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Minister sprawiedliwości w Wejherowie 
W rejonie ulic Wniebowstąpienia i Reformatów w Wejherowie powstanie nowa siedziba Sądu.  Minister 
sprawiedliwości Marek Biernacki podczas spotkania z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hilde-
brandtem  był pełen uznania dla planowanej  inwestycji.    

Minister Marek Biernacki wizytował 
Sąd Rejonowy i jak powiedział, przeko-
nał się jak bardzo konieczna jest budo-
wa nowego budynku Sądu.  
- W tej chwili wejherowski Sąd ma czte-
ry siedziby, pracownicy pracują w trud-
nych warunkach, a zatem nie trzeba ni-
kogo przekonywać do budowy nowej 
siedziby – mówi Marek Biernacki. – 
Obywatel musi czuć, że sąd jest dla nie-
go, a tutaj musi wędrować między odle-
głymi od siebie budynkami. Cieszę się, 
że w Wejherowie powstanie nowocze-
sny budynek wymiaru sprawiedliwości. 
Jestem także pod wrażeniem działań 
prezydenta Hildebrandta, który rozu-
miejąc potrzeby mieszkańców w krót-
kim czasie doszedł do porozumienia  
z przedstawicielami sądu.   
Konieczność budowy nowego budynku 
Sądu potwierdziła Ewa Kruk, prezes 
Sądu Rejonowego w Wejherowie.  
- Potrzeby lokalowe sądu są ogromne, a 
prezydent Wejherowa otwarcie pod-

szedł do budowy nowej siedziby – mówi 
Ewa Kruk. – Fakt ten cieszy tym bardziej, 
że projekt zaaprobował minister spra-
wiedliwości.  
Inicjatywa rozwoju sądownictwa w Wej-
herowie jest tym bardziej ważna, że 
ostatnio przez Polskę przetoczyła się 
dyskusja na temat likwidacji części są-
dów, zwłaszcza w mniejszych miejsco-
wościach, jak np. pobliskim Lęborku. 
Niewątpliwie wejherowianie skorzy-
stają na lepszym dostępie do instytucji 
publicznych, zwiększy się także ranga 
miasta w regionie. 
Część wybudowanego budynku miasto 
chce przeznaczyć na cele pozasądowe 
niekolidujące z działalnością sądu i po-
wagą wymiaru sprawiedliwości.  

Koncepcja przestrzenno-architektoniczna 
zagospodarowania Centrum biznesowego w 
kwartale ulic: 12 Marca, Wniebowstąpienia i 
Reformatów w Wejherowie  

Jak powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz, organizacje podjęły się bardzo ważnego zadania – pracy 
na rzecz mieszkańców w różnych dziedzinach życia. Jako 
pierwsi umowy podpisali przedstawiciele UKS „
Szóstka” (lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna), KS „Maxi-
mus” (sporty walki), WKB „Gryf” (boks),  Stowarzyszenia  
„Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”, Stow. „Trampolina” oraz 
Integracyjnego Stow. Sportowego „Start” (tenis stołowy).  
 -  Sporty walki cieszą się w Wejherowie dużym zainteresowa-
niem. Dzięki wsparciu miasta możemy nadal prowadzić bez-
płatne zajęcia z dziećmi i młodzieżą – mówi Piotr Kohnke, 
prezes  KS „Maximus”.   
- Przyznane środki przeznaczamy na pracę z dziećmi m.in. zajęcia 
terapeutyczne oraz pomoc psychologiczną i logopedyczną - mówi 
Iwona Kruszewska ze Stowarzyszenia „Trampolina”. 

Krzysztof Hildebrandt,  
prezydent Wejherowa 

- Przygotowanie porozumienia i kon-
cepcji  to efekt trzymiesięcznej pracy. 
Taka dyskusja nie powinna trwać długo, 
bo jeżeli jesteśmy przekonani do inwe-
stycji, to powinniśmy szybko ją realizo-
wać. Dzisiaj etap przygotowania doku-
mentacji jest dłuższy, niż sama budowa. 
Dla mieszkańców Wejherowa ważną 
rzeczą jest polepszenie dostępu do wy-
miaru sprawiedliwości, co wiąże się w 
pierwszej kolejności z zapewnieniem 
właściwych warunków lokalowych Są-
dowi Rejonowemu w Wejherowie. Dla-
tego miasto przekazuje Sądowi nieru-
chomość, która może być przeznaczona 
pod budowę nowej siedziby Sądu.  

Dotacje miasta trafiły do stowarzyszeń  
W wejherowskim ratuszu przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali umowy na dotacje otrzymane 
w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Wejherowa. W tym roku dla organizacji społecznych działających 
w dziedzinie sportu, promocji, kultury oraz ochrony zdrowia przeznaczono w budżecie łącznie ponad 500 tys. zł.  

