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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

Nowe ścieŜki rowerowe  
Trwa budowa ścieżek rowerowych w Wejherowie. Zakończenie inwestycji, która realizowana jest w ra-
mach unijnego projektu, planowane jest na październik br. Rowerzyści korzystać mogą już z dwóch od-
cinków ścieżki rowerowej - przy ul. Chopina od skrętu do szpitala do ul. Nowowiejskiego oraz wzdłuż 
górnego odcinka ul. Ofiar Piaśnicy. 

Prace prowadzone są na trzech odcinkach: od ul. Stanisławy 
Panek do ul. Partyzantów, od ul. Partyzantów do mostku przy 

ul. Judyckiego i od mostku do ul. Wałowej. Inwestycje te prowa-
dzone są w ramach unijnego projektu „Turysty-czny Szlak Pół-
nocnych Kaszub – budowa/przebudowa publicznej infrastruk-
tury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na 
terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego”.  
- Wejherowo staje się dobrym miejscem do uprawiania turysty-
ki rowerowej - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Tworząc sieć ścieżek staraliśmy się, aby były one połą-
czone ze sobą, ale także łączyły obie części miasta. Cieszy mnie, 
że tworzymy ciągi pieszo-rowerowe wspólnie z innymi samo-
rządami. Dzięki temu Wejherowo będzie połączone z morzem. 
- Ścieżki, które powstają w kilku gminach przyczynią się niewąt-
pliwie do wykorzystania potencjału turystycznego regionu, wy-
dłużenia sezonu turystycznego, a także wzrostu liczby tury-
stów – wyjaśnia Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejhero-
wa.  

W ramach inwestycji powstaje 133 km oznakowanego szlaku 
rowerowego z infrastrukturą na terenie kilku gmin 

Absolutorium dla Krzysztofa Hildebrandta  
Krzysztof Hildebrandt otrzymał podczas sesji 25 czerwca br. absolutorium za 2012 rok. Za przyjęciem absoluto-
rium opowiedziało się 11. radnych z: „Wolę Wejherowo”, radny Prawa i Sprawiedliwości oraz radny Mirosław 
Ruciński, natomiast 7. Radnych z Platformy Obywatelskiej głosowało przeciw tej uchwale. Komisja Rewizyjna 
stwierdziła, że Prezydent Miasta realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celo-
wości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Dwa razy na temat bu-
dżetu pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolująca Urząd Miejski w Wejherowie.  

Krzysztof Hildebrandt,  
Prezydent Wejherowa  

-  Jedną z najważniejszych inwestycji 
podjętych na rzecz miasta Wejherowa 
oraz jego mieszkańców, które zostały  
zrealizowane w ramach budżetu miasta 
w  2012 r. to niewątpliwie budowa Wej-
herowskiego Centrum Kultury - Filhar-
monii Kaszubskiej, na którą  zdobyliśmy  
dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Pomoc Europejską wykorzystali-
śmy również realizując budowę ścieżek rowerowych w ra-
mach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”.  Konty-
nuowana była wieloletnia inwestycja realizowana wspólnie z 
miastem Reda pn. „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
cieplną w miastach Wejherowo i Reda”. W ubiegłym roku ter-
momodernizacją objęliśmy Zespołu Szkół nr 2 przy  ul. Gdań-
skiej i Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Nanickiej. Nie zapominamy  
o remontach miejskich ulic. Wyremontowano ok. 3000 m kw. 
nawierzchni bitumicznych, m.in. w ul. Roszczynialskiego, My-
śliwskiej, Kochanowskiego oraz Borowiackiej i innych. Utwar-
dzono przy pomocy ażurowych płyt drogowych ponad 4000 m 
kw. ulic o nawierzchni gruntowej m. in. ul. Mestwina i Kołłątaja, 
Kochanowskiego i Waśkowskiego, Panek, Modrą, Uroczą, Złotą 
i inne. W ubiegłym roku podjęto również wiele prac koncepcyj-

nych i projektowych układów komunikacyjnych wybranych 
kwartałów miasta by stworzyć podstawy nowych planowa-
nych inwestycji: metropolitalny węzeł integracyjny w rejonie 
dworca głównego wraz z tunelem w ul. Kwiatowej, parking 
naziemny w rejonie ul. Sobieskiego i Kopernika czy też nowa 
ulica łącząca ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 – tzw. łącz-
nik działki. Dofinansowane zostały prace remontowe i konser-
watorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków tzn.   kościoła pw. Trójcy Świętej, Kościoła pw. 
Świętej Anny, a także Klasztoru OO. Franciszkanów.  
Oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 
jeden z ważniejszych obszarów działań miasta i ma znacz-
ny udział w strukturze wydatków budżetowych. Aby za-
pewnić prawidłowe funkcjonowanie oświaty musieliśmy z 
własnych środków uzupełnić kwotę  ponad 19 mln zł. 
W 2012 r. udzielono dotacji trzynastu organizacjom pozarzą-
dowym działającym na terenie Wejherowa i realizującym za-
dania własne gminy z zakresu kultury. Dotację na realizację 
zadań zakresu sportu, otrzymało 19 stowarzyszeń, m.in.: 
WKS „Gryf Orlex Wejherowo”, KS „Wejher”, UKS „Ósemka”, 
UKS „Szóstka” czy Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błę-
kitni”. Dotacjami objęte były takie dyscypliny sportowe jak: pił-
ka nożna, piłka koszykowa, siatkówka i piłka ręczna, lekkoatle-
tyka, pływanie, unihokej, tenis ziemny, tenis stołowy, sporty 
walki, karate, kickboxing. Więcej: www.wejherowo.pl 
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Nowa kotłownia OPEC 
w Wejherowie 

Dzięki uruchomieniu w kotłowni Nanice nowego systemu 
grzewczego, o 50 proc. obniży się w Wejherowie emisja do at-
mosfery  dwutlenku węgla, a miasto oprócz ciepła z tego same-
go źródła, otrzyma także energię elektryczną.  

