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Wejherowo laureatem konkursu  
„Samorząd Równych Szans 2013” 

Wejherowo po raz trzeci otrzymało wyróżnienie w piątej edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans 2013” na najlep-
sze działania dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez polskie 
samorządy. Wyróżnienie potwierdza zaangażowanie miasta na rzecz 
pełnej aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców Wejherowa.  

Kapituła konkursu pod przewodnic-
twem ministra Jarosława Dudy, peł-
nomocnika rządu ds. niepełno-
sprawnych wyłoniła 16 spośród 88. 
gmin, które zgłosiły swój udział  
w konkursie.  
- Ta prestiżowa nagroda jest nie tyl-
ko ogromnym wyróżnieniem dla sa-
morządu, ale także dla wszystkich 
osób mających wkład w działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych - mó-
wi Bogdan Tokłowicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, który odbierał 
nagrodę. – Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych będą kontynu-
owane, a ich zakres będzie rozszerzany.  

Wejherowo przyjęło Program Aktywności Lokalnej „Wspólna Sprawa” 
na lata 2012-2013. Program ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia społecznego, w tym osób niepełnosprawnych. Jednym z 
elementów było prowadzenie „Wakacyjnej Wioski Tematycznej”. Mia-
sto wspiera finansowo, poprzez udzielanie dotacji, inicjatywy organiza-
cji pozarządowych służących wyrównywaniu szans osobom niepełno-
sprawnym. Wspierany jest również sport osób niepełnosprawnych. Dla 
osób niepełnosprawnych przystosowany został nowo wybudowany 
budynek Wejherowskiego Centrum Kultury, w którym znajdują się 
windy i wjazd do budynku. Jest także system tłumaczeń symultanicz-
nych dla osób z aparatami słuchowymi, audiodeskrypcja dla osób nie-
widomych i słabowidzących.  

- Minęły trzy lata VI kadencji Rady Miasta 
Wejherowa. Jak Pan Przewodniczący ocenia 
ten okres? 
- Te 36 miesięcy to w sumie 36 sesji. Jak widać 
średnio raz w miesiącu odbywa się sesja Rady 
Miasta. Te trzy lata to również 197 posiedzeń 
komisji i zespołów.  Myślę , że to pokazuje, ile pra-
cy wkładają Radni naszego Miasta i że Rada pra-
cuje normalnie. Nie ma jakiś przestojów czy też 
sytuacji, w których radni nie mogą pracować. 
- Były jakieś trudności?  
- Jako Przewodniczącemu nie udało mi się przekonać niektó-
rych radnych do pracy w komisjach. Dla mnie sesja jest 
uwieńczeniem pracy radnych w komisjach, gdzie mogą po-
zyskiwać informacje i ścierać się przy wypracowywaniu 
wniosków. Niestety magia mediów jest silniejsza. Poza tym 
radni zapominają, że pracują cały czas, a nie tylko na sesjach 
przed kamerami i zapytania oraz wnioski do prezydenta mo-
gą składać pisemnie pomiędzy sesjami. Z pewnością Pan 
Prezydent i jego służby się do nich ustosunkują.  
- Co udało się zrobić w Wejherowie?  
- Można powiedzieć że dużo, patrząc przez pryzmat możli-

wości finansowych miasta i kryzys. Mimo corocz-
nych nowych zadań , które dokłada nam Rząd 
bez dodatkowych środków, a także coraz więk-
szego udziału samorządów w finansowaniu 
oświaty i opieki społecznej, udało się zrealizować 
wiele inwestycji.   Na samą oświatę w 2012 r. do-
łożyliśmy ponad 17 mln zł z naszego budżetu, a 
powinniśmy otrzymać je od Rządu. Gdyby te pie-
niądze można było przeznaczyć na inwestycje 
np. drogowe, to wiele ulic i miejsc wyglądało by 
inaczej. Pomimo tego realizujemy remonty i bu-

dowę dróg oraz chodników. Tylko w tym roku zostało wybu-
dowanych lub wyremontowanych 15 ulic w Wejherowie. Nie-
które w całości, inne we fragmencie. Zyskały też nasze szkoły, 
wszystkie są po remoncie.  Zakończyliśmy długo oczekiwaną 
przez mieszkańców budowę nowego obiektu Wejherowskie-
go Centrum Kultury. Kontynuowaliśmy rewitalizację parku 
miejskiego oraz śródmieścia miasta. Wejherowo pięknieje i to 
nie tylko w centrum! 
- A w jednym zdaniu jak by Pan ocenił te trzy lata? 
- Trzy lata intensywnej pracy Radnych, widocznych osiągnięć, 
satysfakcji i ostrożnego optymizmu.  