- Otrzymaliśmy dotację na działalność naszej sekcji mini-
siatkówki dziewcząt oraz sekcji lekkoatletycznej. Cieszę się, że 
dzięki tym środkom działalność sportowa  w naszej szkole może 
się rozwijać – mówi Elżbieta Majerowska, prezes UKS Szóstka. 
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Bezpańskie zwierzęta  
 trafiają do Dąbrówki  

Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w Wejherowie w związ-
ku  z podpisaną umową ze schroni-
skiem dla bezdomnych zwierząt w Dą-
brówce informuje, iż zgodnie z zapisami 
przedmiotowej umowy do końca br. 
schronisko to będzie wykonywało rów-
nież usługę polegającą na wyłapywaniu 
bezdomnych zwierząt domowych, go-
spodarskich lub dziko żyjących, bez-
domnych poszkodowanych w wypad-
kach oraz pochodzących z interwencji.  
Nr tel. do schroniska: 607-540-557 oraz 
nr tel. interwencyjnego: 721-933-280. 

Gimnazjaliści spotkali się z prezydentem Wejherowa 
Uczniowie z Młodzieżowej Rady Miasta Wejherowa oraz gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie spotkali 
się z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o strukturach 
lokalnej władzy, kompetencjach Rady Miasta i prezydenta. 

    Wizyta prezydenta w Gimnazjum była elementem progra-
mu Solidarna Szkoła, w ramach którego, uczniowie podsu-
mowywać będą to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 25 lat 
w Polsce. Młodych wejherowian interesowały sprawy mia-
sta. Pytali m.in. o to, jak wyglądało budowanie lokalnych de-
mokracji. 

-  Wybory w 1989 r. były jednymi z najważniejszych wyda-
rzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się 
zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - mó-
wił prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Dziś żyjemy w  zu-
pełnie innej rzeczywistości, niż tej sprzed ćwierćwiecza. Ma-
my demokrację, wolny rynek, tworzymy nowe normy spo-
łeczne i wciąż się zmieniamy.  

Prezydent  odpowiadając na pytania młodzieży powiedział, 
że w budowę samorządu zaangażowany był od 1989 r., 
działał w komitecie osiedlowym, a następnie w komitecie 
obywatelskim, z którego w pierwszych demokratycznych 
wyborach do samorządu wybrany został na radnego.   

- Jesteście przyszłością tego miasta – zwrócił się do młodzieży 
prezydent. – Potraficie wnieść to, co najlepsze – pomysły, po-
tencjał, świeżość. 

Ambasador Białorusi w Wejherowie 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał się z nowo miano-
wanym ambasadorem Białorusi Aleksandrem Awiarianau oraz nowym 
konsulem generalnym Republiki Białorusi - Siarhiejem Michniewiczem. 

Jak powiedział Krzysztof Sokołowski, na którego zaproszenie ambasador gościł 
w Wejherowie, wizyta miała charakter prywatny.  

Ambasador zwiedził m.in. Wejherowo i ratusz. Nowo mianowany ambasador 
jest specjalistą w dziedzinie ekonomii. Ostatnio pracował na stanowisku szefa 
Departamentu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Ministerstwa Spraw Za-
granicznych Białorusi.    

Współpraca Wejherowa z Białorusią rozpoczęła się w 2006 r. od nieformalnych 
rozmów z partnerami wschodnimi, które zaowocowały zorganizowaniem 
w 2007 r.  pierwszego Pomorsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego.  

W 2007 r. została podpisana w Witebsku umowa o współpracy  pomiędzy 
przedstawicielami biznesu Polski i Białorusi. Podczas oficjalnego spotkania, 
w którym uczestniczyli również zastępca prezydenta Piotr Bochiński oraz se-
kretarz miasta Bogusław Suwara, ambasador Białorusi zwiedził ratusz, salę tra-
dycji i podziemia ratusza. Nowy harmonogram odbioru 

odpadów komunalnych 
Przypominamy mieszkańcom miasta 
Wejherowa, że od 1 lutego 2014 r. obo-
wiązuje nowy harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych dla zabudowy 
jednorodzinnej, który znajduje się na 
stronie Zakładu Usług Komunalnych: 
www.zukwejherowo.pl w zakładce  
„Harmonogram wywozu śmieci”. Nowy 
harmonogram obejmujący pięć rejonów 
Wejherowa, obowiązuje do 31 grudnia 
2014 r. 

Odbiór odpadów komunalnych dla zabu-
dowy wielorodzinnej odbywa się na do-
tychczasowych zasadach, czyli odpady 
zmieszane są odbierane minimum jeden 
raz w tygodniu. W miejscach, w których 
będą się przepełniały pojemniki, doko-
nywany będzie dodatkowy odbiór. 
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Pierwsza nagroda dla TV Kaszuby 
Reportaż TV Kaszuby „Wygrać z rakiem...” w realizacji 
Lilii Wilczyńskiej i zdjęciami Arkadiusza Jaskułki, zajął 
pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Onko-
logicznym dla Dziennikarzy.  