To efekt reali-
zacji przez 
O k r ę g o w e 
Przedsiębior-
stwo Energe-
tyki Cieplnej 
w Gdyni Sp. 
z o.o. projektu 
 „Budowa źró-
dła wytwarza-
jącego energię 
elek try czną 
w skojarzeniu 
z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa”. Jak powiedział 
prezes OPEC Janusz Różalski koszt budowy nowoczesnego obiektu 
z generatorem i silnikiem Rolls-Royce’a  wyniósł ponad 20,5 mln zł, 
a spółka zdobyła na ten cel dotację z UE w wys. 40 proc., czyli ponad 7 mln 
zł.  
- Cieszymy, się że dzięki tej inwestycji latem energia cieplna nie będzie 
pochodziła z opalania węglem, bo ten blok będzie na pół roku wyłączo-
ny i że ta nowoczesna maszyna opalana gazem oprócz ciepła da nam 
jeszcze energię elektryczną – powiedział prezydent Krzysztof Hilde-
brandt gratulując spółce OPEC  wykonania tej ekologicznej  inwestycji. 
OPEC Sp. z o.o. jest firmą komunalną z wyłącznie polskim kapitałem. Jej 
właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
oraz gminy – Miasto Gdynia, Miasto Wejherowo i Miasto Rumia. 

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
informuje mieszkańców 
Wejherowa, że rozpo-
czął kompleksową mo-
dernizację stacji uzdat-
niania wody przy ul. Ma-
rynarki Wojennej. 
W okresie budowy może wystąpić nie-
wielkie pogorszenia parametrów fizyko-
chemicznych i organoleptycznych wody 
w sieci. Woda spełniać będzie jednak pa-
rametry ustalone przez służbę sanitarną  
i nadal będzie zdatna do spożycia, a więc 
bezpieczna dla zdrowia ludzi.  
Działając w porozumieniu z Państwo-
wym Powiatowym Inspektorem Sanitar-
nym w Wejherowie, w ramach działań 
prewencyjnych, zwiększyliśmy częstotli-
wości badań jakości wody w sieci. Przy-
pominamy jednocześnie o możliwości 
zgłaszania spostrzeżeń związanych ze 
zmianą jakości wody. Kontakt: 994  
lub 58 66 87 311, biuro@pewik.gdynia.pl 

Remont ul. Śmiechowskiej  
Nowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy na posesje, kanalizacja deszczowa 
i sanitarna, zieleń – tak będzie już jesienią wyglądała ulica Śmiechowska 
w Wejherowie. Obecnie trwa kompleksowa przebudowa tej ulicy.  
- W dużym zakresie jest realizowana wymiana kanalizacji sanitarnej – mówi Piotr Bo-
chiński, zastępca prezydenta Wejherowa. - Wykonywana jest także budowa kanaliza-
cji deszczowej. Na wyremontowanej ulicy pojawią się nowe elementy zieleni.  
W ramach modernizacji 
schowane zostaną pod 
ziemią przewody energe-
tyczne. Prace remontowe 
odbywają się zgodnie z 
harmonogramem.  
Zakończenie prac prze-
widziano na paździer-
nik tego roku, być może 
jednak prace zakończą 
się wcześniej. Zgodnie z 
harmonogramem re-
montem objęte zostanie 
także skrzyżowanie  
ul. Śmiechowskiej z ul. Wniebowstąpienia. W tym roku przewidziana jest budo-
wa lub remont innych ulic m.in.: ul. Panek, ul. Konopnickiej, ul. Morska, Kotłow-
skiego, Rogaczewskiego. Wykonany został remont chodnika wzdłuż ul. Roszczy-
nialskiego na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Myśliwskiej. 

 

Przebudowa 
skrzyżowania  

w ul. Sienkiewicza 
Dzięki długim staraniom prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta już  
w lipcu rozpoczną się prace związane  
z przebudową drogi wojewódzkiej nr 218  
w obrębie skrzyżowania ulic: św. Jana – 
Sienkiewicza – 10 Lutego przed przejazdem 
kolejowym. 
- Skrzyżowanie będzie miało formę ronda, przy 
czym dojazd do przejazdu kolejowego będącego 
newralgicznym punktem miasta, będzie miało 
długi, blisko dwustumetrowy oddzielny pas 
zjazdowy – wyjaśnia zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Piotr Bochiński. – Dzięki temu nie będą 
tworzyły się gigantyczne korki sięgające często 
ronda przy ul. Sobieskiego, kiedy przejazd jest 
zamknięty. „Rękaw” będzie znajdował się w miejscu 
dzisiejszego dzikiego parkingu przy przejeździe. 
Część miejsc parkingowych zostanie zachowana  
i urządzona. Dzięki przebudowie tego skrzyżowania 
poprawi się znacznie drożność komunikacyjna w 
tej części miasta oraz dojazd do przejazdu.  Przepra-
szamy za utrudnienia.    
Zakończenie prac planowane jest na koniec 
października 2013 r.  
W związku z inwestycją od 1 lipca br. Nastąpią 
utrudnienia w ruchu. Zmiany organizacji ruchu, a 
także kursowania autobusów będą dotyczyły ulicy 
10 Lutego, a potem ul. Sienkiewicza i Świętego Jana. 
Inaczej w związku z tym będą kursowały autobusy 
nr 2, a także autobusy nr 3 i 16.  

Modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody „Cedron”  
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Pierwsze „Pogodne Podwórko”  
w Wejherowie 

W centrum Wejherowa, przy ul. Wniebowstąpienia powstało pierwsze „Pogodne 
podwórko – Dobre miejsce”. Inicjatorką jest mieszkanka domu przy którym po-
wstało podwórko - Jolanta Węsierska. Członkini wspólnoty mieszkaniowej własny-
mi środkami uporządkowała teren – postawione zostały pergole, umieszczone dra-
binki, piaskownica i stolik dla dzieci, posadzono rośliny ozdobne, a także ozdobio-
no ścianę po pralni.   

Jak mówi Jolanta Węsierska, członkini Akcji Katolickiej 
przy parafii św. Anny w Wejherowie, budynki i podwórka 
w centrum miasta wymagają szczególnej dbałości. - Nam 
wszystkim powinna leżeć na sercu dbałość o najbliższe 
otoczenie w miejscu zamieszkania i wprowadzanie miłej, 
przyjaznej atmosfery – mówi Jolanta Węsierska. – Naszym 
obowiązkiem jest zadbać, aby dzieci były na swoim po-
dwórku bezpieczne i mogły czerpać dobre wzorce. Pra-
gniemy zachęcić wszystkich, aby zorganizowali dla siebie 
i swoich sąsiadów równie przyjazne miejsca. No i jeszcze – 
życzliwość; by nie wyganiać dzieci, nie zabraniać zaba-
wy, jeśli ona nie przekracza norm bezpieczeństwa, kultury i zdrowego rozsądku. 
Jak podkreśla Jolanta Węsierska, jest to początek całego programu, a chętni mogą 
zgłaszać do Akcji Katolickiej działające przy wejherowskim Klasztorze.  

Udany rok Wejherowskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA 

W auli Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej podsu-
mowano rok akademicki 2012/2013 Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA.  

W trakcie uroczystości Medal Honorowy WUTW „Zawsze 
Wdzięczni” otrzymał Henryk Połchowski z Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie. Laudację z wdziękiem i poczuciem humo-
ru wygłosiła członkini Zarządu Rady Bogna Zubrzycka.  
Zaskoczony laureat dziękując za to wyróżnieniem powie-
dział, że wejherowski uniwersytet, to nie tylko uczelnia stu-
dentów-seniorów, to przede wszystkim liczna rzesza przyja-
ciół, ludzi wzajemnie sobie życzliwych i wspierających się  
w codziennych troskach i życiowych problemach.  
Wręczone też zostały pisemne podziękowania wszystkim 
niestrudzonym 36. wykładowcom -wolontariuszom, którzy z 
olbrzymią pasją i oddaniem angażowali się w realizację swo-
ich programów. Podziękowania z rąk zastępcy prezydenta 
Bogdana Tokłowicza otrzymała także grupa 5. licealistów z 
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego za 
pomoc w edukacji komputerowo-internetowej. Prezydent 
dziękując wszystkim za zaangażowanie w działalność uni-
wersytetu przypomniał ważną maksymę, że człowiek nie 
żyje tylko dla siebie, lecz dla drugiego człowieka.  

Wejherowo zwycięzcą  
Regat TrójCup 

Załogę jachtu "Wejherowo", która zwyciężyła  
w IV Regatach TrójCup 2013, przyjął w ratuszu 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  

Prezydent pogratulował żeglarzom sukcesu na wodach 
Zatoki Gdańskiej, a załoganci wręczyli mu zdobyty 
w regatach okazały Puchar Przechodni Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego. 
- Przed regatami walkę o zwycięstwo zapowiadała załoga 
Gdańska a przede wszystkim Sopotu, która chciała utrzy-
mać zdobyty rok wcześniej puchar przechodni. "Czarnym 
koniem" wydawała się Rumia, która walcząc o drugie miej-
sce utraciła je dosłownie na ostatnim zwrocie - mówi ini-
cjator regat Leszek Glaza. 
Żeglarze w rozmowie z prezydentem zaproponowali, aby 
zdobyty przez nich puchar był wyeksponowany przez cały 
rok w Filharmonii Kaszubskiej. Zwycięska załoga wystarto-
wała w składzie: Krzysztof Mączkowiak (sternik), Krzysz-
tof Gajewski, Dariusz Kreft, Andrzej Adamiak, Andrzej Ko-
tłowski, Michał Wysocki i Leszek Glaza. 

Trzy medale dla  
wejherowskich  

bokserów 
Pierwszy start w tak poważ-
nym turnieju przyniósł wejhe-
rowskim bokserom trzy me-
dale.  