Rada pracuje normalnie 
Rozmowa z Leszkiem Glazą -  Przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa 

 

 

Usuwanie azbestu  
Przypominamy mieszkańcom miasta Wejhe-
rowa, że do dnia 31 stycznia 2014 r. zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki  
z 13 grudnia 2010 r. należy przedłożyć w Wy-
dziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  
w Wejherowie „Informację o wyrobach zawie-
rających azbest i miejscu ich wykorzystania”.  

Jednocześnie informujemy, że istnieje możli-
wość dofinansowania osób fizycznych, usuwa-
jących azbest i wyroby zawierające azbest  
z terenu administracyjnego miasta Wejhero-
wa. Dofinansowanie polega na poniesieniu 
przez Gminę Miasta Wejherowa kosztów od-
bioru odpadów azbestowych (z terenu nieru-
chomości, na której się znajdują), transportu 
przekazania ich do unieszkodliwienia. 

O dofinansowanie ubiegać się może osoba fi-
zyczna, która posiada tytuł prawny do nieru-
chomości – budynku mieszkalnego, gospo-
darczego, lub innego obiektu, z którego usu-
wany będzie azbest, jest mieszkańcem miasta 
Wejherowa oraz nie zalega z podatkami i opła-
tami za daną nieruchomość. 

Wnioski i druki o dofinansowanie należy zło-
żyć do 30 marca danego roku.  

Formularze wniosków o dofinansowanie do-
stępne na stronie www.bip.wejherowo.pl, lub 
w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, 
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 108 (tel. 
58 677 71 16; 58 677 71 06). 
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Podczas odbioru technicznego ul. Kotłowskiego na os. Suchar-
skiego prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podsu-
mował inwestycje drogowe wykonane w mieście w tym roku.  

Zrealizowane w 2013 roku inwestycje: 
Przebudowa ul. Kotłowskiego:  
 wykonano nową nawierzchnię, chodniki, wjazdy na posesje 
wraz z infrastrukturą podziemną i zielenią;  koszt inwesty-
cji – ponad 1 mln zł.  

Przebudowa ul. Morskiej i ul. Konopnickiej:   
inwestycja objęła budowę nawierzchni wraz z infra-
strukturą podziemną oraz budowę chodników ze zjazdami 
na posesje, wykonano także elementy małej architektury 
oraz oświetlenie; koszt inwestycji – ponad 1 mln zł.  

Przebudowa ul. Pokoju:  
wykonano wymianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wy-
mianę elementów sieci teletechnicznej oraz budowę chod-
ników i nawierzchni na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. 
Chmielewskiego; koszt inwestycji - ok. 500 tys. zł.  

Przebudowa ul. Śmiechowskiej:  
inwestycja obejmowała budowę jezdni, chodników, wymia-
nę sieci energetycznej i kanalizacyjnej, elementy małej ar-
chitektury; koszt inwestycji – ok. 1,4 mln zł (w tym udział 
PEWiK Sp. z o.o.).  

Budowa ul. Stanisławy Panek:  
przebudowa na odcinku od ul. Partyzantów do Kauflandu, 
wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik; koszt 
inwestycji – ponad 240 tys. zł.  
Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron:  
wykonano atrakcyjną promenadę pieszo-rowerową wzdłuż 
rzeki Cedron na odcinku do mostku przy ul. Judyckiego do mo-
stu przy ul. Panek w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, 
obiektów małej architektury i budowy mostków; inwestycja 
kosztowała ok. 4,5 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wynio-
sło 2,6 mln zł w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północ-
nych Kaszub – budowa i przebudowa publicznej infrastruktu-
ry turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na 
terenie gmin pow. wejherowskiego i puckiego”.   
Przebudowa skrzyżowania 10 Lutego – Sienkiewicza – 
Św. Jana w Wejherowie:  
wykonano skrzyżowanie w formie ronda, przy czym dojazd 
do przejazdu kolejowego, będącego newralgicznym punk-
tem miasta, ma długi, blisko dwustumetrowy oddzielny pas 
zjazdowy,  wykonano parking i nasadzenia zieleni; całkowi-
ty koszt inwestycji - ok. 3,3 mln zł (w tym dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego).  

Rewitalizacja Śródmieścia w rejonie ZUS:  
inwestycja obejmowała budowę ulicy przed budynkiem 
ZUS, parkingu, chodnika oraz skweru przy ul. Sobieskiego  
z zielenią i obiektami małej architektury; koszt inwestycji  - 
ok. 1,5 mln zł.  

