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Jak powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, Czesław Kor-
del dzięki swoim menedżerskim, tech-
nicznym i wizjonerskim zdolnościom, 
zaliczany jest do grona najnowocze-
śniejszych i najbardziej kreatywnych 
dyrektorów miejskich zakładów komu-
nikacji w Polsce.

– Dziękuję za profesjonalizm w kierowa-
niu spółką i innowacyjność, która stawia 
wejherowski zakład, a tym samym Wejhe-
rowo, w rzędzie miast najlepiej zarządza-
nych komunikacją publiczną – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt. – Dzięki Pań-
skiemu osobistemu zaangażowaniu w za-
rządzanie wejherowską spółką, a także 

Członkowie Zarządu Izby wręczyli Dy-
plomy Granitowego Stolema, które 
otrzymali zasłużeni przedsiębiorcy: Jan 
Naskręt (PPHU Textel) i Roman Grzen-
kowicz (Almares) oraz samorządowcy 
– starosta powiatu wejherowskiego Ga-
briela Lisius i prezydent miasta Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. W imieniu 
prezydenta Wejherowa dyplom ode-
brała żona – Joanna Hildebrandt. Kosz 
kwiatów z dyplomem, w podziękowaniu 
za prowadzenie sekretariatu Izby, otrzy-
mała także Teresa Rhode.
Za całokształt pracy na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości 
miasta i regionu podzięko-
wał wszystkim przedsię-
biorcom NORDY marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk wręcza-
jąc prezesowi Jackowi Po-
mieczyńskiemu pamiątkowy 
dyplom w formie ryngrafu. 
Marszałek województwa podkreślił duży 
wkład przedsiębiorców Izby w remont 
i doposażenie w nowoczesny sprzęt 
wejherowskiego szpitala, podziękował 
też za liczne inicjatywy gospodarcze, 
tworzenie nowych miejsc pracy i wkład 
w rozwój oświaty i kulturalny.
Zarząd RIP NORDA został wyróżniony 
ponadto Medalem Róży przyznanym 

Medal Miasta 
Wejherowa dla 

Czesława Kordela

Podczas sesji Rady Miasta, 
prezydent Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił Medalem Miasta 
Wejherowa Czesława Kordela, 
prezesa zarządu Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Sp. 
z o.o. w Wejherowie. Jedno 
z najwyższych odznaczeń w mieście 
to wyraz uznania za 20 lat 
zarządzania spółką.

w realizację najnowocześniejszych rozwią-
zań komunikacyjnych opracowywanych 
w ramach Metropolitalnego Związku Ko-
munikacyjnego Zatoki Gdańskiej, jestem 
dumny, że zarządza Pan przedsiębior-
stwem, które profesjonalnie, niezawodnie 
i bezpiecznie obsługuje rocznie setki ty-
sięcy zadowolonych mieszkańców miasta, 
że swoją pracą promuje Wejherowo na are-
nie  ogólnopolskiej.
Jak powiedział Czesław Kordel dziękując 
za Medal Miasta Wejherowa, wyróżnie-
nie traktuje jako wyraz ogromnego za-
ufania i uznania dla Jego. Odebrał gra-
tulacje m.in. od Gabrieli Lisius, starosty 
powiatu wejherowskiego, zastępców 
prezydenta – Beaty Rutkiewicz i Arka-
diusza Kraszkiewicza, przewodniczą-
cego Rady Miasta Bogdana Tokłowicza 
oraz wejherowskich radnych.

działalności 
przedsiębiorców 
NORDY

Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA 
świętowała w  Filharmonii Kaszubskiej 
20-lecie swojej działalności. NORDA skupia 
90 firm z terenu Wejherowa i okolic, które  
zatrudniają 6 tysięcy pracowników.

przez Prezydenta Miasta Wejherowa, 
który wręczyła Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta miasta oraz „Me-
dalem za zasługi dla Powiatu Wejhe-
rowskiego” przyznanym przez starostę 
wejherowskiego Gabrielę Lisius.
Jak powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, Me-
dal Róży został przyznany m.in. w uzna-

niu zasług za reprezentowanie i ochro-
nę interesów gospodarczych członków 
Izby, promowanie firm, za działania 
związane z uczestnictwem członków 
stowarzyszenia w dużych projektach 
gospodarczych i współuczestniczenia 
firm w nowatorskich przedsięwzięciach 
oraz za pomoc w zdobywaniu funduszy 
unijnych. 

20 
lat
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Przy ulicy Kropidłowskiej na osiedlu Kaszubskim 
oddano do użytku nowo utwardzony parking o po-
wierzchni 1400 metrów kwadratowych. 
Jak powiedział podczas odbioru prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt, władzom miasta zale-
żało na utwardzeniu tego terenu. O budowę par-
kingu przy ul. Kropidłowskiej i utwardzenie całego 
tego terenu zabiegali radni Bartłomiej Czyżewski 
i Henryk Jarosz.
– Dzięki ich inicjatywie i Zakładowi Usług Komunal-
nych w Wejherowie teren ten został w całości utwar-
dzony w sposób bardzo ekologiczny – mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt dodając, że utwardzanie pły-
tami YOMB jest bardzo korzystne dla środowiska, 
bo podczas deszczu ziemia pozyskuje wodę, która 
wsiąka w glebę i nie tworzy dokuczliwych kałuż. 
Dlatego tam gdzie jest możliwe stosowana jest 
właśnie taka technologia utwardzania nawierzchni, 
która jest praktyczna, estetyczna i ekologiczna.
Jak informuje zastępca prezydenta Beata Rutkie-
wicz, koszt budowy parkingu wyniósł 165 tys. zł.

Budownictwo komunalne 
Jeszcze w tym roku rozpocznie się bu-
dowa budynku komunalnego w Wejhe-
rowie. Podczas ostatniej sesji 19 grud-
nia 2017 r. wejherowscy radni przyjęli 
uchwałę przygotowaną przez Prezyden-
ta Krzysztofa Hildebrandta, o wniesieniu 
działki budowlanej do zasobów Wejhe-
rowskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, przeznaczonej na budowę 
budynku komunalnego. 
– Budynek z 79. mieszkaniami, który po-
wstanie przy ul. Łęgowskiego, będzie budyn-
kiem komunalnym, o czynszach regulowa-
nych przez miasto i zasiedlany na podstawie 
decyzji Prezydenta Miasta, a rozpoczęcie 
budowy planowane jest w 2018 r. – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Program realizowany jest ze 
środków Banku Gospodarstwa Krajowego, 
o które mogą ubiegać się podmioty mające 
już doświadczenie w budownictwie miesz-
kaniowym np. Wejherowskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego. Wstępnie sy-
gnalizuje się samorządom otrzymanie przez 
miasto rządowej dotacji na zabezpieczenie 
wkładu własnego w budowę. Jesteśmy za-
interesowani także programem Mieszkanie 
Plus - na bieżąco i od początku śledzimy 
prace związane z wdrożeniem Narodowego 
Programu Mieszkaniowego, jednak miasto 
nie posiada nieruchomości, która na dzi-
siaj spełniałaby warunki tego programu. 
Tym niemniej w przypadku stwierdzenia 
możliwości podjęcia działań korzystnych 
dla mieszkańców Wejherowa, Urząd nie 
wyklucza w przyszłości podjęcia działań 
w celu przystąpienia do programu Mieszka-
nie Plus. 