Zawodnicy pozytywnie zasko-
czyli cały sztab szkoleniowy 
WKB "Gryf" Wejherowo ulega-
jąc w finale dużo bardziej do-
świadczonym bokserom.  
- My wracamy z podniesioną 
głową i założeniem jeszcze 
mocniejszych treningów. Udo-
wodnimy wszystkim, że już 
niebawem w klubie zawisną 
złote medale. Dedykujemy 
pierwszy medal wszystkim, 
którzy w nas wierzą i trzymają 
kciuki za klub- mówi prezes 
klubu Wojciech Wasiakowski. 
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Stanisław Harasiuk prezesem  
Związku Inwalidów Wojennych 

RP w Wejherowie 
Wejherowski Oddział Związku Inwalidów Wojennych 
RP ocenił dotychczasową pracę. Podczas zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego wybrano władze na no-
wą 5-letnią kadencję.   

W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcję preze-
sa Zarządu Oddziału został wybrany Stanisław Harasiuk, 
a na funkcje wiceprezesów - Henryk Kwiatkowski i Roman 
Szrajer.  

Podczas zebrania Medalem Za Zasługi dla Związku Inwali-
dów Wojennych RP została wyróżniona Rada Miasta Wej-
herowa. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Złotą Od-
znakę Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP otrzy-
mali: Bogdan Tokłowicz, Henryk Połchowski, Salomea Ja-
mrożek i Krystyna Miszke. Srebrne Odznaki Związku Inwa-
lidów Wojennych RP otrzymali: Bogusław Suwara, Henryk 
Skwarło, Monika Koss, Zygmunt Formella, Zbigniew Se-
wielski, Alicja Dembek, Roman Kreft, Tomasz Fopke, Janusz 
Mikoś i Jacek Nurzyński.  

Młodzi liderzy ekologii  
W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyło się pod-
sumowanie działań edukacyjnych Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w tym roku szkolnym.  
Od początku roku szkolnego we wszystkich projektach 
uczestniczyło ok.  25 tys. dzieci i młodzieży. W 94. placów-
kach oświatowo-wychowawczych zrealizowano co naj-
mniej jeden projekt, a w realizacji projektów wzięło udział 
137  placówek. W sumie udało się zebrać 26 ton surowców 
wtórnych, w tym 19 ton zużytego sprzętu elektronicznego. 
Za udział w projekcie edukacyjnym cztery wejherow-
skie placówki oświatowe otrzymały tytuł Lidera Lokalnej 
Ekologii: Słoneczne Przedszkole, Gimnazjum nr 1, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 i Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących. Pełna lista na-
grodzonych: www.wejherowo.pl.  

Nowy autobus MZK 
Kolejny nowoczesny niskodłogowy autobus marki So-
laris zakupiło i wprowadził do eksploatacji Miejski 
Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Wejherowie.  

ZUK będzie odbierał odpady  
Prezydent Miasta podpisał umowę z  Zakładem Usług 
Komunalnych w Wejherowie Sp. z o. o. na odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy.  
ZUK wygrał przetarg ogłoszony przez Urząd Miejski na odbiór 
śmieci, gdyż oferta ZUK-u była najtańsza, droższą ofertę złoży-
ło Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agora” Sp. 
z o.o. z Wejherowa, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  
„METALPOL” spółka jawna z Rumi, Anna Zielińska - Skup 
i Sprzedaż Surowców Wtórnych z Wejherowa, Przedsiębior-
stwo Oczyszczania Miasta „EKO”sp. z o.o. z Kalisza. 
Konsorcjum z liderem „Agorą”, odwołało się od wyniku prze-
targu do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie zarzucając 
ofercie ZUK-u błędy formalne. 13 czerwca 2013 r. Krajowa 
Izba Odwoławcza oddaliła w całości zarzuty Konsorcjum. No-
wy system będzie obowiązywał w Wejherowie od  1 lipca b.
r.  tak, jak przewidują przepisy.  

  W najbliższym czasie rozpocznie się znakowanie pojemników 
na odpady trwałymi identyfikatorami pozwalającymi na jed-
noznaczną identyfikację właściciela. 
W związku z tym, uprzejmie prosimy wszystkich Mieszkań-
ców o udostępnienie dojścia do pojemników, w celu wyko-
nania tych czynności. 

Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt pogratulował wej-
herowskiemu przedsiębiorstwu zakupu tego komfortowe-
go autobusu podkreślając, że dzięki nowoczesnemu zarzą-
dzaniu, MZK Wejherowo należy do czołowych firm komu-
nikacyjnych w naszym kraju. Bazy nowoczesnych autobu-
sów mogą nam pozazdrościć mieszkańcy wielu dużo więk-
szych i bogatszych miast. Pojazd poświęcił dziekan dekanatu 
wejherowskiego ks. prałat Tadeusz Reszka życząc kierowcom i 
pasażerom bezpiecznej podróży.     

Jak informuje Czesław Kordel spółka w swoich planach przewi-

duje kupowanie dwóch nowych autobusów rocznie. To już 31. 