W Wejherowie utwardzone płytami drogowymi zostały 
ulice:  
ul. Kolejowa i ul. Jana z Kolna, ul. Kamienna, ul. Reja oraz 
części ul. Pogodnej, ul. Konopnickiej (od ul. Asnyka do mo-
stu na rzece Redzie), ul. Gryfa Pomorskiego w stronę ul. 
Ogrodowej, część ul. Mestwina i łącznik od ul. Kotłowskiego 

W Wejherowie zrealizowano  
wiele inwestycji drogowych 

W 2013 roku 15 ulic w Wejherowie uzyskało w całości, bądź na odcinku, nową nawierzchnię. Ponadto został o 
wybudowane rondo przy ul. Sienkiewicza i ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Cedron. 

ul. Kotłowskiego 

ul. Pokoju 

ul. Konopnickiej  

ul. Morska  
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Budowa i modernizacja ulic, 

 to priorytetowe zadania inwestycyjne      
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa 

- Większość zaplanowanych na ten 
rok inwestycji drogowych,  które 
zajmują priorytetowe miejsce 
w wydatkach miasta, została już zre-
alizowana. Mimo ogromnego wysiłku 
finansowego, który musie-liśmy 
włożyć w budowę nowego Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury – Filhar-
monii Kaszubskiej, udało nam 
się  przygotować i skutecznie 
zrealizować ambitny plan inwesty-
cyjny na drogach. Staramy się budo-
wać i remontować nawierchnie dróg 
i budować chodniki sukcesywnie we wszystkich dzielnicach 
Wejherowa. To nie koniec budowy dróg. Pomimo kryzysu  
i kłopotów budżetu państwa, z którego otrzymujemy środki, 
będziemy starali się realizować kolejne inwestycje drogowe. 

 

ul. Kolejowa i Jana z Kolna 

ul. Reja  

Łącznik ul. Kotłowskiego - Działki 

ul. Kamienna 

Skwer przy ul. Sobieskiego w rejonie ZUS 

ul. Śmiechowska 

Rondo ul. Sienkiewicza - Św.  Jana - 10 Lutego   
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Pudełko życia w Wejherowie  
Z inicjatywy Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wejherowie rozpoczął w Wejherowie pilotażowy projekt „Pudełko życia”. Projekt zakłada umieszczenie 
wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu - np. w lodówce, opatrzonej specjalną naklejką.  

Wolę grać niż brać  
W halach ZS nr 3 w Wejherowie i  ZS w Kostkowie odbył się 
Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców rocznik 2001  
i młodszych pod hasłem „Wolę grać niż brać”  o Puchar Cen-
trum Kaszuby. 

 W ciągu trzech dni zmagań drużyny rozegrały 15 spotkań syste-
mem „każdy z każdym”. Pierwsze miejsce wywalczył UKS 7 Trefl  
Sopot, dru-
gie - GTK  
Gdynia, a 
trzecie - 
UKS Jedyn-
ka  Pelplin. 
D r u ż y n a 
gos poda-
rzy zajęła 
s z ó s t e 
miejsce.  

- Turniej 
służył jed-
nak do na-
bierania doświadczeń i w celach szkoleniowych a nie do wygry-
wania meczów za wszelką cenę – tak ocenia turniej w wykona-
niu swoich podopiecznych trener Łukasz Zimniewicz.  
Podczas zakończenia turnieju rozdano  nagrody za osiągnięcia  
zespołowe a także dla wyróżniających się zawodników za osią-
gnięcia indywidualne. MVP Turnieju (z ang. Most Valuable Play-
er — Najbardziej Wartościowy Gracz) został Łukasz Klawa – 
Sopot. Pierwsza piątka: Miłosz Korolczuk – Sopot, Piotr Lis – 
GTK Gdynia, Kaniewski Piotr –  Pelplin,  Rogalski Tymoteusz – 
Warszawa, Iwo Olender – Sharks Gdynia. Najlepszy zawodnik w 
swoim zespole:  Lis Michał – GTK Gdynia,  Cebula Filip – Trefl 
Sopot,  Krajewski Szymon – Jedynka Pelplin,  Skwarło Jakub – 
Sharks Gdynia, Trojanowski Dominik – La Basket Warszawa, 
Ruth Kajetan – UKS Basket-Ósemka Wejherowo.  

- W pudełku opatrzonym naklejką, należy umieścić kartę in-
formacyjną wypełnioną zgodnie z instrukcją, a więc i numery 
telefonów lub adres do najbliższych, których pragniemy po-
informować o pobycie w szpitalu - mówi Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. - Muszą się tam znaleźć  
także dane na jaką chorobę chorujemy, jakie leki przyjmuje-
my oraz uczulenia potwierdzone przez lekarza. Ważne mogą 
okazać się informacje, że w domu znajduje się kot lub pies i 
komu przekazać zwierzę pod opiekę. Informacje, które wpi-
szemy w karcie informacyjnej, zależą tylko wyłącznie od nas.  
„Pudełka życia” i karta informacyjna już w listopadzie znajdą 
się w Ratuszu, Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca oraz w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie. 
 – Pomysł „przywiozła” z Anglii Hanna Osowska, pracownik 
wejherowskiego MOPS - podkreśla Bogdan Tokłowicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. - Informacje umieszczone  
w lodówce mogą uratować życie. Chcielibyśmy, aby osoby 
starsze i samotne umieściły w lodówkach w swoim mieszka-
niu specjalnie oklejone pudełko, a w nim istotne dla życia tej 
osoby informacje medyczne. Czasem uzyskanie takich da-

