace w  ra-
mach tego projektu przeprowadzono 
już w  2018 roku, gdy  termomoderniza-
cją objęto budynki przy ul.  10 Lutego 3, 
ul. Śmiechowskiej 8, ul. Gniewowskiej 14 
i 16 oraz Wschodniej 26 na łączną kwotę 
blisko 1,6 mln zł. 
W 2019 roku prace termomodernizacyj-
ne zostały wykonane w budynkach przy 
ul.  Krzyżowej 3, oraz  Wniebowstąpie-
nia 5B. W  ramach tych prac wykonano 
m. in.: docieplenia ścian zewnętrznych, 
ścian wewnętrznych pomiędzy lokalami, 
wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej 
na  energooszczędną, wykonano prace 
remontowe pokryć i  konstrukcji dacho-
wych oraz  wykonano prace remontowe 
izolacji pionowych budynków. 
W  kolejnych latach termomodernizacją 
objęto budynki budynki komunalne przy 
1 Judyckiego 12, Przemysłowej 42, Kal-
waryjskiej 2a, Reformatów 13 i 13a i Ko-
pernika 22. Prace termomodernizacyjne 
w  budynkach przyul. Iwaszkiewicza 31 
i 33 realizowane w 2022 roku dobiegają 
końca i  stanowią ostatni element tego 
projektu. Łącznie poniesione koszty 
na  realizację całości projektu wyniosły 
prawie 5 mln zł, z tego na dofinansowa-
nie unijne z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Miasto Wejhero-
wo pozyskało prawie 3,5mln zł. 

-

-

-

-

-

-

-

 – mówi Beata Rutkiewicz do-
dając, że  do termomodernizacji zostały 
wybrane te budynki, w których w pierw-
szym etapie dokonano likwidacji pieców 
i te, w których już było ciepło systemowe 
np. OPEC czy też gaz.
W  zależności od  stanu budynku moder-
nizowano ściany, okna, drzwi i dachy, aby 
ograniczyć utratę ciepła a  tym samym 
wzrost opłat. Modernizowano węzły 
cieplne. Odcięta została woda od  fun-
damentów żeby  nie wchłaniały wilgoci. 
Poprawiła się też estetyka budynków, 
co może nie ma wpływu na oszczędność 
w  portfelach, ale  powoduje wzrost ja-
kości życia i  zadowolenia mieszkańców 
ze  względu na  dużo lepszy wizerunek 
obiektów, które wyglądają teraz dużo 
lepiej niż przed  termomodernizacją. 
Szczególnie dotyczy to  budynków przy 
ul. Iwaszkiewicza i Gniewowskiej.

Generalnie termomodernizacja budyn-
ków mieszkalnych wiąże się z  całym 
szeregiem korzyści, które w  wymierny 
i bezpośredni sposób oddziałują na spo-
łeczność lokalną.

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obni-
żenia zapotrzebowania energetycznego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na  lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.1 Efektywność 
energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – me-
chanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

-

-

dniowe testy pierwszego autobusu 

-

-

autobus wodorowy     
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– 
– mó-

wił podczas otwarcia Jarmarku prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – 

-

-

. 
Na  odwiedzających Jarmark czekało 
20 stoisk z  bogatą ofertą świątecznych 
dekoracji i  pomysłów na  prezenty dla 
bliskich m.in.: ręcznie wykonane ozdo-

Lodowisko przy Szkole Podstawo-
wej nr  8 zużywa bardzo dużo prądu 
na  działanie agregatu mrożącego 
lodową taflę oraz  na oświetlenie. 
W  związku z  wysokimi podwyżkami 
cen energii elektrycznej koszt funk-