Poprawa czystości powietrza 
Od kilku lat Urząd Miejski w Wejherowie 
zachęca mieszkańców do zmiany ogrze-
wania na bardziej przyjazne środowisku 
i pokrywa część poniesionych kosztów. 
W Wejherowie funkcjonują proekolo-
giczne programy wsparcia, które umoż-
liwiają mieszkańcom uzyskanie dopłat 
na modernizację lub wymianę dotych-
czasowego źródła ciepła na ekologiczne. 
W listopadzie 2017 r. prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt podpisał z właścicielami 
52. prywatnych posesji kolejne umowy 
na dofinansowanie likwidacji pieców. 
Ponadto w 2018 roku nowe ekologiczne 
instalacje zyska kilka kolejnych budyn-
ków komunalnych. 
Należy podkreślić znaczy wzrost nakła-
dów i zakresu działań w walce ze smo-

giem. W ciągu kilku lat miasto wydat-
kowało w ramach różnych programów 
prowadzonych przez Urząd Miejski 
w Wejherowie prawie 2 mln zl,  w wy-
niku czego wspólnie z mieszkańcami 
zostało zlikwidowanych ponad 200. 
starych  kopcących pieców zastępując 
je ekologicznym ogrzewaniem. Nato-
miast  w budżecie miasta na 2018 r., na 
działania związane z walką ze smogiem 
przeznaczono tylko w jednym roku aż 
1,4 mln zł, zaś działania obejmą już kil-
kadziesiąt nieruchomości. Władze mia-
sta reagują na znaczny wzrost zaintere-
sowania mieszkańców wymianą pieców 
i opinie wejherowian w tej sprawie.
O tym, jak duże znaczenie dla jakości 
powietrza w mieście ma likwidacja pie-
ców na węgiel przekonuje od kilku już lat 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt.
– To kolejny z programów, które wdra-
żamy od kilku lat w Wejherowie – mówi 
prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
– Mieszkańcy mogą pozyskać realne 
fundusze na wymianę ogrzewania. Cho-
dzi o wymianę właśnie starych pieców 
na ekologiczne źródła ciepła, na przykład 
podłączenie do sieci OPEC albo do źródła 
gazowego czy też użycie innego urządze-
nia nieemisyjnego. Dzięki takim inwe-
stycjom mieszkańcy poprawiają swoje 
warunki życia, ale i jakość powietrza 
w Wejherowie. Spalanie w domowych 
piecach tworzy dym, który nie tylko wy-
dziela nieprzyjemny zapach, ale także 
zanieczyszcza atmosferę związkami me-
tali ciężkich. Z kolei to skażone powietrze 
szkodzi zdrowiu, jest przyczyną wielu 
ciężkich chorób, w tym nowotworowych 
i zatruwa środowisko naturalne.

Nowy parking przy 
ul. Kropidłowskiej

Inwestycje w ekologię 
i budownictwo mieszkaniowe

Finansowe zachęty do wymiany 
starych pieców na nowe instalacje, 

programy ekologiczne jako walka 
ze smogiem oraz przygotowanie 

inwestycji związanych 
z budownictwem mieszkaniowym 

– to obok inwestycji drogowych, 
sukcesywnie realizowane zadania 

przez prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta w ostatnich 

latach.
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Budżet miasta na rok 2018 zapropono-
wany przez prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta i przyjęty przez wszystkich 
21. radnych bez wątpienia zapewnia nie 
tylko normalne funkcjonowanie miasta 
we wszystkich dziedzinach, ale przede 
wszystkim jego rozwój. Szczególny na-
cisk został położony oczywiście na dalszą 
budowę strategicznych dla miasta, bez-
kolizyjnych węzłów drogowych łączących 
południową i północną część miasta - Wę-
zeł Śmiechowo (Zryw) i Węzeł Wejherowo 
(Kwiatowa), które pochłoną prawie 60 
procent środków inwestycyjnych miasta. 
Na powyższe inwestycje prezydent zdobył 
bardzo duże środki zewnętrzne, ale prze-
znaczone zostaną również znaczne środki 
własne z budżetu Wejherowa. W budże-
cie przewidziano duże pieniądze na sport, 
kulturę, pomoc społeczną, organizacje 
pozarządowe, a - będąca przedmiotem 
szczególnego zainteresowania  rodziców 
– wejherowska oświata jest dotowana 
ogromną kwotą z budżetu miasta. Podkre-
ślić należy, że w 2018 roku, jako pierwsi 
i jedyni, w Metropolii Gdańskiej Wejhero-
wo wprowadza uprawnienia do bezpłat-
nych przejazdów autobusami MZK Wej-
herowo dla uczniów szkół podstawowych.

Radni przyjęli również wieloletnią pro-
gnozę finansową: 14 radnych za, 4 prze-
ciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Przyszłoroczne dochody wyniosą 
208 716 932  zł, natomiast wydat-
ki  215 868 545  zł. Deficyt w kwocie 
7 151 613 zł  zostanie sfinansowa-
ny z wolnych środków na koniec roku 
w kwocie 3 052 821 oraz pożyczek i kre-
dytów i w kwocie 4 098 792 zł.. Wskaźnik 
zadłużenia miasta w 2018 roku wyniesie 
28,3 procenta, co nie stanowi nawet po-
łowy 60-procentowego progu przyjmo-
wanego za wartość dopuszczalną. 

Inwestycje drogowe - 26,4 mln zł:
zakończenie prac budowlanych I etapu 
węzła ŚMIECHOWO za ponad 5,3 mln zł
 kontynuacja budowy węzła integra-

cyjnego  Wejherowo KWIATOWA 
za ponad 16,2 mln zł (z udziałem 
środków unijnych)

 dokończenie budowy dwóch rond 
w ulicy Ofiar Piaśnicy wraz z I etapem 
odcinka ulicy Karnowskiego 

 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 
Chopina i Nadrzecznej wraz z prze-
budowa fragmentu ulicy Nadrzecznej 
(z dofinansowaniem z powiatu)

 utwardzenie odcinka ulicy Gryfa Po-
morskiego od nowego ronda w kie-
runku ul. Orzeszkowej  poprzez 
wymianę starych płyt betonowych 
na nowe płyty YOMB

 utwardzenie kolejnych dróg przez uło-
żenie nawierzchni z płyt. 

Zasób mieszkaniowy - 5,3 mln zł
 wymiana starych pieców na ekologicz-

ne źródła ciepła zarówno w budynkach 
komunalnych, jak i wspólnot mieszka-
niowych oraz prywatnych, w ramach do-
finansowanych z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska programów 
KAWKA i Czyste powietrze dla Pomorza, 
jak też środków własnych miasta

 kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych w celu zna-
czącego obniżenia zapotrzebowania 
energetycznego (ze środków unijnych)

 inwestycje w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych w ramach Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Śródmieścia 
(ze środków unijnych)

 budowa budynku komunalnego
Ponadto planowane są remonty budyn-
ków komunalnych i udział w remon-
tach we wspólnotach mieszkaniowych 
za łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.

Rewitalizacja Śródmieścia (z udziałem 
środków unijnych)
 budowa ciągu pieszo – rowerowego 

przy ul. Sobieskiego
 przygotowanie dokumentacji projek-

towej dotyczącej ul. Kopernika 
 przygotowanie dokumentacji projek-

towej dotyczącej zagospodarowania 
Parku Kaszubskiego 

 remont łącznika drogowego pomiędzy 
ul. Dworcową, a ul. Zachodnią,

 przebudowa odcinek kanalizacji desz-
czowej w ul. Sienkiewicza dla odwod-
nienia ulicy Kopernika

 zagospodarowanie zielonego placu 
pomiędzy ul. Rzeźnicką a ul. 12 Marca 
zwanym roboczo Parkiem Cedron.

 przebudowa ul. Zamkowej wraz z za-
gospodarowaniem terenu przyległego

Inne zadania inwestycyjne
 rozpoczęcie budowy sali gimnastycz-

nej przy SP nr 5 w Wejherowie 

Wejherowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na rok 2018 
zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. – Dziękuję za okazane 
mi zaufanie i poparcie – powiedział po głosowaniu prezydent podkreślając, 
że przyszły rok upłynie pod znakiem realizacji inwestycji drogowych, a drugą 
pozycję w przyszłorocznych inwestycjach stanowią wydatki na zasób 
mieszkaniowy. 