pojazd zakupiony przez spółkę, w tym 15. z serii Solaris. Koszt 

zakupu jednego autobusu od producenta wynosi ok. 800 tys. zł. 
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Regaty w Bieszkowicach  
Na jeziorze w Bieszkowicach rozegrano XX Ogólnopol-
skie Regaty Jachtów Sterowanych Radiem o Puchar Pre-
zydenta Miasta Wejherowa jako IX Memoriał im. Kazi-
mierza Dzięcielskiego.  
W rywalizacji młodzików pierwsze miejsce zdobył Michał 
Gruntowicz (Czarni Pieszcz), drugie - Mateusz Chabowski 
(OPP Bliza - Balex Metal Wejherowo), a trzecie - Michał Gołda 
(OPP Bliza). Wśród juniorów pierwsze miejsce zajął Paweł 
Gosz (OPP Bliza), drugie -  Karol Bednarz (OPP Bliza), trzecie 
Dawid Mazurek (Czarni). W kategorii seniorów zwyciężył 
Damian Damaszk, drugi był Julian Damaszk, a trzeci - Karol 
Klawikowski (wszyscy OPP Bliza). Natomiast wśród senio-
rów starszych pierwsze miejsce zdobył Adam Andrzejuk 
(Gdańsk), drugie - Ireneusz Duszyński (OPP Bliza), trzeci Jó-
zef Mikołajczyk (Gorzów). W rywalizacji drużynowej zwycię-
żył zespół OPP Bliza-Balex Metal Wejherowo, przed Czarny-
mi Pieszcz i Mauszem Parchowo. Organizator zawodów Ma-
rek Gorlikowski podziękował Prezydentowi Miasta Wejhero-
wa, Staroście Powiatu Wejherowskiego oraz firmie Balexme-
tal za ufundowanie pucharów i nagród. 

Podwójne złoto dla Świata Tańca 
Dwa zespoły z wejherowskiego Klubu Tanecznego 
Świat Tańca zdobyły Mistrzostwo Świata w Chorwacji. 
Złoto wytańczyły grupy: fusion w kategorii hip hop 
juniorzy oraz Explozja w kategorii hip hop children. 
Trzecie miejsce w mistrzostwach świata zdobyła Donatella 
Krielaart w kat. hip hop solo children. Na wysokiej, szóstej 
pozycji uplasowała się Dominika Bernaśkiewicz w kat. hip 
hop solo juniorzy. Do półfinałów doszła grupa Enigma 
w kat. disco formacje children. Wspaniale przygotowane 
Mistrzostwa Świata w mieście Poreć w Chorwacji zachwy-
ciły nas rozmachem i precyzją organizacji.W rywalizacji 
sportowej brało udział 5 tys. tancerzy z 29 państw tworząc 
wspaniałe widowisko. 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej  
24 drużyny uczestniczyły w Wojewódzkim Turnieju 
Piłki Nożnej „Z TKKF-em do Mundialu 2014”o puchar 
Marszałka województwa pomorskiego. W meczu fina-
łowym w kategorii seniorów spotkały się:  Elektryk 
Wejherowo i Rumianie Rumia. Zwycięstwo 4:2, po 
bardzo zaciętym meczu, odnieśli  wejherowianie. 
Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych: 
oldboje (rocznik 1978 i starsi) i seniorzy (rocznik 1997 
i starsi). Zwycięska drużyna (ELEKTRYK Wejherowo) wy-
stąpiła w składzie: Andrzej Glejzer, Piotr Liczmański, Łu-
kasz Sikora, Robert Walaszkowski,  Radosław Jakóbowski, 
Maciej Kosicki (najlepszy strzelec) , Krzysztof Glejzer. 
Najlepszymi zawodnikami zostali: Janusz Bukowski 
i Grzegorz Płotka. Organizatorem zawodów byli: MOSiR 
Rumia i  Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej. 

Dzień Dziecka na sportowo  
W wejherowskim parku odbyła się "Olimpiada Uśmiechu” 
I Integracyjne Igrzyska Sportowe z okazji Dnia Dziecka. 
Festyn zorganizowało Wejherowskie Centrum Kultury przy 
współpracy z Jackiem Drewą i Stowarzyszeniem „Naprzód 
Wejherowo”. Atrakcją były zawody, w których wzięło udział 
siedem drużyn: Tytani, Taxi Plus, Franciszkanie, Camerata 
Musicale, Straż Pożarna, PCK. Była także drużyna wyłoniona 
z publiczności. Zabawy sportowo-rekreacyjne zorganizowała 
także Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” oraz 
Klub Sportowy „Tytani”.  
- Sobota upłynęła pod znakiem plenerowych zabaw dla 
wszystkich dzieci – mówi Bogdan Tokłowicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. – Niezmiernie cieszy to, że park pełen był 
rodzin z dziećmi.  

Informacja  
28 września br. o godz. 17 rozpocznie się XVI Turniej Skata 
Sportowego. Turnieje o puchar Prezydenta Miasta Wejhero-
wa, Wójta Gminy Wejherowo i Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie, odbywać się będą w siedzibie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. Informa-
cje tel. 511 095 441.  
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Poszukiwane stare fotografie  
Klub Miłośników Wejherowa ogłasza powszechną zbiórkę 
starych fotografii „Wejherowo i jego mieszkańcy w czasach 
PRL”. Jak mówi Paweł Formella z Klubu Miłośników Wej-
herowa, poszukiwane są przez nich ciekawe zdjęcia osób, 
miejsc, wszelkich ważnych wydarzeń, ale i tych zwykłych 
sytuacji dni powszednich związanych z Wejherowem epo-
ki socjalizmu.  
Pozyskane materiały zdjęciowe zostaną wykorzystane w 
wystawie podczas „Nocy Muzeów 2014”. Właściciele otrzy-
mają swoje oryginalne zdjęcia. Kontakt: Paweł Formela tel. 
727 923 981, e-mail: pawelformela77@wp.pl; Maciej Kur-
piewski - tel. 692 907 604, e-mail: mckurp@poczta.fm  