cjonowania lodowiska znacznie wzrósł. 
Wzrosły także pozostałe koszty zwią-
zane z  utrzymaniem tego lodowiska. 
Obecna kryzysowa sytuacja budżetu 
miasta spowodowała, że lodowisko nie 
będzie czynne w  tym sezonie (innym 
rozwiązaniem byłyby wysokie ceny 
za  wstęp na  lodowisko). Jest to  jedno 
z  działań oszczędnościowych, podob-
nie jak wyłączenie części oświetlenia 
ulicznego czy rezygnacja z  miejskiego 
Sylwestra.
Alternatywą dla nieczynnego lodowi-
ska przy SP 8 jest sztuczne lodowisko 
(nie potrzebuje ono prądu do  funkcjo-
nowania) otwarte na  rynku z  okazji 
Jarmarku Bożonarodzeniowego. Co 
ważne, jest bezpłatne dla mieszkańców 
i będzie czynne do końca stycznia przy-
szłego roku. Ponadto najmłodsi mogą 
skorzystać z  przejażdżki na  przepięk-
nej świątecznej karuzeli. Zapraszamy!

by, stroiki, biżuteria, świąteczne wyroby 
i  słodycze – np.  pierniki, bombonierki, 
aromatyczne kawy i herbaty. Coś dla sie-
bie znajdą także smakosze. Na jarmarku 
nie zabrakło specjałów z  różnych regio-
nów Polski i świata. Na miejscu były też 
dostępne dania na ciepło i rozgrzewają-
ce napoje: kawa, gorąca czekolada, świą-
teczna herbata oraz grzaniec. 
Najmłodsi mogli skorzystać z przejażdż-
ki przepięknie oświetloną świąteczną 
karuzelą. A  dla amatorów łyżwiarstwa 
otwarte było bezpłatnie lodowisko. 
Przedświąteczny czas uatrakcyjnili także 
artyści m.in. w soboty i niedziele na wej-
herowskim rynku odbywały się prezen-
tacje artystyczne, animacje i  spotkanie 
z Mikołajem. 
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Wejherowską Kartę Mieszkańca posia-
da już blisko 5 tys. mieszkańców, którzy 
posiadają szereg ulg i  zniżek dzięki bli-
sko    60. partnerom, którzy wciąż dołą-
czają do programu.
– 

-

– mó-
wił prezydent Wejherowa Krzysztof  

Hildebrandt. – -

-

.

Wejherowskiej Karty 

-

urodziny Wejherowskiej 
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Ulgi, zniżki i rabaty 

Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, pro-
gram przez cały czas rozwija się. – 

 – mówi 
. – -

-

-

-

-

-

. 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, przypomniała o wirtualnych 
uprawnieniach bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską dla uczniów szkół 
podstawowych – „Mój bilet jest zawsze 
ze mną – w moim telefonie”. 
Jak przystało na urodzinowe świętowa-
nie był tort, wykonany przez Cukiernię 
Rodzinną Wenta z  Wejherowa, była 
loteria podczas której rozlosowano 
16  atrakcyjnych nagród ufundowanych 
przez Partnerów projektu dla posiada-
czy Karty. Uczestnicy imprezy mogli zro-
bić sobie zabawne zdjęcie w  fotobudce 
oraz zapoznać się z  ofertą Partnerów 
Karty. Podczas urodzin Kartę założyło 
ponad 30 osób. Na piętrze Ekofabry-
ki odbywały się warsztaty z  tworzenia 
świątecznych wianków, a  swoje stoisko 
miała także wejherowska biblioteka. 

Wejherowskie Klamoty po raz trzeci 

Urodziny Karty połączone były z III edy-
cją Wejherowskich Klamotów, podczas 
której cały dochód ze sprzedaży przed-
miotów do ponownego użycia zasilił 
konta organizacji pozarządowych. Eko-
fabryka, otwarta przed rokiem, to wy-
jątkowe miejsce na mapie Wejherowa. 
Zrujnowany XIX-wieczny budynek pofa-
bryczny, zamieniony został w  nowocze-
sny kompleks ekologiczny w  industrial-
nym stylu. To miejsce, w którym odpady 

otrzymują nowe życie poprzez ich recy-
kling i upcykling.
–

-

– mówi 
, prezes Zakładu Usług Ko-

munalnych sp. z  o.o.  Wejherowie. – 
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Wydarzeniu współtowarzyszył wykład 
psychoterapeutki, Sylwii Niklas o  roli 
psychologii pozytywnej oraz  koncert 
Agaty Jasińskiej.
- Jestem  pod olbrzymim wrażeniem za-
angażowania oraz  pięknej organizacji 
pań z fundacji. Ale najważniejszy jest sam 
przekaz wydarzenia, czyli wspieranie 
Mam nie tylko w roli matki, ale również 
w  ich kobiecości – powiedział zastępca 
prezydenta miasta, Arkadiusz Kraszkie-
wicz. W  wydarzeniu wziął udział także 
wiceprzewodniczący Rady Miasta, Le-
szek Szczypior.