nych jest niezwykle trudne, gdy ktoś straci przytomność. 
Karta informacyjna była konsultowana z ratownikami me-
dycznymi i pracownikami Szpitala Specjalistycznego  
w Wejherowie.  
Jak twierdzi Ewa Kłosow-
ska, dyrektor wejherow-
skiego  MOPS, lodówka 
znajduje się w każdym 
domu, jest więc najła-
twiejsza do zlokalizowa-
nia. Służbom przybyłym 
z pomocą danej osobie 
ma także pomóc naklejka, 
umieszczane na lodówce, 
świadcząca o znajdującym się tam "pudełku życia".  
Ratownicy medyczni przyznają, że często dojeżdżając na 
miejsce zdarzenia mają problem ze zdiagnozowaniem, co do-
lega potrzebującej osobie. Jasna informacja, na co ta osoba jest 
uczulona, jakie leki bierze, może skrócić czas podania odpo-
wiedniego leku i dzięki temu uratować jej życie. 

„Srebrne Drzewko”  
dla Hanny Osowskiej  

Hanna Osowska, specjalista pracy socjalnej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejhero-
wie, została wyróżniona przez marszałka woje-
wództwa pomorskiego nagrodą „Srebrnego 
Drzewka” za wybitne i nowatorskie osiągnięcia 
w dziedzinie pomocy społecznej.  

 

Hanna Osowska (czwarta od lewej)   

Hanna Osowska otrzymała nagrodę za realizację 
innowacyjnych programów w zakresie organiza-
cji społeczności lokalnej oraz aktywizowanie i in-
tegrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwią-
zywania problemów społecznych.  
Wręczając nagrody, Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego wyraził nadzieję, iż 
przyczynią się one nie tylko do 
podniesienia prestiżu zawodu 
pracownika socjalnego, ale będą 
dużym wsparciem w tworzeniu 
pozytywnego wizerunku całej 
grupy zawodowej. 
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Norda – wspólny zakup prądu  
Większe zakupy to większe oszczędności. Gminy 
współpracujące w ramach Metropolitalnego Forum 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów 
NORDA będą kupować prąd wspólnie, dzięki czemu 
zapłacą mniej za energię elektryczną.  

W Gdyni podpisano umowy na dostawę energii elek-
trycznej dla gmin z metropolitalnego forum Nor-
da. Przeprowadzony przetarg wygrały dwie firmy ener-
getyczne: Enea oraz Tauron – Polska Energia. Pierwsza 
dostarczać będzie prąd do budynków, a druga do zasila-
nia oświetlenia miejskiego. Podział przetargu na dwie 
osobne części umożliwił uzyskanie jeszcze korzystniej-
szych warunków, niż w przypadku przetargu całościowe-
go. Dzięki decyzji o wspólnym zakupie energii gminy za-
oszczędzą 40 proc. w porównaniu do cen z zeszłego roku. 
Przekładając to na konkretne kwoty - cała grupa zaosz-
czędzi ok. 5 mln zł brutto. 
- Wejherowo zapłaci ok. 300 tys. zł mniej za energię elek-
tryczną w miejskich jednostkach budżetowych - mówi 
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa. - Na 
przykład, według nowej umowy, zapłacimy o ok. 100 tys. 
zł mniej za oświetlenie uliczne. Z kolei w Zespole Szkół nr 
3 wraz z basenem i lodowiskiem miasto zapłaci ok. 70 
tys. zł mniej. Oznacza to mniejsze koszty eksploatacyjne 
za energię  w naszych  jednostkach budżetowych w przy-
szłorocznym budżecie.  