Budżet 
Wejherowa 

na 2018

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt: 
 
– Budżet Wejherowa na rok 2018 
to konsekwencja naszej wspólnej 
historycznej decyzji, dotyczącej bu-
dowy bezkolizyjnych węzłów drogo-
wych łączących północną i południo-
wą część miasta. Biorąc pod uwagę 
cały budżet miasta, czyli wszystkie 
wydatki, to aż co ósma  złotówka zo-
stanie wydatkowana na inwestycje 
drogowe, przede wszystkim na wspo-
minane węzły drogowe. Jeśli zaś 
weźmiemy pod uwagę sam budżet 
inwestycyjny to 73% środków prze-
znaczonych jest na drogi. Należy pod-
kreślić, że nakłady drogowe w 2018 
roku będą większe o ponad 75 % 
w stosunku do roku 2017 i wynio-
są 26,4 mln zł,  co stanowi wartość 
rekordową w historii naszego samo-
rządu. Przyszły rok upłynie zatem 
pod znakiem realizacji inwestycji dro-
gowych, ale chcę podkreślić, że drugą 
pozycję w przyszłorocznych inwesty-
cjach, 5,3 mln zł a więc prawie 15%, 
stawią wydatki na zasób mieszkanio-
wy, w tym w zakresie ochrony powie-
rza, czyli wymianę starych pieców 
na ekologiczne źródła ciepła zarów-
no w budynkach komunalnych, jak 
i wspólnot mieszkaniowych oraz pry-
watnych. Należy też zwrócić uwagę 
na inwestycje sportowo-rekreacyjne 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, 
rewitalizację  Śródmieścia  oraz waż-
ną pozycję w inwestycjach, jaką jest 
rozpoczęcie budowy sali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr 5. 
Uważam, że w 2018 roku priorytety 
w naszym budżecie są bardzo dobrze 
dobrane i korzystne dla wszystkich 
mieszkańców Wejherowa, a wydatki 
inwestycyjne w pełni uzasadnione 
i potrzebne, co zostało w jednomyśl-
nym głosowaniu uznane przez rad-
nych. Budżet na 2018 rok to trudny 
budżet - wymagający konsekwen-
cji, dyscypliny finansowej i dużych 
oszczędności.

Wydatki uzasadnione 
i potrzebne 

INWESTYCJE - ogółem 38,5 mln zł, 
najważniejsze zadania:

czytaj dalej
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To, w jakim środowisku żyjemy, zależy 
w dużej mierze od nas samych. Przyjmuje 
się, że jedna osoba wytwarza około 160 
litrów nieczystości płynnych na dobę. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, właściciele nieru-
chomości są zobowiązani do przyłączenia 
swojej nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, a kiedy taka sieć nie istnieje 
i jej budowa jest technicznie lub ekono-

micznie nieuzasadniona, wówczas właści-
cielowi posesji przysługuje wybór między 
wyposażeniem nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków.
Z przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 
zwalnia jedynie posiadanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków.
– Właściciele zbiorników bezodpływowych 
tzw. szamb, muszą pamiętać o ich regular-
nym opróżnianiu – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Nie-
opróżnione szamba przelewają się i ścieki 
trafiają do rowów, na działki, do cieków 
wodnych. W ten sposób zanieczyszczają śro-
dowisko, w którym przecież wszyscy żyjemy, 
trujemy siebie i nasze dzieci. Takie działania 
w świetle prawa są wykroczeniem. Strat spo-
wodowanych w ten sposób nie da się prędko 
odrobić. To my decydujemy, czy chcemy żyć 
w brudzie i zatruwanym środowisku, czy 
w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, czy-
stym i pozbawionym fetoru ścieków. 

Umowa i dowody wpłat za wywóz 
nieczystości 
W Wejherowie zostaną przeprowadzone 
przez Straż Miejską kontrole właścicieli 
nieruchomości, szczególnie pod wzglę-

dem częstotliwości opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych. Właściciele tych 
nieruchomości muszą posiadać umowę 
i dowody uiszczania opłat za te usługi. 
Podstawowym dokumentem planistycz-
nym w zakresie gospodarowania woda-
mi obowiązującym na obszarze naszego 
miasta jest „Plan gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Wisły”. Do osiągnięcia 
celów środowiskowych zawartych w tym 
Planie ma się przyczynić realizacja działań 
określonych w Aktualizacji programu wod-
no-środowiskowego kraju.
Do zadań nałożonych przepisami prawa 
na samorządy należy m.in. realizacja zadań 
związanych z programem oczyszczania 
ścieków komunalnych i kontrola postę-
powania w zakresie gromadzenia ścieków 
przez użytkowników prywatnych. 
Do zadań przewidzianych do realizacji 
przez mieszkańców (właścicieli nieru-
chomości) posiadających szamba należy 
regularny wywóz nieczystości płynnych. 
Natomiast właściciele nieruchomości 
nieobsługiwani przez oczyszczalnie ście-
ków, na terenach pozaaglomeracyjnych 
są dodatkowo odpowiedzialni za budowę 
nowych zbiorników bezodpływowych 
oraz remont istniejących oraz budowę 
indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków. 

 wykonanie przystani kajakowej 
na rzece Reda przy ul. Ofiar Piaśnicy 
w ramach zadania pod nazwą „Po-
morskie Szlaki Kajakowe” (ze środków 
unijnych)

 kontynuacja modernizacji parku 
im. Aleksandra Majkowskiego 

 kontynuacja wydzielania dalszych ob-
wodów oświetleniowych 

 realizacja zadań z zakresu przebudo-
wy kanalizacji deszczowej oraz syste-
mów oczyszczania wód opadowych 
i roztopowych z elementami małej 
retencji 

 kontynuacja prac planistycznych 
w zakresie sporządzania zmian stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

urbanistyczno – architektonicznych, 
w tym do celów regulacji terenowo.

 planowane jest pozyskanie środ-
ków zewnętrznych na nowe zadania, 
m.in. budowę zespołu otwartych ba-
senów kąpielowych – Centrum Inte-
gracji Społecznej „Wodne Ogrody” 
oraz dalszą budowę boiska przy ul. Si-
korskiego/Wschodniej

 
Zadania w ramach Budżetu Obywatel-
skiego - ponad 1 mln zł
 Budowa wiaty rowerowej wraz z czę-

ściowym zagospodarowaniem terenu 
działki SP nr 6 w Wejherowie przy 
ul. Śmiechowskiej 36 – 144.261 zł 

 Budowa świetlicy osiedlowej z za-
pleczem gospodarczo-sportowym 
do funkcjonowania Placu Zabaw i Re-
kreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejhe-
rowie – 199.793 zł

 Rozbudowa terenu rekreacyjnego 
przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fe-
nikowskiego – etap II – 200.000 zł

 Centrum Sportu Tytani, czyli budowa 
siłowni zewnętrznej i placu zabaw 
wraz oświetleniem zewnętrznym 
i monitoringiem wizyjnym za kwotę 
198.976 zł

 Budowa siłowni zewnętrznej ze stoła-
mi do ping ponga – 67.758 tys. zł

 I etap budowy boiska „Jedenastka” 
za kwotę  200.000 zł

Wykupy gruntów - 2,1 mln zł
Przede wszystkim w związku z realizacją 
inwestycji drogowych.
 
Zadania projektowane:
 projekt układu drogowego ul. Inwali-

dów - Oś. Przyjaźni
 projekt budowy nowego połączenia 

od Węzła Działki do ul. łęgowskiego 
wraz z włączeniem do ul. łęgowskie-
go,

 dokończenie projektowania wieży wi-
dokowej wraz z kolejką linową 

 
OŚWIATA
Budżet oświaty na rok 2018 to  60,7 mln 
zł, natomiast wstępna rządowa subwencja 
oświatowa to kwota 36,4 mln zł, a więc 
do oświaty z budżetu miasta zostanie do-
płacona kwota 24,3 mln zł, co stanowi 40 
procent kosztów jej utrzymania. Zaplano-
wane wydatki na oświatę i wychowanie 
stanowią prawie 30 procent całości bu-
dżetu. W budżecie miasta na 2018 rok 
zabezpieczono środki na sport, kulturę, 
pomoc i opiekę społeczną (łącznie kwota 
ponad 11,3 mln zł, bez wydatków na Pro-
gram 500 +) i organizacje pozarządowe.