W ramach tego projektu w sali konferen-
cyjnej Filharmonii Kaszubskiej odbył się 
interaktywny wykład 
na  temat „

”, 
który skierowany był przede wszystkim 
do rodziców, terapeutów oraz nauczycie-
li. Prowadzący wykład poruszył ważną 
tematykę w sferze edukacji osób w spek-
trum autyzmu, wskazywał jak można 
zwiększyć szanse na  zbudowanie zaufa-
nia, bezpieczeństwa i  więzi, co stanowi 
istotny element  efektywnego nauczania. 

Uczestniczący w  wykładzie zastępca 
prezydenta  
pogratulował prezesowi -

wi Raguzie realizacji projektu. Wyda-
rzenie to  zamknęło tegoroczny cykl 
warsztatów dla uczniów szkół podsta-
wowych, które organizowało Wejhe-
rowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z  Autyzmem, które m.in kształtowały 
postawę tolerancji, otwartości i  sza-
cunku wobec odmienności i  różnorod-
ności osób z  różnymi niepełnospraw-
nościami.

-

Gdy Lionellek już chodził,
Maksiu się narodził
Jako kruszyneczka,

Kawałek nieba,
Jak mała bułeczka.

Maksiu mój kochany,
Dziś przyszła kolęda

Wprost od twojej mamy.

Kolędniczeńko z jasnego nieba,
Tam mały Maksiu z Lionellkiem 

czeka,
Przynieś im gwiazdeczkę,

Którą mama zaświeci
I ciepluśką chusteczkę,

W której tyle rzeczy.

I pastuszków, i zwierzątek,
Lionellka lasu zakątek,

Gdzie sarenek, oślątek –
Betlejemskich pamiątek.

-

-

O relacji w edukacji 
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Jak powiedział sekretarz miasta w 2023 roku 
będziemy obchodzić 150-lecie działalno-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej w  Wej-
herowie, która należy do  najstarszych 

jednostek w  województwie, a  nawet 
w  kraju. Podczas uroczystości strażacy, 
którzy społecznie strzegą naszego bez-
pieczeństwa, będą występować na  ga-

Obrazy, rysunki, rękodzieła, stoiki bożo-
narodzeniowe – to  wszystko i  wiele in-
nych pięknych prac można było podziwiać 
podczas wernisażu zorganizowanego 
przez Fundację Zdrowia ESCO. Autorami 
licznych prac są podopieczni ośrodków 
oraz  stowarzyszeń z  całego powiatu 
wejherowskiego takich jak m.in.: Dzie-
cięcy Integracyjny Klub TAO działający 
w  Fundacji Wspierania Razem Po  Suk-
ces, WTZ Centrum Pomocowego im. Św. 
Siostry Faustyny, Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej, Fundacja Autyzm-Brand New 
Brain, Stowarzyszenie Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych I Seniorów Żyj God-
nie, WTZ w Lubiatowie – Fundacja Anny 
Dymnej Mimo Wszystko, WTZ w Wejhe-
rowie, DPS prowadzony przez Zgroma-
dzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincente-
go a Paulo przy ul. Św. Jacka, Powiatowy 
Zespół Kształcenia Specjalnego w  Wej-
herowie, Ośrodek Rewalidacyjno-Wy-
chowawczy w  Rumi, Stowarzyszenie 
,,Pomocna Dłoń” w Redzie, Młodzieżowy 
Integracyjny Klub TAO w Fundacji Zdro-
wia ESCO. 