Spośród 39 nadesłanych prac, jury przyznało pierwszą na-
grodę Lilii Wilczyńskiej, doceniając doskonałe ujęcie tematu 
oraz niezwykłą wrażliwość dziennikarską. 
- Reportaż „Wygrać z rakiem” Lilii Wilczyńskiej, realizowany 
w ramach cyklu „Ludzkie losy”, to przykład niezwykłego 
kunsztu dziennikarskiego. Redaktor Wilczyńska udowadnia, 
że każdy temat, nawet podejmowany wielokrotnie można 
zgłębić, połączyć zawartość merytoryczną z ciekawą formu-
łą  -powiedział prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, uzasadnia-
jąc decyzję Jury.  
Satysfakcji ze zdobycia I nagrody w konkursie nie kryje Lilia 
Wilczyńska. - Bohaterka naszego reportażu Ewa opowiada 
w nim, że można wygrać walkę z rakiem. Wystarczy tylko 
chcieć, starać i nie załamywać się – podkreśla dziennikarka. – 
Jesteśmy zadowoleni, zwłaszcza że bardzo pozytywnie oce-
niło nasz reportaż jury konkursu, w którym zasiadali prze-
cież członkowie ogólnopolskich stowarzyszeń. 

Kalwaria w spocie reklamowym 
 Polska Pięknieje 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ruszyło z VII 
edycją ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 
7 Cudów Funduszy Europejskich". 

Ma on wyłonić najlepsze projekty turystyczne realizowa-
ne z pomocą funduszy unijnych w różnych kategoriach. 
W filmie reklamującym konkurs możemy zobaczyć Kalwa-
rię Wejherowską, jako wzorcową inwestycję turystyczną. - 
Remont Kalwarii Wejherowskiej nagrodzony został  
w I edycji konkursu, dzisiaj zachęcamy innych do wzięcia 
w nim udziału – mówi Jacek Thiel zastępca kierownika 
Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji 
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie. -
Zwycięstwo w konkursie pomogło nam wypromować Kal-
warię Wejherowską w różnych regionach kraju.  

Dzięki konkursowi Wejherowo pojawiło się 
w wydawnictwach i filmach promujących najciekawsze 
atrakcje turystyczne w Polsce. 

- Związek Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych ma na celu sprzyjać 
rozwojowi współpracy i integracji na 
obszarze metropolii, a także realizacji 
projektów odpowiadających w sposób 
kompleksowy na potrzeby i problemy 
miast – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Wejherowo 
znajduje się w obszarze funkcjonal-
nym Trójmiasta, a chcąc ubiegać się o 
dofinansowanie na realizację projek-
tów wskazane jest umieszczenie plano-
wanych do realizacji projektów w ZIT.  

Zadania realizowane przez Związek 
ZIT obejmują m.in. przygotowanie i 
przyjęcie Strategii ZIT w oparciu o ist-
niejące dokumenty strategiczne i pla-

nistyczne, ustalenie zasad i kryteriów 
wyboru projektów oraz wyłonienie 
propozycji projektów do realizacji, w 
tym opracowanie ich listy rankingo-
wej. Prace nad przygotowaniem stra-
tegii dla naszej metropolii już trwają. 
Strategia – zgodnie z oczekiwaniami 
Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju – ma być gotowa do końca 
czerwca.  
Jak twierdzą 
samorządow-
cy, ZIT to na-
rzędzie, przy 
pomocy które-
go samorządy 
mogą realizo-

wać wspólne przedsięwzięcia łączące 
działania finansowane z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
ZIT to także wyjście poza sztywne gra-
nice administracyjne i większe możli-
wości oddziaływania projektów unij-
nych. 
  Do Zarządu Zintegrowanych Inwesty-

cji Terytorialnych 
weszły samorzą-
dy skupione w 
Stowarzyszeniu  
Gdański Obszar 
Metropolitalny, 
jak i Forum  
„Norda”. 

Wejherowo w Związku  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, to efekt pracy samorządow-
ców z Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Oznacza to formalne powołanie do życia tzw. Związku ZIT, który 
według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ma koordynować współpracę metropolitalną. 
Dzięki porozumieniu 36. samorządów będzie mogło starać się o 1,06 miliarda złotych z funduszy unijnych. 
Wejherowo jest obecne w metropolii i nasz głos nie zostanie pominięty. 

Związek ZIT będzie miał w latach 
2014-2020 do dyspozycji ok. 1,06 
mld zł na dodatkowe inwestycje. 
Dodatkowe – bo UE i tak będzie do-
towała na Pomorzu różne projekty 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
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TTTTurniej piłki noŜnej urniej piłki noŜnej urniej piłki noŜnej urniej piłki noŜnej     
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 został roze-
grany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta 
Wejherowa dla rocznika 2003 zorganizowany przez 
Wejherowską Akademię Piłki Nożnej „Błękitni”. 