Szlak Abecadła Kaszubskiego 
Utworzenie „Szlaku Abecadła Kaszubskiego” ma umożliwić poznanie naj-
ciekawszych miejsc w Wejherowie, a także promocję języka kaszubskie-
go. Atrakcyjne kamienne kolumny-rzeźby z literami alfabetu wzbogacają 
przestrzeń publiczną miasta. 
- „Szlak Abecadła Kaszubskiego” 
ma prowadzić turystów po Wej-
herowie umożliwiając im zwie-
dzanie miasta, poznanie najcie-
kawszych kulturowo miejsc 
oraz języka kaszubskiego – mó-
wi Jacek Thiel, zastępca kierow-
nika Wydziału Kultury, Spraw 
Społecznych, Promocji i Tury-
styki. Dzieło o takim charakte-
rze, jak Alfabet Kaszubski, nie 
występuje nigdzie w Polsce. To 
symbol regionu Kaszub i gratka 
dla turystów. 
Pierwsze litery, które wzbudza-
ją zainteresowanie turystów, 
zostały umieszczone przy klasztorze, dwie na Placu Wejhera i dwie na przebu-
dowanej części ul. Wałowej (przy rzece Cedron i ul. Północnej). Kolejna litera 
pojawiła się niedawno przed budynkiem ZUS przy ul. Sobieskiego i u zbiegu 
ulic 3 Maja i Marynarki Wojennej. Planuje się ustawienie litery na końcu ul. 
Strzeleckiej, prowadzącej również na kalwaryjskie wzgórza. 
- Alfabet kaszubski dobrze służy promocji miasta, które ma rodowód kaszub-
ski i jest duchową stolica Kaszub – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. – Tylko w Wejherowie będzie można spacerować po mieście szla-
kiem, wyznaczonym przez alfabet kaszubski.  Żeby nadmiernie nie obciążać 
budżetu miasta, realizujemy ten pomysł stopniowo, co roku stawiając dwie 
litery. Chodzi o systematyczną pracę, której efektem będzie cały alfabet. Na-
szym marzeniem jest, aby już był gotowy, ale musimy cierpliwie poczekać. Po-
zostało jeszcze kilka liter. 

Czyste powietrze w Wejherowie  
Podczas ostatniej sesji wejherowscy rad-
ni przyjęli uchwałę w sprawie finansowa-
nia przebudowy systemów grzewczych 
budynków mieszkalnych w Wejherowie 
na proekologiczne.  
Do realizacji przyjęto „Program likwidacji 
niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa 
na lata 2013-2018 poprzez ograniczenie 
stosowania paliw stałych”, którego celem 
jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
atmosfery. Finansowaniem będą objęte 
nieruchomości będące własnością miasta 
i wspólnoty mieszkaniowe, w których 
miasto posiada swój udział. Finansowa-
nie nie może przekroczyć 75 proc. łącz-
nych kosztów przebudowy systemu 
grzewczego, poniesionych przez wspól-
notę mieszkaniową. Źródłem finansowa-
nia będą środki finansowe pozyskane 
przez miasto wynikające z przystąpienia 
do Programu KAWKA . 
- Oddziaływanie zanieczyszczeń powie-
trza na ludzi prowadzi często do przewle-
kłych chorób m.in. nowotworów – mówił 
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - W Wejherowie, od 2008 r., 
kiedy przyjęto pilotażowy program finan-
sowania modernizacji systemów grzew-
czych, do chwili obecnej z finansowania 
skorzystało 16 budynków, (w których 
znajduje się 158 lokali), z czego w 12 wy-
konano system grzewczy zasilany 
z miejskiej sieci centralnego ogrzewania. 

 

Remont wejherowskiego klasztoru 
Trwa kapitalny remont siedemnastowiecznego Klasztoru 
Braci Mniejszych - Franciszkanów w Wejherowie. Prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wraz z Radą Miasta 
przyznał dotację w wysokości 250 tys. złotych na sfinanso-
wanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót bu-
dowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. 
Zakres prac obejmuje remont i konserwację więźby dacho-
wej, częściową wymianę belek stropowych parteru  
i pierwszego piętra oraz trzech skrzydeł Klasztoru Francisz-
kanów w Wejherowie.  
- Bez dofinansowania ze strony miasta nie bylibyśmy  
w stanie z własnych środków przeprowadzić tego remontu, 
ponieważ jest to 
koszt szacowany 
na ok. milion zło-
tych – mówi o. 
Daniel Szustak, 
gwardian Klasz-
toru Franciszka-
nów w Wejhero-
wie. - Remont ten 
jest konieczny, 
ponieważ belki 
stropowe pierw-
szego piętra i poddasza były już bardzo zniszczone i prze-
gniłe. Obecnie wykonywane są prace związane z wymianą 
stropów drewnianych i więźby dachowej.  
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Srebro dla kulturysty z Wejherowa 
Wejherowianin Przemysław Naczk zdobył srebrny medal w Mistrzostwach 
Polski w Kulturystyce w Kielcach.  W zawodach ustąpił jedynie wicemistrzo-
wi Europy. 
22-letni Przemysław Naczk 
z Wejherowa kulturystykę uprawia 
od dwóch lat. W 2012 r. zajął czwar-
te miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Kulturystyce. 
- Ciężkie treningi siłowe, odpowied-
nie ćwiczenia kształtujące sylwetkę 
i mięśnie oraz  przestrzeganie ścisłej 
diety przyniosły zamierzony cel - 
mówi Przemysław Naczk.  