Młodzieżowa Rada Miasta w tym roku szkolnym spotkała się 
z radnym miejskim Dariuszem Kreftem, posłanką Krystyną 
Kłosin, europosłem Jarosławem Wałęsą i senator Dorotą Ar-
ciszewską-Mielewczyk. Młodzi radni uczestniczyli też w wielu 
akcjach społecznych i charytatywnych m.in. w Mikołajkach na 
Rynku i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przez rok 
współpracowali ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Rodziny, Klu-
bem Młodego Wolontariusza z Gimnazjum nr 1, Domem 
Sióstr Zakonnych przy ul. Kopernika w Wejherowie 
i Wejherowskim Centrum Kultury. 
- Ta nagroda jest dla nas najważniejsza, bo przyznana przez 
dzieci. Dostać nagrodę od dzieci, to zaszczyt i prestiż -
 powiedziała Stanisława Kierznikowicz, przewodnicząca Klu-
bu Kiwanis Wejherowo. Zastępca prezydenta Bogdan Tokło-
wicz podziękował wszystkim uczniom działającym 
w Młodzieżowej Radzie Miasta. Podziękowania otrzymała 
równie koordynator Katarzyna Merc - za wieloletni nadzór 
nad pracami MRM. 
W skład ustępującego Zarządu MRM wchodzili: Patrycja 
Zdrojewska (przewodnicząca), Julia Lewańczyk i Paulina 
Skierka (zastępcy przewodniczącej). 

Mała Andzia dla Klubu Kiwanis  
Na czerwcowym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Mia-
sta, kończącym działalność IX kadencji, została wrę-
czona Nagroda Małej Andzi będąca uznaniem za pracę 
na rzecz dzieci. Laureatem tegorocznej Nagrody Małej 
Andzi został Klub Kiwanis Wejherowo, którym od 8 lat 
kieruje Stanisława Kierznikowicz.  

Sportowe osiągnięcia 
uczniów  

W Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie podsumowano 
sportowy rok szkolny 2012/2013. Prawie 60. 
laureatów z wejherowskich szkół podstawowych  
i gimnazjalnych otrzymało podziękowania i gratulacje 
za wybitne osiągnięcia sportowe w różnych 
dyscyplinach od m.in. zastępcy prezydenta Wejherowa 
Bogdana Tokłowicza. 
- Reprezentujecie wiele dyscyplin sportowych, w których 
odnosicie sukcesy – mówił Bogdan Tokłowicz. – Gratuluję 
Wam, a także opiekunom – trenerom i pedagogom.  
Największy sukces odniosły unihokeistki z Gimnazjum nr 
3, które zajęły drugie miejsce w Wojewódzkiej Gimnazja-
dzie oraz koszykarze z Gimnazjum nr 3 , którzy zajęli trze-
cie miejsce (gospodarze finałów wojewódzkich).  

Pełna lista nagrodzonych na stronie: www.wejherowo.pl 

Przestój technologiczny  
na wejherowskim basenie  

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, wejherowski 
basen będzie nieczynny w dniach 26 czerwca do 27 lipca 
br. W tym czasie wykonane zostaną naprawy, których re-
alizacja nie byłaby możliwa podczas normalnej pracy pły-
walni. 
Jak informuje Sebastian Markiewicz, zastępca dyrektora 
ds. obiektów sportowych, zostanie również wypompowa-
na woda z niecki basenowej, aby można było wykonać ko-
nieczną konserwację instalacji uzdatniania wody. 

Mama-Ma-Pomysł 
Mamo, masz pomysł na własny biznes? Organizatorzy 
projektu "Mama-Ma-Pomysł" zachęcają, abyś zgłosiła 
się do konkursu na najlepszy projekt biznesowy.  

„Mama – Ma – Pomysł” to projekt, który ma na celu aktywi-
zację zawodową kobiet z województwa pomorskiego, 
chcących  wrócić na rynek pracy po urlopach macierzyń-
skich lub wychowawczych. Do 31 lipca można wysyłać for-
mularze zgłoszeniowe pod adres: mamamapomysl@gmail.
com.  
W drugim etapie odbędą się szkolenia dla dwudziestu ko-
biet, które obejmują autoprezentację, porady psychologicz-
ne, tworzenie biznesplanu i księgowość w małej firmie. 
Docelowo z grupy dwudziestu kobiet wybranych zostanie 
dziesięć, które zaproponują najlepsze pomysły realizacji 
własnego biznesu. Spośród nich jury konkursowe wybie-
rze jeden najlepszy, najbardziej realny, a jego autorka 
otrzyma nagrodę finansową w kwocie 5 tys. złotych na roz-
poczęcie własnej działalności gospodarczej.  
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Wakacje w bibliotece   
„W bibliotece jak w domu - bezpieczne spotkania 