Tytani  coraz  mocniejsi 
Nieźle radzą sobie w rozgrywkach II ligi piłkarze ręczni Tyta-
nów Wejherowo, którzy z dorobkiem 19. punktów zajmują  
szóste miejsce w tabeli. Do rozgrywek kończących się 12 
kwietnia  jest jeszcze wiele spotkań i kibiców w Wejherowie 
czeka sporo emocji. 
Wejherowianie grają z roku na rok coraz lepiej. Warto przy-
pomnieć, że w tym roku pokonali na wyjeździe AZS UMK To-
ruń 26:18, po raz pierwszy udało się im zremisować z silną 
drużyną Energetyka  Gryfino 29:29, tylko jedną bramką pole-
gli na wyjeździe z Gwardią Koszalin 24:25 oraz pokonali u sie-
bie Szczypiorniaka Olsztyn 27:25. Nieźle zaprezentowali się 
też w Brodnicy, gdzie ulegli Eltronicowi 24:20, przegrywając 
do przerwy tylko jedną bramką.  
W drużynie Tytani Wejherowo występują: rozgrywający -
Remigiusz Sałata, Tomasz Bartoś,  Krzysztof Brzeski, Kamil 
Wicki, Rafał Wicki; skrzydłowi - Maciej Dąbrowski Maciej, To-
masz Turek,  Michał Lanc, Paweł Zaworski, kołowi – Robert 
Wicon, Marcin Wicki, bramkarze – Szymon Cholcha, Krzysztof 
Funk i Damian Nowosad.  

Wejherowo gościło bokserów z Pomorza 
W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie rozegrany został I etap  Mistrzostw Juniorów Okręgu Pomorskiego 
i Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa w Boksie. Wejherowo gościło najlepszych zawodników z Pomorza. Wy-
stąpili m.in. bokserzy z Gdańska, Gdyni, 
Starogardu, Tczewa, Wałcza, Słupska  
i Wejherowa.  

W ramach Mistrzostw Juniorów Okręgu 
Pomorskiego zostało stoczonych pięć po-
jedynków. Bartosz Dąbrowski, reprezen-
tujący barwy WKB „Gryf” Wejherowo 
awansował do dalszego etapu kwalifika-
cji do Mistrzostw Polski. W Turnieju  
o Puchar Prezydenta Miasta odbyło się  
sześć pojedynków. Jedynym zawodni-
kiem wejherowskiego klubu, który zdo-
był Puchar Prezydenta był Konrad Kacz-
markiewicz.  

Dobrze spisali się również pozostali pię-
ściarze Gryfa Wejherowo m.in.  Jakub 
Hryciuk oraz Marcin Rompca.  

Bardzo dobrze zaprezentowała się rów-
nież Justyna Krajewska, jedyna zawodniczka w szeregach WKB. Mimo porażki Justyna stoczyła równorzędny pojedynek 
z dwukrotną medalistką Mistrzostw Polski – Anną Góralską z Wałcza.  

- Turniej uważam za udany – mówi prezes klubu Wojciech Wasiakowski. – Nasi zawodnicy zaprezentowali wysoką for-
mę. Widać, że praca jaką wykonują trenerzy, nie idzie na marne. Cieszymy się, że Bartek Dąbrowski awansował do kolej-
nego etapu Mistrzostw Polski Juniorów. 

W dwudniowej rywalizacji najlepsi okazali się młodzi pił-
karze Błękitnych Wejherowo, którzy na 10 rozegranych 
meczów 8 wygrali i tylko 2 zremisowali. Drugie miejsce 
na podium dla Arki Gdynia, a trzecie dla Bałtyku Gdynia. 

Drugi zespół reprezentujący WAPN Błękitni Wejherowo 
zajął miejsce 4. wyprzedzając dwie drużyny, które rów-
nież wzięły udział w turnieju głównym - Gedanię Gdańsk 
i AP Gdańsk. Turniej pocieszenia wygrała ekipa Jedynki 
Reda. 

Puchary i nagrody dla najlepszych wręczył prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Najlepszym strzelcem 
turnieju został zawodnik Błękitnych Wejherowo Marcin 
Jeżowski, który w 10. meczach strzelił 9 goli. 
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Miasto stawia na rozwój sportu  
Bogdan Tokłowicz 

 zastępca prezydenta Wejherowa  

- Kultura fizycz-
na i sport to je-
den z ważniej-
szych obszarów 
życia społeczne-
go, który pozwa-
la na integrację, 
rozwijanie pasji, 
naukę zdrowej 
rywalizacji oraz 
promocję zdro-
wego i aktywne-
go stylu życia. 
Sport jest dla 
wejherowian, 
uzupełnieniem 
stylu życia, zain-
teresowań i pasji. Zadania w tej dziedzinie realizujemy po-
przez udzielenie dotacji stowarzyszeniom kultury fizycz-
nej. Dotacjami objęte są różne dyscypliny sportowe: piłka 
nożna, piłka koszykowa, siatkówka i piłka ręczna, lekko-
atletyka, pływanie, unihokej, tenis ziemny, tenis stołowy, 
sporty walki, karate, boks oraz kick-boxing.  
   Miasto pokrywa koszty przejazdów reprezentacji wej-
herowskich szkół na zawody organizowane według Ka-
lendarza Miejskich, Powiatowych i Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Udzielamy wsparcia wielu 
organizatorom zawodów sportowo – rekreacyjnych  
w postaci zakupu nagród rzeczowych, pucharów, medali  
i dyplomów. Miasto utrzymuje wielofunkcyjne boiska 
sportowe, siłownie plenerowe oraz sztuczne lodowiska  
i krytą pływalnię.  