Podczas uroczystości obecny był prezy-
dent miasta Krzysztof Hildebrandt, który 
nie krył podziwu dla autorów wernisażu 
– -

W  wernisażu wziął udział także za-
stępca prezydenta miasta,  

Kraszkiewicz.

lowo. Te mundury zostaną przekazane 
dla tych druhów, którzy jeszcze ich nie 
posiadają.
– 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 – mówi 
, naczelnik OSP Wej-

herowo.
W  wydarzeniu uczestniczyli również: 

 i 
z  Inspektoratu Bezpieczeństwa i  Zarzą-
dzania Kryzysowego.

-
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W  zawodach wzięło udział ponad 
420  zawodników reprezentujących 
23  kluby z  czterech państw. Karatecy 
z  Klubu   Stowarzyszenie Sportów Wal-
ki I Lekkiej Atletyki „SHOTOKAN I L.A” 
spisali się znakomicie.  wywalczyli: 

– kumite indywidualne 
białe i  żółte pasy (-54 kg), -

bek – kumite indywidualne białe i  żół-
te pasy chłopców 12 - 13 lat (-50 kg), 

, , 
Wenta –  kata drużynowe dziewczyn 
12  -  13  lat. Srebrny medal otrzymała 

 – kata indywidualne dziew-
czyn 10 - 11 lat, a  – 
– kata indywidualne 12 - 13 lat, -

niuk – kumite indywidualne białe i żół-
te pasy chłopców 12 - 13 lat (-50  kg), 
Oskar Wenta – kumite indywidualne 

juniorów (+76 kg), Barbara Brylowska, 
,  

– kata drużynowe dziewczyn 12 - 13 lat. 
Tuż za podium uplasowali się: -

der Went – 5 miejsce w kihon chłopców 
6 lat,  – 5 miej-
sce w  kata indywidualnym białe i  żółte 
pasy chłopców 8-9 lat, -

ska – 7 miejsce w  kumite indywidual-
nym kadetek, Katarzyna Tryba – 7 miej-
sce w kata dziewcząt 12-13 lat, 
Wenta – 7 miejsce w  kata chłopców 
u  10. Młodzi karatecy, trenenowani 
przez  i  -

ka, rywalizowali m.in.  dzięki wspar-
ciu Klubu oraz  Miasta Wejherowa.    
Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
za  sportową postawę i  udział w  zawo-
dach.

I  Liceum Ogólnokształcące w  Wejhero-
wie jest najstarszą wejherowską szkołą 
kontynuującą bogate tradycje oświato-
we Wejherowa, a jednocześnie placówką 
nowoczesną, która wykształciła niezwy-
kłe grono absolwentów. 
Prezydent Krzysztof Hildebrandt wspól-
nie ze swoim zastępcą 

 życzyli Katarzynie Boj-

ke, dyrektor I LO w Wejherowie dalszych 
sukcesów i spełniania marzeń kolejnych 
pokoleń wejherowian. 
– 

-

Weekend Cudów – pod  takim hasłem 
odbywał się finał tegorocznej Szlachet-
nej Paczki. Miniony weekend był zwień-
czeniem kilkumiesięcznej pracy wolon-
tariuszy, którzy m.in. byli odpowiedzialni 
za  wyszukanie i  weryfikowanie potrze-
bujących. W tym roku szlachetną paczkę 
w Wejherowie otrzyma 56 rodzin.
Do  Szlachetnej Paczki włączane są ro-
dziny, które znalazły się w trudnej sytu-
acji materialnej z niezależnych od siebie 
przyczyn. Szlachetna Paczka dociera 
do  biedy ukrytej, której nie zauważamy 
na co dzień, która jest niezawiniona. Czę-
sto pojawia się w  rodzinie w  wyniku 
nieszczęśliwego wypadku czy choroby, 
a nawet trudno dostępnego i słabo sko-
munikowanego miejsca zamieszkania, 
utrudniającego podjęcie pracy.
Podobnie jak w poprzednich latach akcję 
aktywnie wspierał zastępca prezydenta 
miasta, , który 
w  swoim imieniu oraz  w  imieniu prezy-
denta miasta Krzysztofa Hildebrandta 

przekazał paczki dla potrzebujących.