 z książką" 2 – 19 lipca  
Wakacje organizowane są przez Powiatową i Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Wejherowie przy współpracy z Woje-
wódzką Biblioteką Pedagogiczną Filia w Wejherowie. Dla 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat w godzinach od 10 do 13. Zaję-
cia podzielone na trzy bloki tematyczne. Uwaga: Ilość miejsc 
ograniczona, obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgło-
szeń! 2-5. 07 Tydzień Artystyczny – wykonywanie prac 
przestrzennych – „Plac zabaw moich marzeń”, zabawy inte-
gracyjne, „Telewizja Tuwimowska” - kreatywne reportaże o 
Julianie Tuwimie, tworzenie plakatu. 
5.07 godz. 10 - Teatrzyk dla dzieci „Pszczółka Kaja  
i Przyjaciele” w wykonaniu grupy Duet z Krakowa.  
9–12. 07– Tydzień Regionalny – Prezentacja Kaszub. Kon-
kurs na przewodnika miasta. Pogadanka na temat gryfa, her-
bu Pomorza, Kaszub, legenda o gryfie. Wykonanie dowolną 
techniką plastyczną godła kaszub. Wykonanie maszkary – 
wybrana postać z legendy.  
10.07, godz. 17 – Wernisaż międzynarodowej wystawy 
malarskiej pt. „Rybaczenie” organizowanej przy współpra-
cy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury.  
12.07,  godz. 10 Teatrzyk dla dzieci – „Dziadek do orze-
chów” w wykonaniu grupy Duet z Krakowa.  
16–19. 07 Tydzień Sportowy – ćwiczenia, podstawy tańca 
towarzyskiego, spotkanie ze sportowcem. 
lipiec - sierpień - Przez całe wakacje od wtorku do piątku  
w godz. od 10.30 do 11 w bibliotecznym kąciku dla dzieci, 
odbywać się również będą „Literackie spotkania z Wróżką”.  
 Informacje i zapisy w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, 

tel. 58 677 65 75. 

LATO W WEJHEROWIE 

„Lato z Piłką 2013” 
Prezydent Miasta Wejherowa oraz Wejherowskie Centrum 
Kultury zapraszają dzieci i młodzież szkół podstawowych 

 i gimnazjalnych na „Lato z Piłką 2013” 
od 8 do 19 lipca   

boisko przy ulicy Partyzantów „Jamajka” 
w godz. 9 -10:30 szkoły podstawowe klasy III – IV          

w godz. 10:30 -12:30 szkoły podstawowe klasy V – VI  
od 8 do 12 lipca   

boisko przy Zespole Szkół nr 3  
w godz. 10- 13-  szkoły gimnazjalne klasy I – III  

Akcja Lato 2013  
Od kilku lat miasto realizuje „Akcję Lato”, podczas której  istot-
nym zadaniem w zakresie profilaktyki uzależnień jest organi-
zacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji.   
- Główną uwagę w programach profilaktycznych skupiono na 
ochronie dzieci i młodzieży przed różnymi zagrożeniami - 
mówi Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - 
W Wejherowie około sześćset dzieci będzie mogło skorzystać 
z różnych form wakacyjnego wypoczynku dofinansowanego 
przez miasto.  
   Środki z miejskiego budżetu przekazane zostały organiza-
cjom pozarządowym organizującym półkolonie oraz obozy 
harcerskie, integracyjne, rekreacyjne i socjoterapeutyczne. 
Letni wypoczynek organizują: Związek Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej – „Harcerska Akcja Lato 2013”, Związek Harcer-
stwa Polskiego – „Harcerska Akcja Lato 2013”, Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek – półkolonie, wycieczka, Caritas – półkolo-
nie, Akcja Katolicka p.w. św. Leona – półkolonie, Wejherow-
ska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” – obóz sportowy, Klub 
Sportowy „Tytani” – półkolonie oraz Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Wejherowie, Stowarzyszenie „Przyjaciół 
Rodziny” – półkolonie, Karate Klub – półkolonie sportowe, 
Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – półkolonie sporto-
we.  

Lipiec z Wejherowskim  
Centrum Kultury 

Wejherowskie Centrum Kultury, wzorem lat poprzednich, 
przygotowało dla dzieci, młodzieży i dorosłych wiele cieka-
wych propozycji spędzenia wolnego czasu.  

1-5. 07, godz. 10 – 12  Zabawy z plastyką - zajęcia dla dzie-
ci klas 0-IV szkoły podst. Prowadząca: Aneta Fittkau  

1-5. 07, godz. 12.15 – 14.15 Projektowanie mody. Tka-
nina artystyczna - zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Pro-
wadzące: Aneta Fittkau, Ewa Czufryn  
1-5. 07, godz. 11 – 14 Studio piosenki i wokalu –zajęcia 
dla dzieci i młodzieży od 9 lat wzwyż (praca indywidualna i 
grupowa). Prowadząca: Ewelina Kuc 
2-5. 07, godz. 10 – 13 Ptaki – rzeźba w drewnie lipo-
wym, glinie - zajęcia dla dzieci od VI klasy szkoły podsta-
wowej wzwyż. Prowadząca: Karina Treder 
8-12. 07, godz. 10 – 12 Architektura w mozaice - zajęcia 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i starszych. Prowadzący: 
Aneta Fittkau oraz Marcin Najdora ze Stowarzyszenia Gla-
zurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych „Grupa 
Rochna” 