Najlepsi młodzi lekkoatleci        
W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
Szkół Podstawowych w Halowej Lekkoatletyce. 
W rywalizacji wzięło udział ponad 200. zawodników 
i zawodniczek w wejherowskich zawodach. 
Młodzi lekkoatleci zostali nagrodzeni medalami, dyplo-
mami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu 
sportowego ufundowanego przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa.  
W ponaddziesięcioletniej historii zawodów na halach 
sportowych Wejherowa przewinęło się wielu później-
szych medalistów Mistrzostw Polski, Europy, a nawet 
uczestników Igrzysk Olimpijskich. 
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zdobyła Ru-
mia (8 medali: 5 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy). Drugie 
miejsce wywalczyła Reda (11 medali: 3 złote, 4 srebrne 
i 4 brązowe). Trzecie miejsce zajęło Wejherowo (7 me-
dali: 2 złote, 3 srebrne i 2 brązowe).  

Puchar Jakuba Wejhera  
trafił do Sychowa 

8 drużyn ( zawodnicy 35-letni i starsi) startowało w Woje-
wódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Oldbojów o Pu-
char Jakuba Wejhera ufundowany przez Prezydenta Mia-
sta Wejherowa. Zawody rozegrano w sali Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 z okazji 364. rocznicy nadania 
praw miejskich miastu Wejherowo. 
W meczu finałowym Sychowianka Sychowo pokonała 2:1 
wejherowski Borhyd (zwycięską bramkę zdobył na 4 sek. 
przed zakończeniem spotkania Adam Korzeniowski) , a 
drużyny w tym spotkaniu wystąpiły w następujących skła-
dach: Skład Borhyd Wejherowo: Paweł Jutrzenka-
Trzebiatowski, Krzysztof Szczygieł (najlepszy zawodnik), 
Sobczak Jarosław, Sobczak Krystian, Rafał Gruba, Mirosław 
Formella. 
W meczu o trzecie miejsce Prosport Wejherowo pokonał 
3:0 Elektrociepłownie Gdynia. Na kolejnych pozycjach 
uplasowali się : Prosport II Wejherowo, Amator Gościcino, 
Elektryk Reda, Europol Wejherowo. 
 Puchary dla najlepszych drużyn i statuetki dla najlepszych 
zawodników ufundował Prezydent Miasta Wejherowa.  
Organizatorem turnieju było Wejherowskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej, a zawody prowadził Leszek 
Lenda. 

Mistrzostwa Wejherowa  
w Mini Siatkówce  

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie 
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wejherowa w Mini 
Siatkówce Dziewcząt w kategorii „czwórek”- rocznik 
2001. Zwyciężył Uczniowski Klub Sportowy SP nr 9  
w Rumi. 
W turnieju o puchar Prezydenta Wejherowa rywalizowało 
18 drużyn m.in. UKS Morena Miastko, SPP Pępowo, UKS  
„Lider” Dębogórze, UKS „AS” Koczała, UKS SP 9 Rumia, 
UKS „Zatoka” Puck, SP 5 Wejherowo, SP 9 Wejherowo, SP 
6 Wejherowo i UKS Szóstka Wejherowo. Rozegrano łącz-
nie 80 spotkań w trzech grupach oraz 30 meczów w finale. 
Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.  
Do finału awansowały po dwie drużyny z każdej grupy. 
Pierwsze miejsce zajął UKS SP 9 Rumia 1, drugie - UKS  
„Zatoka” Puck, trzecie - UKS „Morena” Miastko1. Repre-
zentacje z SP 5 Wejherowo, SP 9 Wejherowo, SP 6 Wejhe-
rowo i UKS „SZÓSTKA” Wejherowo, zajęły w swoich gru-
pach IV i V miejsce.  
Jak informuje Elżbieta Majerowska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w turnieju wzięło udział 86 zawodniczek roczni-
ka 2001 i 16 trenerów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
złote medale ufundowane przez Prezydenta Wejherowa, 
które wręczył prezydent Bogdan Tokłowicz.  
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Dzień Chorego - uroczystość w wejherowskim klasztorze 
11 lutego br. w kościele pw. św. Anny w Wejherowie – Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym wejherowianie modlili się 
o zdrowie własne i swoich najbliższych. Mszy św. przewodniczył kustosz sanktuarium o. Daniel Szustak. 
W tym roku już o raz 22. jest obchodzony Światowy Dzień Chorego, którego inicjatorem był błogosławiony papież Jan Paweł 
II. Poprzez ustanowienie Światowego Dnia Chorego  papież chciał zwrócić uwagę wszystkich na potrzeby osób chorych 
i cierpiących. Hasłem tegorocznych obchodów jest: „Wiara i miłosierdzie: My także winniśmy oddać życie za braci”. W ten 
sposób Ojciec Św. Franciszek zachęca do naśladowania Jezu-
sa względem cierpiących. 
- Zastanówmy się, co możemy zrobić dla chorych, aby ulżyć 
ich cierpieniu, a szczególnie tym bliskich nam. Mamy świa-
domość, że każda Eucharystia jest szczególnym miejscem 
działania Boga uzdrawiającego duszę i ciało – mówił o. Da-
niel Szustak.  
W nabożeństwie razem z parafianami i chorymi uczestni-
czyli tradycyjnie wejherowscy prezydenci – Bogdan Tokło-
wicz i Piotr Bochiński, sekretarz miasta Bogusław Suwara 
i skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz. W trakcie nabo-
żeństwa kapłani dekanatu wejherowskiego modlący się 
wspólnie o uzdrowienie udzielali wiernym Sakramentu Na-
maszczenia Chorych. Na zakończenie Mszy św. kustosz 
sanktuarium o. Daniel Szustak udzielił wszystkim błogosła-
wieństwa Najświętszym Sakramentem na wzór lurdzki.  