Pięć medali wejherowskich karateków 
Karatecy z Wejherowa i Bolszewa  wywalczyli pięć medali na mistrzo-
stwach świata. W trzydniowych zmaganiach startowali zawodnicy m.in. 
z Francji, Ukrainy, Rosji, Portugalii, Niemiec, Anglii, a także 
z Kazachstanu, Azerbejdżanu i Pakistanu. 
Mateusz Szklarski zdobył  tytuł 
wicemistrza świata w kategorii 
kata 13-14 lat, Patryk 
Krefft  srebrny medal w kat. 11-
12 lat oraz Szymon Garski - brą-
zowy medal w kat. kata 18-19 
lat. Henryk Mudlaff oraz Kamila 
Szklarska zajęli  czwarte miejsca, 
a Aleksander Daszke zajął piąte 
miejsce. W konkurencji kumite -
 swobodna walka srebrny medal 
zdobył Mikołaj Ruda, 
a brązowy - Adrian Necel. Mar-
tyna Stanulewicz zajęła czwarte miejsce w kat.  kumite 18-19 lat.  

Turniej Boccia 
W sali rumskiego MOSIR-u odbył się 
finałowy Wojewódzki Rodzinny Tur-
niej Boccia o puchar Marszałka Woj. 
Pomorskiego. W turnieju finałowym, 
który rozegrano z okazji Święta Nie-
podległości, uczestniczyło 8 zespo-
łów – po cztery z każdej strefy elimi-
nacyjnej. W meczu finałowym – stoją-
cym na bardzo wysokim i wyrówna-
nym poziomie- zespół BOLSZEWIAN-
KI Bolszewo pokonał 7:6 BORHYD 
Wejherowo (Genowefa i Leszek Len-
da oraz Jerzy Tumkiewicz).  

Sukcesy wejherowskich bokserów 
Z rozegranego w gdyńskiej hali UKS Galeon II Memoriału im. Brunona 
Bendiga trzech wejherowskich pięściarzy -  Konrad Kaczmarkiewicz, Ma-
teusz Kubiak i Damian Jaskulski wróciło ze złotymi medalami. Mateusz 
Kubiak został uznany jako Najlepszy z Najmłodszych Zawodników. 
Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” Wejherowo reprezentowali: Justyna Kra-
jewska, Konrad Kaczmarkiewicz, Mateusz Kubiak, Damian Jaskulski i Bartosz 
Dąbrowski. Zawody zakończyły się dla wejherowian sukcesem. Konrad Kacz-
markiewicz, Mateusz Kubiak i Damian Jaskulski zwyciężyli w pojedynkach. 
Niestety, wyż-
szość swoich 
przeciwników 
musieli uznać 
Bartosz Dą-
b r o w s k i 
i Justyna Kra-
jewska. Bar-
tek stoczył 
bardzo dobry 
i wyrównany 
pojedynek, ale 
nie udało mu 
się wygrać. 
- Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z wyniku, jaki osiągnęliśmy w Gdyni – mówi Wojciech Wasia-
kowski. - Cieszymy się ogromnie z wyróżnienia jakie przypadło Mateuszowi. 
Jego trud wkładany w treningi został w końcu doceniony. 

 

 

 

Podwójny finał  
zawodniczki judo  

Wielkim sukcesem zawodniczki wej-
herowskiej szkółki judo,  Agaty Syski 
zakończyły się organizowane w trój-
mieście zawody judo w kategorii 
dzieci. 
Podczas XXIII Turnieju Judo im. Anto-
niego Reitera wywalczyła srebro.   
Po raz pierwszy wzięła udział w za-
wodach Marta Patok, która zajęła 
siódme miejsce.   
Turnieje należą do najmocniejszych  
i najliczniej  obsadzonych na Pomo-
rzu w kategorii dzieci, w  których wy-
startowało łącznie ponad 500. za-
wodników z czołowych klubów  Pol-
ski Północnej. 