-

-

– powie-
dział prezydent Wejherowa Krzysztof 

Hildebrandt. 

Sukces 

-

-

Jakuba Wejhera 

-

-

jest organizowana na terenie 

Szlachetnej 
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Wspieraj 

Na łamach Biuletynu Informacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

NOWINY przedstawiamy kolejne 

sylwetki Partnerów Wejherowskiej Karty 

Mieszkańca – przedsiębiorców, którzy 

poprzez dołączenie do Wejherowskiej 

Karty Mieszkańca tworzą sieć zniżek 

i atrakcyjnych ofert dedykowanych 

specjalnie dla mieszkańców naszego 

miasta. 

Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji ta 

specjalna oferta dotrze do jeszcze 

większej ilości osób i realnie wesprze nasz 

lokalny biznes. Zachęcamy wszystkich 

mieszkańców Wejherowa oraz lokalnych 

przedsiębiorców do przystąpienia 

do programu Wejherowskiej Karty 

Mieszkańca i dalszego rozwijania tej 

inicjatywy. 

Pani Kasia za-
prasza od ponie-
działku do soboty 
na treningi perso-
nalne - spersona-
lizowane treningi 
na siłowni, usługi 
dietetyczne, ma-
saże, zabiegi – fi-
zykoterapia. 

Związek Stowarzyszeń” Polska Federacja Nordic Walking” 
jest najstarszą organizacją w  Polsce promującą Nordic 
Walking i New Walking. Prowadzi szkolenia oraz kursy dla 
instruktorów i trenerów NW. Współpracuje z ENWO (Eu-
ropean NEW Walking Organization), TAFISA. Organizują 
zawody rangi Pucharu Polski Nordic Walking i Puchar Euro-
py oraz współorganizują Mistrzostw Świata NW. Prowadzą 
również zajęcia grupowe i  indywidualne z  zakresu nordic 
walking i new walking współpracując z trenerzy personal-
ni New Walking. Oferują kije NW i Bungy Pump czołowych 
światowych producentów zarówno do zakupu jak i wypoży-
czenia. W Federacji można umówić się na indywidualne za-
jęcia ruchowe jak i  wzmacniające odporność organizmów. 
Dodatkowo prowadzą zajęcia w  sieci i  dystrybuują filmy 
z zakresu treningu New Walking.

Etnopracownia to miejsce zabaw naturalnymi materiała-
mi – inspiracji do zajęć warsztatowych szukamy w tema-
tach eko i etno. Przez cały rok zapraszamy grupy przed-
szkolne i  szkolne ale nie tylko, organizujemy również 
warsztaty rodzinne, warsztaty dla seniorów oraz uro-
dziny. Nasze zajęcia dostosowujemy do wieku uczestni-
ków. Mamy program dla najmłodszych od trzeciego roku 
życia, po młodzież licealną. Klimatyczne sale, pachnące 
wikliną, drewnem i sianem umożliwiają twórczy bałagan 
i dobrą zabawę.  
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– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Krzysztof Hildebrandt

 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50

 58 677 70 20
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

)
 58 677 70 00 , fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38
Kontakt dla prasy Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56

( ) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Kancelaria Ogólna

( ) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45

 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 

i Urbanistyki ( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44

58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

Kryzysowego
 58 677 71 37, 58 677 71 39

( ) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

(
ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50

( ) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32

 
ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa 
( ) 

 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

>

>

>

SPOŁECZEŃSTWO 

Według rankingu gmin prowadzonego 
przez Główny Urząd Nadzoru Budow-
lanego tylko 71% budynków w  Wejhe-
rowie wpisano do bazy, dlatego przy-
pominamy wszystkim właścicielom 
i zarządcom nieruchomości, którzy nadal 
nie złożyli deklaracji, że wciąż istnieje 
możliwość wpisania budynku do CEEB. 
Deklarację można złożyć online: ceeb.
gov.pl lub papierowo w  Urzędzie Miej-
skim (druki dostępne w kancelarii).

– -

-

– apeluje PEWIK.