Charytatywny „Świętoszek” w bibliotece 
Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się aktywnie 
w obchody XXII Światowego Dnia Chorych. Tym razem we współpracy 
z Wejherowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku został przygotowany 
i wystawiony spektakl charytatywny w oparciu o fragmenty kultowej 
komedii Moliera „Świętoszek". 

Stwardnienie rozsiane 
tematem konferencji 

1 lutego w Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie odbyła się konferen-
cja na temat: "Leczenie, terapia 
i rehabilitacja osób chorych na 
stwardnienie rozsiane w woj. po-
morskim". Konferencję zorganizo-
wała Fundacja "Dom Mojego Brata". 
W konferencji wzięli udział lekarze 
specjaliści i rehabilitanci z Wejherowa, 
Słupska, Lęborka i okolic, członkowie 
fundacji oraz osoby zainteresowane 
leczeniem i rehabilitacją osób chorych 
na stwardnienie rozsiane. Obecni byli 
m.in. poseł Krystyna Kłosin, prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, za-
stępca prezydenta Bogdan Tokłowicz 
i członkini Zarządu Powiatu Gabriela 
Lisius. 
- Leczenie stwardnienia rozsianego 
w województwie pomorskim zajmuje 
jedno z ostatnich miejsc na bazie 
wszystkich innych województw, 
a odsetek leczonych ludzi w progra-
mach lekowych jest u nas najmniejszy -
 mówi Michał Schröder, prezes zarządu 
Fundacji "Dom mojego brata". - Celem 
konferencji jest poszerzanie wiedzy na 
temat stwardnienia rozsianego wśród 
społeczeństwa, samorządowców 
a także wśród lekarzy. Pierwsze dole-
gliwości często są mylone z innymi cho-
robami i nie zawsze prowadzą do wła-
ściwego rozpoznania. W Polsce jest ok. 
60 tys. chorych na stwardnienie rozsia-
ne, choć według danych NFZ ok. 40 tys. 
W pow. wejherowskim na stwardnie-
nie rozsiane choruje ok. 200 osób.       

 

Ta wyjątkowa pod względem obsady i adaptacji sztuka w wykonaniu słuchaczy-
seniorów Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA i pracowników 
biblioteki zgromadziła liczną publiczność. W sztuce wystąpili: Kazimierz Wójcik, 
Krzysztof Powałka, Celina Niebylska, Bożena Krywald, Bogna Zubrzycka, Teresa 
Malinowska, Beata Myszka, Marzena Wilk, Krystyna Laskowska i Marcin Fedoruk. 
W roli narratora wystąpiła Wanda Kantecka. Spektakl wyreżyserowała Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek. Scenografię przygotowała Aleksandra Lis. Słowa uznania 
organizatorom i wykonawcom przekazali: zastępca prezydenta Bogdan Tokło-
wicz, członkini Zarządu Powiatu Gabriela Lisius oraz Teresa Dzięcielska 
z Hospicjum Domowego pw. św. Tadeusza Judy. Obecni byli m.in. radny powiatu 
Jacek Thiel i działacz społeczny Marcin Drewa, którzy co roku włączają się w akcję 
charytatywną biblioteki. 
Całości przyświecał główny cel, jakim było zbieranie datków na rzecz Hospicjum 
Domowego pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie. W bibliotece działał charyta-
tywny kiermasz książek z przeznaczeniem na Hospicjum, który czynny będzie do 
końca tygodnia. Należy dodać, że w pomoc bibliotece włączyli się również młodzi 
wolontariusze współpracujący z Hospicjum. 
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koncerty-wystawy-spotkania   
MARZEC MARZEC MARZEC MARZEC 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 4444 