Przemysław Naczk  (pierwszy z lewej)  

Dobre występy Błękitnych 
W jesiennych rozgrywkach Pomorskie-
go Związku Piłki Nożnej wystąpiły czte-
ry drużyny reprezentujące barwy 
WAPN Błękitni Wejherowo, po dwie 
z rocznika 2003 i  2004.  
Najlepsze wyniki uzyskał pierwszy ze-
spół z rocznika 2003, który na 12. roze-
granych turniejowych meczów wygrał 
10, zremisował 1 i tylko 1 przegrał. 
- Cieszy nas dobra postawa tej drużyny, 
szczególnie że dobre wyniki poparte 
były dobrą, skuteczną grą – mówi Jacek 
Przybylski. Jak dodaje, system rozgry-
wek w tych grupach wiekowych polega 
na udziale wszystkich drużyn z danej 
grupy w kolejno następujących po sobie 
turniejach. Tak więc każdy zespół Błę-
kitnych na przełomie września 
i października rozegrał łącznie po 
4 turnieje. Udział wejherowskich dru-
żyn w rozgrywkach wspierany jest 
przez Urząd Miejski w Wejherowie. 
Więcej o grze najmłodszych wejherow-
skich zespołów w rozgrywkach Pomor-
skiego ZPN można przeczytać na stronie 
www.blekitni-wejherowo.pl. 
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KULTURALNIE W WEJHEROWIE 
Grudzień 2013 r. 

Wejherowskie Centrum Kultury  - 
Filharmonia Kaszubska 

1-4, 6-7, 10-22.12 - Kino WCK – „Kraina Lodu”; sala główna;  
6.12, godz. 15-17 - Mikołajki Miejskie, Plac Jakuba Wejhera; 
8.12, godz. 18 - Prapremiera utworu kaszubskiego z muzyką 
Karola Nepelskiego i słowami Jerzego Stachurskiego, pod ro-
boczym tytułem „W imię tego, co piękne”,  sala główna WCK; 
9-13.12, godz. 17.30 - Wystawa powarsztatowa cyklu  
„Spotkania z fotografią” „Fotografia industrialna”. Organiza-
cja - Nadmorska Grupa Fotograficzna i Stowarzyszenie Gmin 
MTK, wsparcie techniczne – WCK,  foyer WCK; 
9.12, godz. 19 - Spektakl „Kolacja dla Głupca” Teatru Miej-
skiego w Gdyni, sala główna WCK; 
11.12, godz. 9.30 - Spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży  
„Ludowa Szopka Polska” w wykonaniu aktorów Państwowe-
go Teatru Lalki „Tęcza” ze Słupska, sala główna WCK; 
12.12, godz. 19 - „Kino dla wszystkich – Zastosowanie audio-
deskrypcji – umożliwienie korzystania z dorobku filmowego 
osobom niewidomym i słabowidzącym”. Film „Skrzypek na 
dachu”, kameralna sala kinowa WCK; 
14.12, godz. 19 - Koncert Anny Marii Jopek, sala główna;  
15.12, godz. 17 - Koncert Wigilijny w wykonaniu Polskiej 
Filharmonii Kameralnej – Sopot pod dyr. Wojciecha Rajskie-
go, sala główna WCK; 
19.12,  godz. 19 - Dyskusyjny Klub Filmowy „Dobre miejsce”, 
kameralna sala kinowa WCK; 
19.12 - Kiermasz Świąteczny prac artystycznych wykona-
nych przez uczestników pracowni twórczych WCK, foyer 
WCK; 
31.12 - Sylwester w Parku. W tym roku m.in. zabawa przy 
muzyce zespołu „Majestic” oraz pokaz sztucznych ogni -  
Park im. A. Majkowskiego w Wejherowie. 

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
w Wejherowie 

2–11. 12 - Wypożyczalnia dla Dorosłych będzie za-
mknięta. Przerwa w udostępnianiu związana jest z okreso-
wą kontrolą księgozbioru. Pozostałe działy Biblioteki będą 
otwarte;  
5.12, godz. 16 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych; 
5.12, godz. 17 - Ogłoszenie wyników VIII Wejherowskiego 
Konkursu Literackiego „Powiew Weny” ; 
6.12, godz. 10:40 i 11:40 – spektakl dla dzieci w wieku 
przedszkolnym w wykonaniu teatru „MASKA” z Krakowa  
„Świąteczna przygoda”. Grupy zorganizowane proszone są  
o wcześniejsze zgłoszenie udziału w Wypożyczalni dla Dzie-
ci – 58 677 65 75; 
11.12, godz. 11 – Spotkanie Klubu Małego Czytelnika;   
13.12, godz. 17 – Wernisaż prac Ewy Lisieckiej i Stanisława 
Zarazińskiego. Wystawa pt. „Koty i kociaki”.  

  Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

Biblioteka w Wejherowie zmienia status 
Od 1 stycznia 2014 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie zmienia status na miejską 
instytucję kultury, taką decyzję podjęli wejherowscy 
radni podczas ostatniej sesji. 
31 grudnia br. wygasa ostatnie porozumienie Wejherowa 
z powiatem wejherowskim w sprawie powierzenia biblio-
tece zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu 
wejherowskiego, konieczne było zatem podjęcie uchwały 
o zmianie formy organizacyjno-prawnej działalności biblio-
teki i nadanie jej statusu Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Zmianie nie ulega siedziba, a pracownicy dotychczasowej 
instytucji, stają się pracownikami biblioteki.  