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej to obowiązek
Każdy właściciel posesji ma 

obowiązek przyłączenia 
nieruchomości do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 
a posiadający szambo do regularnego 

opróżniania zbiornika. W Wejherowie 
zostaną przeprowadzone wzmożone 

kontrole właścicieli nieruchomości, 
szczególnie pod względem 

częstotliwości opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. Strażnicy 

Miejscy będą kłaść również duży 
nacisk na konieczność przyłączenia 

nieruchomości do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej, jeśli taka 

możliwość istnieje.
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Jak podkreśliła dyrektor biblioteki Danuta 
Balcerowicz, jest to pierwsze tego typu 
spotkanie, do którego doszło z inicjatywy 
bibliotekarzy, którzy postanowili podzię-
kować nauczycielom za dotychczasową 
współpracę i poinformować o planowa-
nych zamierzeniach na 2018 rok.
– Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni szko-
łom za współpracę z biblioteką. Nasza pra-
ca nie miałaby sensu, gdyby nie miała od-
biorców, a naszymi odbiorcami w znacznej 

mierze są właśnie dzieci. Zadowolenie naj-
młodszych dodaje nam sił i zapału do pracy  
– mówiła Danuta Balcerowicz dziękując 
dyrektorom szkół i przedszkoli za aktyw-
ną współpracę z biblioteką.
W trakcie spotkania dyrektor biblioteki 
wręczyła przedstawicielom placówek 
oświatowych pisemne podziękowania.
– Biblioteka jest miejscem bardzo cieka-
wych imprez i spotkań, które przyczyniają 
się do rozwoju czytelnictwa i kultury, za co 
chciałbym serdecznie podziękować pani 
dyrektor Danucie Balcerowicz i wszystkim 

pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Zachęcam do organizowania kolejnych 
imprez w tym roku, a będzie on  wyjątkowy 
ze względu na obchody 100-lecia Niepodle-
głości Polski – powiedział zastępca pre-
zydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz.
O planowanych przedsięwzięciach 
na 2018 rok poinformowała zebranych 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Jednym 
z projektów był  „Z książką na start”, w ra-
mach którego wejherowska biblioteka 
wydała 87 paszportów i 218 dyplomów, 
z tego 145 dla Małego Czytelnika, 58 dla 
Starszego czytelnika oraz 15 dla Super 
Czytelnika. Podczas spotkania miała miej-
sce również promocja najnowszego wy-
dania książkowego „Powiew Weny2017”, 
które zawiera nagrodzone wiersze opo-
wiadania wyróżnione w XII edycji Wej-
herowskiego Konkursu Literackiego „Po-
wiew Weny”. Prezentacji wyróżnionych 
utworów, które znalazły się w tym tomi-
ku dokonał Henryk Połchowski, z Urzędu 
Miejskiego, redaktor publikacji.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wyróżniony został Medalem 
Jubileuszowym „Za wybitne zasługi dla 
rozwoju ogrodów działkowych”. 

Jak powiedział Czesław Smoczyński, 
prezes gdańskiego okręgu Polskie-
go Związku Działkowców wręczając 
odznaczenie, Krzysztof Hildebrandt 
został doceniony za bardzo dobrą 
współpracę z lokalnymi działkowcami. 
Zawsze mogą liczyć na jego wsparcie 
i pomoc.
– W tym roku obchodzone jest 120-le-
cie ogrodnictwa działkowego w Polsce 
– powiedział Czesław Smoczyński. 
– To doskonały moment na wszelkiego 
rodzaju podsumowania, stąd wyróżnie-
nie Medalem prezydenta Wejherowa.
W Wejherowie znajdują się cztery Ro-
dzinne Ogrody Działkowe, w tym je-
den największy – liczący ponad tysiąc 
działek – ROD Sucharskiego.
– Doceniam ogrody działkowe, które 
są „zielonymi płucami” każdego miasta 
– powiedział Krzysztof Hildebrandt, 
dziękując za wyróżnienie. – Są wspa-
niałym miejscem rekreacji i wypoczyn-
ku dla całych rodzin. Cieszę się także 
z aktywności, jaką wykazuje środowisko 
działkowe. 

W Tłusty Czwartek, 8 lutego br. wystar-
czy kupić jednego pączka w cukierni przy 
Pl. Jakuba Wejhera, aby pomóc spełnić 
marzenia potrzebującym dzieciom. 5 
proc. ze sprzedaży każdego pączka trafi 

w tym roku do Fundacji Wspierania „Ra-
zem po sukces”. 
– W tym roku po raz szósty „Super Pączki po-
magają dzieciom”, tym razem część zysków 
przeznaczamy na dofinansowanie dziecięce-

go klubu integracyjnego Fundacji Wspierania 
„Razem po sukces” – mówi Elżbieta Wen-
ta, właścicielka Cukierni Wenta. – Pomysł 
zorganizowania akcji zrodził się nieoczeki-
wanie, kiedy otrzymałam od mojego kuzyna 
książeczkę dla dzieci pod tytułem „Pączkowe 
drzewo”. Przesłaniem opowieści jest to, aby 
zaakceptować inne osoby i wychodzić na-
przeciw ich potrzebom. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich w Tłusty Czwartek na Super 
Pączki, które pomagają dzieciom.

Bibliotekarze podziękowali 
nauczycielom za współpracę

Prezydent 
wyróżniony 
przez 
działkowców

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami 
szkół z terenu Wejherowa 
i okolic poświęcone współpracy 
w zakresie rozwoju czytelnictwa 
i kultury.

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami 
szkół z terenu Wejherowa 
i okolic poświęcone współpracy 
w zakresie rozwoju czytelnictwa 
i kultury.

„Super Pączki pomagają dzieciom”
Cukiernia Wenta z Wejherowa po raz szósty organizuje akcję „Super 
Pączki pomagają dzieciom”.
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Dawid Runtz z Wejherowa otrzymał 
trzecią nagrodę w międzynarodowym 
konkursie dla młodych dyrygentów 
w Hongkongu. Zdobył także cenną na-
grodę hongkońskiej publiczności.
I Międzynarodowy Konkurs Dyrygen-
tury w Hongkongu przyniósł kolejne 
sukcesy Dawidowi Runtzowi, który 
decyzją jury otrzymał trzecią nagrodę 
i nagrodę publiczności. Pochodzący 
z Wejherowa muzyk, był najmłod-

– Ze względu na rozmach inwestycyjny 
miasto znajduje się obecnie w historycz-
nym momencie.  Rozpoczęta w 2017 roku 
budowa bezkolizyjnego Węzła Wejherowo 
(Kwiatowa) oraz trwająca budowa Węzła 
Śmiechowo (Zryw) - to wielkie, strategiczne 
inwestycje, które rozwiążą problemy ko-
munikacyjne mieszkańców. Są to ambitne 
i trudne zadania, dlatego zaplanowane zo-
stały na kilka lat i będą realizowane przez 
miasto etapami. Nikt wcześniej nie podjął 
się tak dużego, tak bardzo kosztownego 
i wymagającego wielu wyrzeczeń ze strony 
miasta, wyzwania. Skutecznie ubiegamy 
się o środki zewnętrzne, m.in. unijne, na re-
alizację inwestycji. Pomimo tych wielkich 
inwestycji, w minionym roku wygospoda-
rowaliśmy środki na inwestycje w infra-

Wejherowo zajęło czwarte miejsce 
w województwie pomorskim w kon-
kursie „Świeć Się z Energą”. Pierwsze 
miejsce zajął Pelplin, drugie - Słupsk, 
a trzecie – Gdańsk i to te miasta zakwali-
fikowały się do rundy finałowej. 
O wejście do finału Plebiscytu „Świeć się 
z Energą” walczyły 143 miasta. Najwię-
cej miejscowości zgłosiło się ze Śląska 
- aż 21. 

strukturę sportową, budżet obywatelski czy 
budowę i utwardzanie ulic w różnych czę-
ściach miasta. Bardzo ważną rolę odgrywa 
także dbałość o czystość powierza. Urząd 
Miejski prowadził wspólnie z mieszkańcami 
wiele działań, które miały na celu poprawę 
czystości powietrza w Wejherowie. Poma-
galiśmy finansowo mieszkańcom wymienia-
jącym stare i kopcące piece na ogrzewanie 
ekologiczne. Zaangażowaliśmy duże środki 
finansowe, zarówno z budżetu miasta jak 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Rozpoczęte 
zadania zamierzam z sukcesem zakończyć 
tak, aby wszyscy wejherowianie odnieśli 
z nich korzyści. Mam dalsze plany na przy-
szłość, a wiele nowych zamierzeń inwesty-
cyjnych jest już przygotowywanych. 