Wejherowskie Centrum Kultury 
9.03, godz. 18, Kabaret SUPER DUO 
14.03, godz. 17.30 i 20 - Spektakl „Spadkobiercy”, wyst.: 
Joanna Pokojska, Hanna Śleszyńska, Daria Widawska, Graży-
na Wolszczak, Arkadiusz Smoleński, Marcin Troński 
15.03, godz. 19 - „Sammy” Kena Hughesa - spektakl Teatru 
Miejskiego w Gdyni 
16.03, godz. 15.30 - Spotkanie z Jarosławem Gugałą  
26.03, godz. 9, 11 i 13 - Spektakl „Igraszki z bajką” Pań-
stwowego Teatru Lalki „Tęcza” Słupsk 
27.03, godz. 16 -  Wiosenne spotkania z teatrem – ruch 
amatorski - wstęp wolny 
27.03, godz. 18  - Wystawa fotografii  „Aury”,  wstęp wolny  
28.03, godz. 19 - Koncert grupy RAZ DWA TRZY 
30.03, godz. 18 — Spektakl „Wilk stepowy” na podstawie 
powieści Hermana Hesse  
Zapowiedzi kwietnia: Recital Jarosława Chojnackiego   
„Sens życia”, Spotkanie z Joanną  Szczepkowską, Spektakl  
„Edith & Marlene”, koncert Budki Suflera.  

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

 Miejska Biblioteka Publiczna 
6.03, godz. 16 – Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych -
Eustachy Rylski „Obok Julii” 
7.03 – Spotkanie z Angeliką Kuźniak, autorką opowieści re-
porterskich “Marlene” i „Papusza” oraz współautorka dwóch 
reportaży zamieszczonych w nominowanym do Nagrody 
Literackiej NIKE 2008 tomie Włodzimierza Nowaka „Obwód 
głowy”. Trzykrotnie uhonorowana nagrodą Grand Press,  
12.03 – Klub Małego Czytelnika 
14.03, godz. 18 – finisaż Nadmorskiej Grupy Fotograficz-
nej „Foto-grafia industrialna” 
18.03–28.03 – „Słowo i obraz”, wystawa twórczości poetyc-
ko-plastycznej uczniów Gimnazjum nr 2 w Wejherowie 
18.03, godz. 18 – Gryf Literacki 2013 
21.03, godz. 18 – Światowy Dzień Poezji. Nastrojowe spo-
tkanie z poezją i muzyką.  
26.03 – Klub Małego Czytelnika 
27.03 – Międzynarodowy Dzień Teatru. Konkurs interneto-
wy dla uczniów szkół gimnazjalnych.  „Wesoła nutka” - 
warsztaty muzyczne dla dzieci. 

Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Zimowe strzelanie braci kurkowych 
Podczas XX Balu Jubileuszowego wejherowskiego Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego rozegrany został turniej strze-
lecki do tarcz ''XX Bal Jubileuszowy'' w kategorii pań i pa-
nów oraz  Braci Kurkowych.  
W kategorii Bracia Kurkowi zwyciężyła Bożena Stankie-
wicz z Gdyni, przed Marianem Bonieckim ze Starogardu i 
Aldoną Sambor-Sochaczewską z Kościerzyny. W strzelaniu 
otwartym wśród kobiet najlepiej strzelała Ewelina Król, 
drugie miejsce zajęła Magdalena Lemiech, a trzecie – Aneta 
Topturk. W kategorii mężczyzn zwyciężył Krzysztof Bach 
przed Dariuszem Kreftem i Michałem Baranowskim.   
- Tym akcentem zakończyliśmy obchody XX lecia reakty-
wacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie – 
mówi Kazimierz Gołąbek, prezes KBS w Wejherowie. 

Wystawa „Harc w sercu i obiektywie” 
W wejherowskiej bibliotece otwarto wystawę „Harc  
w sercu i obiektywie” Krzysztofa Szkurłatowskiego. 
Krzysztof Szkurłatowski, wejherowianin o rozległych zainte-
resowaniach i uzdolnieniach, m.in. literat – dwukrotnie wy-
różniony w Wejherowskim Konkursie Literackim „Powiew 
Weny”, swoją autorską wystawą ukazał wrażliwość na pięk-
no, tym razem widzeniem świata przez obiektyw. Zafascyno-
wany pięknem, znajdujących się w centrum Niemiec osobli-
wych gór Harz (pisownia niemiecka), uwiecznił nie tylko 
piękno krajobrazu, ale wiele zabytkowych miejsc, które war-
to zobaczyć. Uczestnicy spotkania w bibliotece otrzymali  
w prezencie i z autografem pięknie wydany katalog wysta-
wy „Harc w sercu i obiektywie”.  