95. Rocznica Święta Niepodległości  

Podczas miejskiej uroczystości w wejherowskim Zespole 
Szkół nr 2 z okazji Święta Niepodległości, uczniowie tej 
szkoły zaprezentowali widowisko poetycko-historyczne, a 
młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wej-
herowie zagrała okolicznościowy koncert. 

„Dzieci życzą dzieciom…”,  
To akcja skierowana do dzieci przebywających 
w wejherowskim szpitalu na oddziale dziecięcym. Ak-
cja przeprowadzona została przez najmłodszych wej-
herowian zgromadzanych przy parafialnym „Caritas” 
pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej.  
- Dzielimy się nie pieniędzmi czy rzeczami materialnymi 
a uczuciem. W tym przypadku szczerym odruchem ser-
ca spisanym 
w formie 
życzeń na 
świątecznej 
kartce – mó-
wi Jacek 
Drewa, ini-
cjator akcji.  
- Chcemy 
zrobić coś 
d o b r e g o 
dla  naj-
młods zy ch, 
jak również zwrócić uwagę na problemy chorych dzieci –
twierdzi Katarzyna Dowgan, wiceprezes Stowarzyszenia „
Naprzód Wejherowo”.  
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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- m ai l: n o wi n y @ we jh e ro wo . p l;     

Archiwalne nume ry na stronie: www.wejherowo.pl   
Materi ały info rmacyjne przyj mowane są codziennie w godzi nach pracy U rzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukow ane są bezpła tnie.  Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejherowie. N akład  
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 Komunikacji Społecznej  

(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,  
58 676 95 20, 58 676 95 50 - Biuro Obsługi Klienta 

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. Sobieskiego 255, 58 672 27 75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

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

Konkurs na dekorację świąteczną  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogłosił konkurs na najbar-
dziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na tere-
nie Wejherowa. 
Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kate-
goriach: dekoracje świąteczne okien i  balkonów w domach jedno- i wielorodzin-
nych oraz dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno– i  wielorodzin-
nych. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone 
dekoracje wg następujących kryteriów: pomysłowość i samodzielność dekora-
cji, widoczność dekoracji z zewnątrz, niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na 
danym obiekcie, ogólny wyraz estetyczny.  
Zgłoszenia pisemne do 30 grudnia 2013 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejhero-
wie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 58  677-71-03   lub 58 677-71-06. Istnieje możliwość zgłaszania dekora-
cji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.), po uprzednim 
uzyskaniu zgody właściciela. Zgłoszenie musi zawierać dodatkowo: imię, na-
zwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej. Do 20 stycznia 2014 r. komi-
sja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych zwycięzców.  

Pomoc bezdomnym  
W Wejherowie bezdomni i potrzebujący nie zostaną pozostawieni bez 
pomocy w okresie zimowym - deklarują służby miejskie.  

Jak powiedział Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa, osoby 
bezdomne szczególnie zimą mogą skorzystać ze schronienia 
w schroniskach, z którymi miasto ma podpisane porozumienie. 

-  W siedzibie Straży Miejskiej są bilety SKM jednorazowego przejazdu, skie-
rowanie do schronisk oraz oświadczenie o chęci skorzystania z pobytu 
w schronisku lub braku zgody na umieszczenie w schronisku – mówi Bog-
dan Tokłowicz. – Osoby bezdomne nie powinny czuć się w naszym mieście 
osamotnione. Pomoc dla osób pozostających bez dachu nad głową pracow-
nicy socjalni prowadzą przez cały rok, nie tylko zimą. 

W Wejherowie realizowany jest Miejski Program Pracy z Osobami Bezdom-
nymi. W tym roku według ewidencji w Wejherowie, zarejestrowanych jest 
61 osób bezdomnych – 53. mężczyzn i 8 kobiet. 

Z danych wejherowskiego MOPS-u wynika, że liczba bezdomnych 
w Wejherowie wzrasta. Jeszcze w 2005 r. 15. bezdomnych skorzystało ze 
schronisk i noclegowni, natomiast w 2011 r. było to już 39 osób. 

Wejherowskie szkoły gotowe na reformę oświatową 
Krystyna Kłosin, 
posłanka Platformy 
O b y w a t e l s k i e j 
wspólnie z zastęp-
cą prezydenta mia-
sta Bogdanem To-
kłowiczem odwie-
dziła wejherowską  
„dziewiątkę”. Z dy-
rekcją i nauczycie-
lami szkoły rozma-
wiała o przystoso-
waniu wejherow-
skich placówek do 
reformy oświatowej związanej z przyjęciem sześciolatków.   

 