Inwestycyjne 
podsumowanie 2017 
roku w Wejherowie

Budowa węzłów komunikacyjnych, inwestycje 
drogowe i sportowe, walka ze smogiem, realizacja 
zadań z Budżetu Obywatelskiego, wiele nowych 
projektów – to najważniejsze dokonania inwestycyjne 
wejherowskiego samorządu w 2017 roku. Urząd 
Miejski realizował ogółem blisko 50 różnych zadań 
inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 26 mln zł.

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa

WEJHEROWO 
W BUDOWIE 

szym spośród 16. uczestników kon-
kursu.
Spośród 310. kandydatów z 49. krajów 
wyłoniono finałową szesnastkę, w tym 
trzech reprezentantów Polski: Martę 
Gardolińską, Macieja Kotarbę i Dawida 
Runtza. Finaliści konkursu poprowadzili 
orkiestrę Hong Kong Sinfonietta. 
Dawid Runtz jest obecnie pierwszym 
dyrygentem Polskiej Opery Królewskiej 
w Warszawie. Gratulujemy!

Równolegle trwała rywalizacja w konkursie 
fotograficznym, do którego zgłoszono pra-
wie tysiąc zdjęć w pięciu kategoriach: Mój 
Dom, Moi Bliscy, Moje Miasto, Moja Ulu-
biona Szopka, Moja Iluminacja. Wśród nich 
znalazły się również zdjęcia z Wejherowa. 

Dyrygent z Wejherowa nagrodzony w Hongkongu

„Świeć Się 
z Energą”

czytaj dalej
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INWESTYCJE

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU
Inwestycje drogowe zakończone:

Węzeł Śmiechowo 
(Zryw) wraz z po-
łączeniem drogi 
krajowej nr 6

Przebudowa ul. Wester-
platte/Paderewskiego

 Budowa ul. Ofiar Grudnia 1970
 Nawierzchnie z płyt drogowych na 

ulicach i parkingach: ul. Śmiechowska, 
ul. Grottgera, ul. Mokwy, ul. Podmiej-
ska, ul. Rejtana, ul. Kropidłowskiej

 Przebudowa skrzyżowania ul. Nad-
rzecznej z ul. Chopina (rondo)

 Turystyczny Szlak Północnych Ka-
szub (na terenie miasta Wejherowo)

 Połączenie drogowe ul. Sucharskiego 
z ul. Strzelecką 

 Dokumentacja projektowa na bu-
dowę układu drogowego 12 Marca 
– Reformatów i parking 

 Pomorskie Szlaki Kajakowe 
 Budowa odcinka ul. Staromłyńskiej 
 Przebudowa ul. Zamkowej wraz 

z parkingiem
 Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobie-

skiego 

Węzeł integracyjny Wejherowo 
(Kwiatowa) – budowa metro-
politalnego węzła integracyj-
nego oraz tunelu w ciągu ulicy 
Kwiatowej

Inwestycje drogowe w trakcie 
realizacji: 

Przebudowa odcinka ul. Ofiar Piaśnicy 
(budowa dwóch rond na skrzyżowa-
niu z ulicami Lelewela i Graniczną 
oraz na skrzyżowaniu z ul. Karnow-
skiego) wraz z  fragmentem ul. Kar-
nowskiego

 Projekt układu drogowego ul. Inwalidów Wojennych – ul. Sobieskiego – os. 
Przyjaźni

 Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. łęgowskiego

Dokumentacje projektowe drogowe:

Z końcem roku 2017 zlecono również opracowanie dwóch kolejnych doku-
mentacji drogowych w oparciu o przygotowane wcześniej koncepcje tj:
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 Wymiana podłogi i założenie wykła-
dziny sportowej na całej powierzchni 
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 5

 Rozbudowa monitoringu szkoły przy 
Szkole Podstawowej nr 5

 Rozbudowa monitoringu szkoły przy 
Szkole Podstawowej nr 6 

 Działania zmierzające do zmiany spo-
sobu użytkowania pomieszczeń piw-
nicznych na cele dydaktyczne (Szkoła 
Podstawowa nr  5)

Inne prace projektowe w trakcie 
realizacji:

 Budowa budynku komunalnego na 
ul. łęgowskiego 

 Budowa budynków socjalnych na te-
renie Górki Bolszewskiej

 Budowa hali kortów tenisowych
 Zagospodarowanie Parku Cedron 
 Budowa zespołu otwartych basenów 

kąpielowych  -  Centrum Integracji 
Społecznej „Wodne Ogrody” 

 Budowa infrastruktury rekreacyjnej 
w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii 
Wejherowskiej 

 Rozbudowa monitoringu szkoły przy 
Szkole Podstawowej nr 8

 Wykonanie bieżni (rozbiegu do skocz-
ni w dal) przy boisku Szkoły Podsta-
wowej nr 8

 Rozbudowa monitoringu szkoły przy 
Szkole Podstawowej nr 9

 Wykonanie systemu wentylacji 
w kuchni przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 2

 Dokumentacja projektowa dotycząca 
systemu oddymiania w budynku na 
Os. Kaszubskim 28 (przedszkole) 

Dokumentacja 
projektowa na budowę 
sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 5 
w Wejherowie

Położenie 
nawierzchni sztucznej 
z polipropylenu na płytę 
lodowiska przy Szkole 
Podstawowej nr 8

Inwestycje oświatowe:

czytaj dalej
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 Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego
 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza

 Przebudowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Morskiej

 Remont dwóch zbiorników na Potoku 
Pętkowickim

 Konserwacja rowów melioracyj-
nych na długości 2020 mb m.in. rów 
od Mostnika do Węzła Działki, od 
Chmielewskiego do Trepczyka

 Realizacja programu przebudowy sys-
temu zagospodarowania oraz oczysz-
czania wód opadowych i roztopo-
wych z elementami małej retencji 
w Wejherowie

Inwestycje związane z kanalizacją 
deszczową:

Inne inwestycje:

Ograniczenie niskiej emisji (likwi-
dacja starych pieców) w Wejhe-
rowie

 Wyodrębnienie ciągów oświe-
tleniowych

 Wykonanie zadaszenia ekspozycji 
przy ulicy Zamkowa 6

 Stworzenie przestrzeni kulturalno-
-edukacyjnej wokół zabytkowego 
młyna wodnego z końca XIX wieku

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Rewitalizacja parku 
im. Majkowskiego

Budowa boiska wielofunk-
cyjnego „Aktywna Nanicka: 
tenis – siatka - kosz” 

Budowa Centrum 
Sportu Tytani na 
os. Kaszubskim
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Gmina Miasta Wejherowa zrealizo-
wała zadanie pn. „Stworzenie prze-
strzeni kulturalno-edukacyjnej wokół 
zabytkowego młyna wodnego z końca 
XIX wieku” w ramach Programu „In-
frastruktura Kultury”. Celem tego 
programu jest stworzenie optymal-
nych warunków dla prowadzenia 
działalności kulturalnej, poprzez mo-
dernizację i rozbudowę infrastruktu-
ry instytucji kultury, a także innych 
podmiotów działających w tym ob-
szarze. 
Zadanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.      

„Las Piaśnicki” jest popularnym źródłem 
informacji o tragicznych wydarzeniach, 
które miały miejsce na początku II woj-
ny światowej w Wejherowie i okolicach. 
Scenariusz komiksu opiera się na publika-
cjach, dokumentach historycznych, rela-
cjach naocznych świadków tych wydarzeń 
i mordu, jakiego dokonali niemieccy oku-
panci na mieszkańcach Kaszub i Pomorza.
Akcja komiksu zaczyna się w 1918 roku 
i od tego momentu obrazuje sytuację 
ludzi żyjących na terenie Pomorza, zaraz 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści, aż po czas II wojny światowej. Czar-
no-białe, oszczędne w formie rysunki 
Tomasza Meringa pozwalają czytelnikowi 
skupić się na najważniejszych kwestiach 
związanych z tematem opowieści.