Sprzedaż miejskich gruntów 
Prezydent Miasta Wejherowa ogłosił czwarte przetargi ust-
ne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, 
niezabudowanych położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa 
Pomorskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą, jednorodzinną. Do przetargu wystawionych jest 
5 nieruchomości: 4 po 767 m2 – cena wywoławcza 85 tys. zł 
za każdą i jedna 978 m2 w cenie wywoławczej za 107 tys. 
zł.  Wadium wynosi 10% wartości ceny wywoławczej.  
Dobry dojazd od drogi krajowej nr 6 zapewnia pobliże ul. 
Orzeszkowej.  Przetargi odbędą się 12 marca 2014 r. Więcej 
informacji znajduje się na stronie miasta: www.
nieruchomości.wejherowo.pl 
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NOWINY - Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie  
- egzemplarz bezpłatny. Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka.    

 Tel. (58) 677 70 56, fax (58) 672 12 57; e-mail: nowiny@wejherowo.pl    
Archiwalne numery na stronie: www.wejherowo.pl  

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie.  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie.  

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

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

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: 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  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Wejhera 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 
StraŜ Miejska (Zenon Hinca)   

986,  (58) 677 70 40, (58) 672 64 49 (fax) 
 ■   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 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 Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 38,  (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 (Roman Czerwiński)  
ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 34, (58) 672 10 21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30, (58) 572 29 32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(p.o. 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 (Ewa Kłosowska)  

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

ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 
Miejska Biblioteka Publiczna  

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

Wejherowskie Centrum Kultury  
pełne inicjatyw 

Wejherowskie Centrum Kultury w 2013 r. nie tylko świętowało otwar-
cie nowego budynku, ale także zakończyło realizację kilku projektów – 
lokalnych i międzynarodowych.  

Wyszehradzkie Nuty  
Projektem o zasięgu międzynarodowym były "Wyszehradzkie Nuty" dofinan-
sowane przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 
Cztery chóry ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski wystąpiły w koncertach XII 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu, podczas których zaprezentowały 
swoje wybrane repertuary oraz cztery wspólnie wykonane utwory. Odbyła 
się wystawa o kulturze krajów wyszehradzkich, współorganizowana przez 
partnerów projektu. Podczas Festiwalu można było również oglądać filmy 
prezentujące w foyer Wejherowskiego Centrum Kultury unikalne widoki i 
charakterystykę kultury poszczególnych krajów wyszehradzkich. 

Kino dla wszystkich 
Wśród projektów o zasięgu lokalnym należy wymienić dwa dofinansowane z 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: „Kino dla wszystkich” – Zastosowanie 
audiodeskrypcji – umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom 
niewidomym i słabowidzącym” oraz „ABC Filmu – Magia Kina – Ukryte zawo-
dy. Promocja sztuki filmowej wśród społeczności lokalnej” . 

Kino dziecięce 
Nowy 2014 r.  już od początku obfituje w kolejne realizacje projektowe. W sty-
czniu WCK pozyskało kolejną dotację Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na  
„Rozwój kina dziecięcego w WCK poprzez zakup okularów 3D dla dzieci wraz z 
niezbędnym wyposażeniem do ich konserwacji”. 

E-kultura 
Kolejnym projektem o zasięgu lokalnym jest projekt „e-KULTURA i tradycja - 
nowe spojrzenie” realizowany w ramach ROKU KOLBERGA ogłoszonego 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy projektu zaan-
gażują się w cały proces tworzenia od opracowanie scenariusza, oprawy mu-
zycznej, oświetleniowej, wykonania kostiumów, scenografię i promocję fina-
łowego wydarzenia projektu.  

Nadbałtycki szlak designu 

Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany bę-
dzie także trzyletni projekt o zasięgu międzynarodowym „Nadbałtycki szlak 
designu”. Nadbałtycki szlak designu nawiązuje nazwą do krajów partner-
skich – Polski, Litwy, Rosji, Szwecji i historycznych szlaków kupieckich stano-
wiących inspirację dla sztuki użytkowej (wsparcie polskich uczelni – ASP 
Wrocław, ASP Gdańsk, WSSiP Łódź i Zamek Cieszyn). Eksperci będą prowa-
dzić warsztaty z zakresu wzornictwa użytkowego. Na koniec każdego sezonu 
organizowane będą Festiwale Designu oraz wystawy prac. Powstanie także 
portal, na którym dostępne będą e-kursy, e-wystawy, „design-space” i nagra-
ne warsztaty. 

Projekt międzynarodowy  
W WCK realizowany był od września 2012 r. do czerwca 2013 r. międzynaro-
dowy projekt przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko – Nie-
mieckiej.  Jego celem było nawiązanie długofalowej współpracy między 
polskim i niemieckim partnerem w zakresie wspierania mobilności 
artystów z obu krajów oraz wymiany wystaw artystycznych i innych 
pomiędzy placówkami; twórcze, wspólne działanie artystów polskich 
 i niemieckich (malarstwo, fotografia, film)  