8-12. 07, 15-19 lipca (drugi termin) Przygoda z ceramiką 
I grupa – dzieci klas I-III szkoły podst. (w godz. 10- 12),  
II grupa – dzieci klasy IV wzwyż (w godzinach 12.15 – 
14.15). Prowadząca: Monika Lademann 
15–19. 07 Animacja dla każdego. Prowadzący: Euge-
niusz Gordziejuk – Szef Produkcji Studia Miniatur Filmo-
wych w Warszawie, Wiesław Zięba – reżyser, artysta ma-
larz, rysownik karykaturzysta, Szymon Adamski – grafik 
komputerowy, montażysta.  Kontrola animacji – Vacat. 
Warsztaty są realizowane przez Studio Miniatur Filmo-
wych w Warszawie, a dofinansowane ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
22-25. 07  Tworzenie wideoklipu - w czasie trwania 
warsztatów uczestnicy realizują film dokumentalny ze 
swoim udziałem o prowadzonych warsztatach. Na warsz-
tatach uczestnicy realizować będą pełnowartościowy tele-
dysk, którym zespół muzyczny lub wykonawca będzie pro-
mował swoją twórczość 
Prowadzący: Yach Paszkiewicz (spotkanie organizacyjne 
22 lipca o godz. 16). 
Informacje o warsztatach i zapisy: Wejherowskie Centrum  

Kultury 58 672 27 75 wew. 47, www.wck.org.pl 
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NOWINY - Biul etyn  In fo rmacyjny  Urzę du Mie jskieg o w Wej he row ie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     

 Tel. 58 677 70 56, fa x 58 672 12 57; e-ma il : n ow i ny @ w e jh e row o . pl ;    
Materi ały info rmacyjne p rzyjmowa ne są codziennie w godzinach pracy Urzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz insty tucji użyteczności 

publicznej drukowane są bezpła tnie.  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład  

6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast. 

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  W e jhe ra  8 - Ra tusz  M ie jsk i 

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: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 

Sekretariat Zastępców Prezydenta 
58 677 70 03, 58 677 70 04, 58 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

58 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

58 677 71 59  

W Y DZIAŁ Y URZĘDU MIEJS KIEGO 
(w nawiasie - kierownicy ) 

 ■   Plac W ejhera 8 

Wydział Ogólno-Organizacyjny  
58 677 70 30,  58 677 70 44 (fax)    

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 
Zespół ds. Promocji i Turystyki 

(Jacek Thiel) - 58 677 70 46 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

986,  58 677 70 40, 58 672 64 49 (fax)  
 ■   Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogól na 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15   
Dowody osobiste: 58 677 70 17 

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Stanisław Brzozowski)  
Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04,  

W. 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  

(Krystyna Niklewicz)  58 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) 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 

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   
(Dorota Popiołek)  58 672 19 66, 58 677 56 34 (fax),  

58 736 29 22 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.   
(Roman Czerwiński)  

ul. Obrońców Helu 1, 58 672 13 34, 58 672 10 21 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.   

(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30/32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych  

(Stanisław Makles), 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 (Ewa Kłosowska)  

ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70    
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta Rożyńska)  

ul. os. 1000-lecia 15, 58 672 27 75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70 

ABC Filmu - Magia Kina 
Wejherowskie Centrum Kultury dla młodych widzów przygotowało  
w czerwcu spotkania w ramach projektu „ABC Filmu - Magia Kina - 
Ukryte zawody. Promocja sztuki filmowej wśród społeczności lokalnej”.  
Celem tego projektu była przede wszystkim edukacja filmowa młodej widow-
ni. Kino to miejsce magiczne, które pozwala zanurzyć się widzom w nieznany, 
stworzony świat. Z projektu skorzystało ponad 1200 uczniów. 
W czerwcu Wejherowskie Centrum Kultury zaprosiło dzieci w wieku 7-10 lat 
na spotkania ze specjalistami zaangażowanymi w tworzenie filmu, wykonują-
cymi „ukryte zawody”. W czasie spotkań młodzi uczestnicy mogli poznać ar-
kana sztuki filmowej, a w szczególności poznać tajniki pracy scenografa, cha-
rakteryzatora i aktora głosowego (dubbingowego). Do udziału w spotkaniach 
z dziećmi zaproszenie przyjęła Agata Stróżyńska. 
Drugi cykl spotkań prowadził aktor głosowy Jarosław Boberek, który jest jed-
ną z czołowych postaci polskiego dubbingu. Jego najpopularniejszą i najbar-
dziej popisową rolą jest Kaczor Donald. Trzeci cykl spotkań prowadziła cha-
rakteryzatorka Beata Gronek. 

Szkoła z klasą  
Uczniowie klasy II b Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 w Wejherowie wezmą udział w Ogólnopolskim Festi-
walu Projektów realizowanych w ramach programu „Szkoła z Klasą 2.0”. 
Wejherowska szkoła jest jedną z trzech szkół z województwa pomor-
skiego, które zakwalifikowały się do festiwalu.  
Projekt "Prawa dziecka" realizowa-
ny był pod opieką wychowaw-
cy  Weroniki Adamskiej i przy 
wsparciu Stefana Mazura. Pierwsze 
spotkania dotyczyły poszukiwania 
i wyjaśniania informacji na temat 
praw. Podczas zajęć czytano opo-
wieści związane z prawami dziecka. 
Jedno z zadań, które miały wykonać, 
to było przeprowadzenie wywiadu 
z pedagogiem szkolnym. Kolejna 
grupa uczniów była odpowiedzialna 
za przygotowanie ilustracji do wiersza M. Brykczyńskiego "Mam prawo". 
Uczniowie odpowiedzialni za przygotowanie gazetki ściennej o Januszu Kor-
czaku -prekursorze praw dziecka także bardzo dobrze poradzili sobie z tym 
zadaniem. Ostatnie zadanie, które mieli wykonać moi podopieczni, to było 
stworzenie prezentacji multimedialnej. Uczniowie przystępując do tego zada-
nia mieli już dużo informacji na temat praw dziecka.  

 