Opiekę meryto-
ryczną nad sce-
nariuszem publi-
kacji sprawowali 
pracownicy na-
ukowi Muzeum 
P i a ś n i c k i e g o 
– dr Mateusz Ihnatowicz i dr Aleksander 
Michalak, zaś historyczny wstęp napisał 
prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski.
Publikację książkową na potrzeby Mu-
zeum Piaśnickiego w Wejherowie wy-
dało Muzeum Stutthof w Sztutowie. 
Książka ukazała się w formacie A4 
i w twardych okładkach. Komiks w for-
macie PDF można pobrać z strony inter-
netowej miasta lub Muzeum Piaśnickie-
go w Wejherowie.

Jak mówi realizator projektu Aleksan-
dra Pitra, poplenerowa wystawa prac 
malarskich uczestników projektu to 
osobista opowieść i relacja ze zdarzeń, 
które rozegrały się 78 lat temu w lasach 
piaśnickich. Udział w takim wydarzeniu 
był możliwością do wyrażania własnych 
emocji i ekspresji poprzez sztukę i na-
wiązania osobistej relacji z tą trudną 
historią – jako alternatywy dla mowy 
nienawiści.

Projekt „ Piaśnica – kultura miej-
sca” realizowany był w 2017 r. przez 
Fundację im. Ks. Prof. Włodzimierza 
Sedlaka, a polegał na organizacji cy-
klu 43. zdarzeń edukacyjno-kultu-
ralnych łączących: historię, kulturę, 
malarstwo, muzykę, literaturę, film, 
teatr i performance, różne dziedziny 
sztuki, związanych ze zbrodnią pia-
śnicką. 
– Celem projektu oprócz aktywiza-
cji twórczej i edukacji warsztatowej, 
jest zintegrowanie mieszkańców tego 
terenu z turystami oraz budowanie 
postaw obywatelskich wśród odbior-
ców – mówi Monika Tondel, czło-
nek Fundacji im. Księdza Profesora 
Włodzimierza Sedlaka. – Projekt 
skierowany był do wszystkich grup 
społecznych i wiekowych mieszkańców 
okolicy, a także osób z całej Polski. Sze-
roka popularyzacja i promocja zadania 
przyczyni się do zwiększenia ilości od-
biorców pośrednich z całego kraju.

In
fo

rm
ac

ja
 

„Las Piaśnicki” 
w formie komiksu

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie udostępniło 
do publicznego rozpowszechnienia 

fabularyzowany komiks historyczny „Las Piaśnicki” 
  z ilustracjami i opracowaniem Tomasza Meringa.

Poplenerowa 
wystawa prac 
malarskich

W wejherowskim 
magistracie przy 

ul. 12 Marca można było 
obejrzeć poplenerową 

wystawę prac malarskich 
uczestników projektu 

„Piaśnica – kultura 
miejsca”. 
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– Składam serdeczne gratulacje i życzę, 
by ta piękna działalność Stowarzyszenia, 
dawała Paniom zadowolenie i satysfakcję 
a odbiorcom tej pracy – możliwość żywego 
uczestnictwa w życiu społeczno-kultural-
nym miasta. Cieszę się, że Stowarzyszenie 
pomaga w rozwoju młodych ludzi, także 
tych niepełnosprawnych oraz promuje ich 
prace i dokonania – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt wręczając pisem-
ne podziękowania działaczkom Stowa-
rzyszenia: prezes Katarzynie Dowgan 
i Monice Zadarko, która jest skarbni-
kiem.
Ponadto z okazji 10-lecia Stowarzy-
szenia Naprzód Wejherowo i w uzna-
niu zasług za prowadzoną działalność 
Prezydent Miasta Wejherowa wyróżnił 
Katarzynę Dowgan i Monikę Zadarko 
miniaturkami Statuetek Jakuba Wejhera.
– Życzę Paniom wiele sił do dalszej pracy, 
wszystkiego dobrego w dziele wolontaria-
tu i szczęścia w życiu osobistym – dodał 
Krzysztof Hildebrandt.
Prezydent podkreślił, że wolontariu-
sze, to osoby zwykłe, ale niezwykłe. 
To skromni, pomagający innym, bezinte-
resowni społecznicy, budzący zaufanie, 
dostrzegający obok siebie innych. To lu-
dzie wielkiego serca, nieliczni, pomagają-
cy tak wielu bezradnym.
Jak powiedziała prezes Katarzyna Do-
wgan w okresie 10-letniej działalności 

Stowarzyszenie Naprzód Wejherowo 
przeprowadziło 38 imprez dla dzieci 
i młodzieży. 
– To nie tylko bale i konkursy dla dzieci 
niepełnosprawnych z okazji karnawału czy 
Dnia Dziecka, to już 5-letni cykl Integra-
cyjnych Igrzysk Sportowych „Olimpiada 
Uśmiechu”, to festyny „Bezpieczne Waka-
cje” i „Zakręcone Wejherowo”, a także spo-
tkania integracyjne dla dzieci i młodzieży 
pt. „Tacy sami – kulturalna integracja” lub 
„Tęczowa integracja z kulturą”. To rów-
nież akcja prezentów mikołajkowych dla 
dzieci przebywających w szpitalu pod ha-
słem „Dzieci życzą dzieciom” prowadzona 
od 2013 roku wspólnie z dziećmi z Carita-
su przy Parafii pw. Chrystusa Króla w Wej-
herowie i wiele innych – mówi Katrzyna 
Dowgan.
– Przypomnę jeszcze dwie konferencje zor-
ganizowane wspólnie – z Wejherowskim 
Centrum Kultury, a później z Miejską Bi-
blioteką Publiczną, a także wystawy prac 
plastycznych dzieci niepełnosprawnych, czy 
choćby bezpłatne porady prawne w ramach 
akcji „Wiosna Mediacji” – dodaje Monika 
Zadarko, która jak podkreśla w działal-
ności Stowarzyszenia lubi podejmować 
działania praktyczne i bezpośrednie, niż 
te o charakterze medialnym.
W spotkaniu uczestniczyli także: zastęp-
ca prezydenta Arkadiusza Kraszkiewicz 
i sekretarz miasta Bogusław Suwara.

W Państwowej Szkole Muzycznej 
I Stopnia w Wejherowie odbył się po raz 
pierwszy  Koncert Świąteczny „Muzycz-
na Magia Świąt” w wykonaniu uczniów 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Wej-
herowie. Młodych muzyków przygoto-
wała do występu Aleksandra Kotłowska. 
Jak powiedziała otwierając koncert Danuta 
Ornal, dyrektor Społecznej Szkoły Podsta-
wowej w Wejherowie, wspólnym śpiewem 
i grą na instrumentach uczniowie pokazują 
nie tylko swoje talenty i umiejętności, a tak-
że podtrzymują świąteczną atmosferę. 
W koncercie wzięli udział bliscy młodych 
wykonawców, uczniowie i nauczyciele 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Wej-
herowie, Dorota Muża-Szlas – dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Wejherowie, Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa oraz 
Tomasz Fopke – dyrektor Muzeum Pi-
śmiennictwa i muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie. 

Polskie Towarzystwo Laryngektomo-
wanych Pomorski Oddział Rejonowy 
w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, zapra-
sza na bezpłatną naukę mowy zastęp-
czej wszystkich chorych,  którzy w wy-
niku przeprowadzonej operacji utracili 
głos i dotknięci zostali dolegliwościami 
utrudniającymi normalne życie.
Stowarzyszenie zajmuje się rehabi-
litacją poszpitalną głosu i mowy. Dla 
członków Towarzystwa organizowa-
ne są obozy rehabilitacyjne z nauką 
mowy zastępczej oraz prowadzone są 
spotkania z różnymi specjalistami. 
Zadanie współfinansowane jest 
ze środków Miasta Wejherowa dla 
mieszkańców Wejherowa. 
Zajęcia odbywają się w   każdy czwar-
tek w godz. 13-do 15 w Gdyńskim 
Centrum Organizacji  Pozarządowych 
Gdynia ul. 3 Maja 27/31. Kontakt do 
przewodniczącego – Henryk Pilawski 
tel. 58 698 07 56  lub  604 184 017. 