-

Nabożeństwo celebrował w  asyście 
kapłanów dekanatu wejherowskiego 
Metropolita Gdański ks.  abp Tadeusz 

Wojda. Mszy św.  towarzyszył Chór 
Laudate Dominum i Parafialna Orkie-
stra Dęta pod kierownictwem organi-
sty . W uroczystości 
uczestniczyli m.in.  sekretarz miasta 

, radny Henryk Ja-

rosz, a także wielu okolicznych księży 
i  parafianie ze  Śmiechowa i  os. Ka-
szubskiego.

 

-

-

-

-

-
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Projekt, na  który Miasto Wejhero-
wo zdobyło grant w  wysokości ponad 
1,3  mln zł, zakłada poprawę dostęp-
ności dla osób z  niepełnosprawnością 
pod względem architektonicznym, tech-
nicznym, edukacyjno-społecznym i orga-
nizacyjnym.
W  ramach projektu „Tu chcę się uczyć 
– projekt testowania Modelu Dostępnej 
Szkoły”, miasto kupiło komputery stacjo-
narne All In One z ekranem dotykowym 
ze słuchawkami, laptopy, tablety graficz-
ne, mikrofony oraz kamerki  interneto-
we.  Sprzęt otrzymają dwie wejherow-
skie szkoły podstawowe – nr 8 i  nr 11, 
który będzie stanowił ogromne wsparcie 
w  pomocy w  nauce i  pracy z  osobami  
z niepełnosprawnością. 
– -

-

-

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Tu chcę się uczyć – projekt testowania 
Modelu Dostępnej Szkoły” finansowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 
Innowacje społeczne. 

Wydarzenie rozpoczęło się przed  bu-
dynkiem Filharmonii Kaszubskiej, gdzie 
wyruszyli we  wspólny marsz pod  prze-
wodnictwem Mikołaja w  kierunku 
Urzędu Miejskiego w  Wejherowie. 
Na miejscu na uczestników czekał słodki 
poczęstunek. Seniorów przywitał pre-
zydent miasta Krzysztof Hildebrandt 
wspólnie z zastępcą miasta, 

.

-

 – powiedział prezy-
dent miasta, Krzysztof Hildebrandt.
Spotkanie obfitowało w wiele niespodzia-
nek przygotowanych przez organizato-
rów zwieńczone wesołym kolędowaniem.

-

-

-

– mówi 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. ekonomiczno-społecznych. 

 

Wejherowo 
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Chór „Camerata Musicale” powstał z pa-
sji śpiewania, a  ta szlachetna idea po-
łączyła grupę rozkochanych w  śpiewie 
przyjaciół. Ma na swoim koncie prestiżo-
we nagrody, wyróżnienia oraz liczne gro-
no sympatyków, stając się wyjątkowym 
ambasadorem kultury i dźwignią promo-
cji Wejherowa
– -

-

-

-

– mówił pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt wręczając 
także indywidualne Nagrody Prezyden-
ta Miasta dyrygent 
i prezes chóru Monice Procherze. 
Podczas koncertu 
w  imieniu całego zespołu chórzystów 
podziękował dyrektor WCK Jolancie 

 za  10 lat bardzo bliskiej 
współpracy, a także za udzieloną pomoc 
w  przygotowaniu jubileuszowego kon-

certu, w  którą włączyli się wszyscy pra-
cownicy Filharmonii Kaszubskiej. 
Na  Jubileuszowy koncert zatytułowany 
“Sobie i Wam” złożyły się trzy części obej-
mujące nowoczesną muzykę sakralną, 
pieśni chóralne różnych rejonów świata, 
w tym Afryki, oraz przeboje z motywami 
muzyki zespołów  The Beatles i  Queen. 

Chórowi akompaniował i  towarzyszył, 
dając rewelacyjny koncert, znakomity 
pianista  oraz  inni wy-
konawcy jak:  
– śpiew solo, – flet, Oliwia 

 – skrzypce,  
– gitara solowa,  – gi-
tara basowa i   – perksusja. 

Jubileuszowy 
koncert 