Stowarzyszenia Naprzód Wejherowo

Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” działa już 
10 lat w Wejherowie zajmując się pomocą osobom 
niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. 
Z tej okazji prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt zaprosił do ratusza Zarząd Stowarzyszenia 
i pogratulował jubileuszu.

Bezpłatna nauka 
mowy zastępczej

Koncert uczniów społecznej 
w Szkole Muzycznej 
w Wejherowie

10 lat
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Luty 2018

1.02, godz. 16 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych, poświęcone książkom: 
Michała Rusinka „Pypcie na języku” oraz 
Piotra Najsztuba i Doroty Sumińskiej 
„O Polsce, strachu i kobietach”;  

2.02 i 9.02, godz. 12.30 – 14 
Planszówkowa Odskocznia – bibliotecz-
ny klub gier planszowych dla uczniów 
z klas 4-7 Szkoły Podstawowej. Nabór 
zamknięty;

3.02, godz. 14 – 17.30 
Rodzina się zgrywa – turniej gier plan-
szowych dla całych rodzin. Wstęp wolny, 
nie obowiązują wcześniejsze zapisy;

13.02, godz. 11
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Puchatki” i grupa „Tygryski” 
– nabór zamknięty);

21.02, godz. 17.00 
Projekt „W kręgu kultury. Krąg zdrowia 
i urody” - spotkanie z wizażystką Marty-
ną Plińską – pokaz makijażu; 

23.02  
Obchody Międzynarodowego Dnia Cho-
rego oraz uroczysta inauguracja Roku 
Aleksandra Majkowskiego: premiera 
spektaklu charytatywnego „Na wodzie” 
w wykonaniu osób z życia publicznego 
Wejherowa i okolic. Całkowity dochód 
ze sprzedaży biletów zostanie przekaza-
ny na rzecz Hospicjum Domowego p.w. 
św. Judy Tadeusza w Wejherowie. Szcze-
góły na plakatach; 

27.02, godz. 11.00 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Puchatki” – nabór zamknięty);

28.02, godz. 11.00 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Tygryski” – nabór zamknięty); 

do 16.02 
Wystawa synestezyjnych prac abstrak-
cyjnych autorstwa Anety Polewczak 
– absolwentki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku na kierunku malarstwa 
w pracowni prof. Macieja Świeszewskie-
go. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 
algrafią oraz autopsją mediów. Specjali-
zuje się w abstrakcji nietradycyjnej. 

Luty
Wystawa komiksowa 

Szczegółowe i aktualne informacje na stro-
nie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz 

www.facebook.com/BibliotekaWejherowo

2.02 godz. 19:00 
Koncert - Włodek Pawlik Trio – America, 
bilety: 49 zł ulgowe; 69 zł normalne

7.02, godz. 19
Koncert - Jacek Wójcicki, bilety: 39 zł 
ulgowe; 49 zł normalne

8.02, godz. 11; 17
Spektakl - Historia Calineczki - Baj Po-
morski Toruń, bilety: 15 zł uczniowskie; 
19 zł normalne

11.02 
Koncert charytatywny dedykowany 
Puckiemu Hospicjum pw. Ojca Pio oraz 
Wejherowskiemu Hospicjum Domowe-
mu pw. Św. Judy Tadeusza

12.02, godz. 17:15; 20:15 
Spektakl - Kiedy kota nie ma... - Spektakl 
Walentynkowy - Teatr Capitol Warszawa 
--- Agencja: M-BART

14.02, godz. 19 
Koncert Walentynkowy Anity Lipnickiej 
& The Hats, bilety: 59 zł ulgowe, 69 zł 
normalne

15.02, godz. 12 
Wystawa fotograficzna uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 9, bilety: wstęp wolny

17.02 
Festiwal Szanty i Pieśni Morskiej „Mie-
lizna”

18.02, godz. 11 
Poranek muzyczny „Henryk Wieniawski 
i jego zaczarowane skrzypce”, bilety: 10 zł

21.02, godz. 18
Spektakl „Nad dachami Paryża - Da Capo 
al Fine – Puck, bilety: 20 zł uczniowskie; 
25 zł ulgowe; 29 normalne

24.02, godz. 17
Biesiada Literacka - Spotkanie z Moniką 
i Grzegorzem Wasowskimi

Ferie na sportowo
Zajęcia sportowe będą odbywały się 
w szkolnych halach sportowych Szkół 
Podstawowych nr 6 i nr 11 w Wejherowie. 
Organizatorzy – Prezydent Wejherowa 
i Wejherowskie Centrum Kultury, przy-
gotowali szereg rozgrywek dla dziewcząt 
i chłopców z różnych roczników w takich 
dyscyplinach, jak piłka nożna, piłka ręcz-
na i siatkowa. W pierwszym tygodniu ferii 
29.01 – 2.02 - w SP nr 6 w godz. 10-12.30 
odbywać się będą zajęcia z piłki nożnej 
roczników 2004-2009. W drugim tygo-
dniu 5-9.02 zajęcia z piłki nożnej, siatków-
ki i piłki ręcznej będą odbywały się w SP 
nr 6 i nr 11 w godz. 10-12.30. (Szczegóły: 
www.wejherowo.pl)

Ferie w Wejherowskim Centrum Kultury  
Podczas tegorocznych warsztatów zimo-
wych w Wejherowskim Centrum Kultury 
uczestnicy poznają tajniki batiku, ceramiki, 
robotyki. Przewidziano warsztaty tkackie, 
warsztaty kreatywne oraz performance. 
Podczas ferii zorganizowane zostaną za-
bawy plastyczne z papieru, a młodzi fil-
mowcy będą realizować film niezależny.

Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wie-
kowych: 
 dla dzieci w wieku 7-10 lat - zajęcia „Ko-
cham Polskę” w formie Turnieju Drużyn 
- od pn. do pt., godz. 10-12; 

 dla dzieci w wieku 11-13 lat - zajęcia ta-
neczne z „planszówkami” od pn. do pt. 
(oprócz 5 lutego), godz. 12.30 – 14.  

Wydarzenia otwarte: 31.01, godz. 10 
– spektakl dla dzieci “Baśń zimowa” w wy-
konaniu Teatru Gargulec; 5.02., godz. 14 
– animacje dla dzieci z Teatrem Maska; 
8.02, godz. 11 – spektakl dla dzieci “Za-
czarowany medallion” w wykonaniu teatru 
Blaszany Bębenek. Dodatkowo biblioteka 
zaprasza dzieci i młodzież do korzystania 
z Zakątka Wyobraźni (gry planszowe, pił-
karzyki, x-box). 

Zwiedzanie Sali Historycznej w wejhe-
rowskim Ratuszu 
Zapraszamy chętnych do Ratusza Miej-
skiego, do zwiedzania z przewodnikiem 
Sali Historycznej „Wejherowo okresu mię-
dzywojennego” - od poniedziałku do piąt-
ku o pełnej godzinie od 10 do 14. Grupy 
zorganizowane proszone są o wcześniej-
sze zgłoszenie telefoniczne: 58 677 70 58 
(minimum z jednodniowym wyprzedze-
niem). Zwiedzanie sali jest bezpłatne. 

Atrakcyjne ferie 
zimowe dla dzieci 
w Wejherowie 



www.wejherowo.pl14

SPOłECZEńSTWO 

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

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

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie - kierownicy)

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

Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogólna
Wydział Spraw Obywatelskich 
(Mariola Pokraczyńska)  
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45
Wydział Finansowy (Izabela Noetzel) 
 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 
(Danuta Balcerowicz), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski

>

>

>

Z inicjatywy radnych Henryka 
Kanczkowskiego, Wojciecha Ko-
złowskiego i Jacka Gafki Urząd 
Miejski w Wejherowie nawiązał 
współpracę z środowiskiem społecz-
ników  zajmujących się opieką nad 
zwierzętami. Na łamach „Nowin” 
i stronie internetowej miasta pu-
blikowane są materiały edukacyjne 
i informacyjne przygotowane przez 
wolontariuszki Fundacji Viva! dzia-
łające w Pomorskim Kocim Domu 
Tymczasowym, które osobiście, ak-
tywnie, społecznie od wielu lat opie-
kują się zwierzętami i dobrze znają 
tę tematykę.
– Kontynuujemy współpracę, któ-
rą rozpoczęliśmy akcją edukacyjną 
– mówi zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz – Rozmawiamy również 
z partnerami społecznymi o innych 
formach i polach współdziałania 
w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Zbliża się okres ferii zimowych, a wraz 
z nim nastaje czas porzuceń zwierząt. 
Co prawda skala tego problemu nie jest 
poważna jak w okresie wakacyjnym, 
ale mimo wszystko istnieje. Dlatego 
chcielibyśmy przybliżyć Wam możliwo-
ści nierezygnowania z własnego wy-
poczynku, a jednocześnie pozbawienia 
dylematu – co zrobić z pupilem na czas 
wyjazdu? Zabrać go ze sobą, zostawić 
w domu, powierzyć zwierzę opiece zna-
jomych, czy może umieścić w specjal-
nym hotelu.
Wakacje ze zwierzakiem mają niewątpli-
wie swoje zalety, jednak musimy poczy-
nić szereg przygotowań - przede wszyst-
kim upewnić się, że miejsce w które 
się wybieramy jest gotowe na przy-
jęcie czworonożnych wczasowiczów. 
W chwili obecnej coraz więcej hoteli 
i pensjonatów daje taką możliwość. Mu-
simy wtedy pamiętać o bezpieczeństwie 
pupila w trakcie podróży czyli o solid-
nym plastikowym transporterze dla kota, 
a także zabraniu niezbędnych na miejscu 
akcesoriów takich jak kuweta, żwir, miski 
i karma.
Drugą możliwością jest pozostawienie 
ulubieńców w specjalnym hotelu dla 
zwierząt. Kierować się możemy opinia-
mi znajomych pozostawiających swo-
ich czworonożnych przyjaciół w takim 
miejscu, dostępnością weterynarza 

w razie potrzeby. Nie każdy zwierzak 
będzie dobrze znosił pobyt w obcym 
miejscu, z dała od znanych mu osób, 
jednak stres można zmniejszyć zaopa-
trując pupila w ulubiony kocyk, zabaw-
ki, a w przypadku kotów, specjalne 
obróżki adaptacyjne. Zawierają one 
mieszanki zapachowe ułatwiające re-
laksację oraz kocie feromony – są one 
dostępne w sklepach zoologicznych 
oraz w gabinetach weterynaryjnych. 
Kierując się dobrymi opiniami jeste-
śmy w stanie wybrać miejsce, w któ-
rym masz przyjaciel będzie dobrze 
karmiony, głaskany, w przypadku psów 
– regularnie wyprowadzamy na space-
ry, a w razie nagłego pogorszenia sesji 
zdrowia – będzie zapewniona opieka 
weterynaryjna. 
Niewątpliwie dla kota najlepszą możli-
wą opcją jest pozostawienie go w domu, 
w otoczeniu, które zna i w którym czuje 
się bezpiecznie, jednocześnie zapew-
niając mu opiekę osoby, która przyjdzie 
choć raz dziennie, pobawi się z nim, na-
karmi, uprzątnie kuwetę. 
 Jak widać możliwości jest wiele, zachę-
camy zatem Was do rozważenia wymie-
nionych opcji przy okazji planowania 
urlopów. 

Agata Karpik, 
Pomorski Koci Dom Tymczasowy, 

ww.pkdt.pl

Co zrobić 
z pupilem na 

czas wyjazdu?
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SPOłECZEńSTWO

Środki zebrane podczas 26. Finału 
WOŚP będą przeznaczone na „wyrów-
nanie szans w leczeniu noworodków”.  
W Wejherowskim Centrum Kultury przy-
gotowano bogaty program artystyczny, 
podczas którego wystąpili tancerze Stu-
dia Tańca „Rytm - Dance”, Klubu Tanecz-
nego „Świat Tańca”. Były również wystę-
py reprezentacji grupy choreograficznej 
pod kierunkiem Elżbiety Czeszejko oraz 
koncert zespołu Bratoteka. 
Wokół budynku Filharmonii grupa ASG 
10th Shadows rozlokowała swój obóz zi-
mowy, a w holu głównym zorganizowano 
stanowisko masażystów oraz wolontariu-
szy ze Szkoły Społecznej wraz z wykona-
nymi przez nich „Skarpeciakami”. 

– w wejherowskim 
sztabie zebrano ponad 
90 tys. złotych 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy gra 

w Wejherowie niemal od 
początku istnienia akcji. 

Wolontariusze działający 
w sztabie WOŚP przy 

Wejherowskim Centrum 
Kultury zebrali w tym 

roku rekordową kwotę 
93 271 złotych. To o prawie 

20 tys. złotych więcej 
niż w ubiegłym roku. 

Wolontariusze kwestowali 
w Wejherowie, na 

lodowisku w Gościcinie, 
w Bolszewie oraz 

w Częstkowie – na Paintball 
Rancho. 

– Dziękujemy wszystkim wolontariu-
szom, ich rodzicom i opiekunom, obsłudze 
sztabu, wszystkim wykonawcom, niesa-
mowitej obsłudze technicznej, instytucjom 
i służbom – mówi Sebastian Niewola, 
koordynator sztabu WOŚP przy Wej-
herowskim Centrum Kultury. – Jesteśmy 
wdzięczni wszystkim firmom, ofiarodaw-
com prywatnym, dzięki którym nasi widzo-
wie mogli nabyć licytowane w czasie aukcji 
podarowane przez nich interesujące przed-
mioty i usługi. 
Wolontariuszami byli m.in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa, Bogusław Suwara, sekretarz 
Wejherowa i Bogdan Tokłowicz, prze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowa.

Do finału przystąpiło dziewięć chó-
rów z Redy, Rumi i Wejherowa. Chóry 
oceniało jury: Piotr Bartelke, prezes 
Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto 
Kaszubskie”, Maciej Bolewski, Piotr Jan-
kowski – przedstawiciele Wejherowa, 
Tomasz Wiśniewski i Weronika Kor-
thals – przedstawiciele Redy oraz Le-

szek Winczewski i Beata Awsiukiewicz 
– przedstawiciele Rumi. 
Nagrody zwycięzcom wręczyli Krzysz-
tof Hildebrandt - prezydent Wejherowa, 
Halina Grzeszczuk - zastępca Burmistrza 
Redy i Piotr Wittbrodt - zastępca burmi-
strza Rumi.
Decyzją jury pierwsze miejsce w kate-
gorii dziecięcej i nagrodę w wysokości 
1 500 zł zdobył Chór Państwowej Szko-
ły Muzycznej I Stopnia im. F. Chopina 
w Wejherowie. Pierwsze miejsce w ka-
tegorii chóry/ zespoły dorosłe i nagro-
dę w wysokości 2 000 zł zdobył Wej-

herowski Chór Mieszany „Camerata 
Musicale”. Wszystkie chóry i zespoły, 
które zakwalifikowały się do finału 
otrzymały nagrody finansowe w wyso-
kości 500 zł.
Jak powiedział Piotr Bartelke, prezes 
Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto 
Kaszubskie”, konkurs dostarczył uczest-
nikom konkursu satysfakcji, a widzom 
wrażeń artystycznych na wysokim po-
ziomie. Był doskonałą okazją do nawią-
zania kontaktów między zespołami oraz 
do wymiany doświadczeń i promocji 
śpiewu chóralnego.

W tegorocznym Konkursie Chóralnym Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto 
Kaszubskie”, który odbywał się w Filharmonii Kaszubskiej tryumfowały chóry 
wejherowskie. Zwycięzcami III edycji był chór Państwowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia im. F. Chopina w Wejherowie w kategorii chórów dziecięcych oraz 
Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” w kategorii chórów dorosłych. 

III Konkurs Chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Wejherowie
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