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W rok po „rewolucji śmieciowej” 
Minął rok wprowadzenia w Wejherowie nowych zasad gospodarowania od-
padami komunalnymi. Najważniejszym sukcesem „śmieciowej rewolucji” 
i działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest fakt, iż w znacznym 
stopniu została ograniczona ilość odpadów zmieszanych wywożonych na 
składowisko w Łężycach i jednocześnie nastąpił duży wzrost ilości odpadów 
segregowanych przez mieszkańców tj. plastiku, metali, szkła i makulatury. 

  Jak powiedział skarbnik mia-
sta Arkadiusz Kraszkiewicz 
pełniący funkcję przewodni-
czącego Rady Nadzorczej ZUK 
podczas konferencji zorgani-
zowanej na terenie zakładu, 
nowym systemem segrego-
wania odpadów w mieście 
objęte są wszystkie nierucho-
mości, na których zamieszku-
ją mieszkańcy. W złożonych 
deklaracjach 75% wejhero-
wian zadeklarowało, że bę-
dzie selektywnie zbierać odpady komunalne. 
                                     Odpady nie na wysypisko, a do przeróbki 
   Z informacji Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wynika, że  
w I  kwartale 2014 r. w stosunku do I kwartału 2013 roku na terenie miasta Wejhero-
wa 1,5 krotnie wzrosła ilość odpadów zbieranych selektywnie, a o 1100 ton zmalała 
ilość odpadów zmieszanych wywożonych do składowiska odpadów w Łężycach. 
 - Ten wzrost był możliwy dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Osiągnięte efekty to 
nasz wspólny sukces – podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, informując, że do końca ro-
ku stawki opłat nie ulegną zmianie.  
   Zdaniem prezesa ZUK Romana Czerwińskiego pozytywne wyniki selektywnej zbiórki 

odpadów w Wejherowie świadczą 
o wzroście świadomości ekologicznej 
mieszkańców. W 2014 roku zebrano 
i przekazano do powtórnego wykorzy-
stania 20 tys. bel, tj. 40 mln sztuk plasti-
kowych butelek, 2,5 mln butelek szkla-
nych oraz 547,78 ton makulatury.  
   Dzięki inicjatywie ZUK zebrano dodat-
kowo 284,2 ton popiołów, 664,52 tony 
bioodpadów oraz 258,62 ton gruzu. 
Dzięki wystawkom i działalności PSZOK 
udało się zebrać 193,69 ton odpadów 
wielkogabarytowych. 
 - Pod względem ilości zbieranych odpa-
dów segregowanych miasto Wejhero-
wo jest liderem – powiedział Roman 
Czerwiński dodając, że gdyby nie dobre 
prawo uchwalane przez Radę Miasta, to 
nie udałoby się tego osiągnąć.  
   Prezes Czerwiński poinformował rów-
nież o wysokich nakładach jakie musia-
ła ponieść spółka w celu wdrożenia no-
wego systemu zbierania odpadów 
i dlatego wynik ekonomiczny spółki za 
rok nie jest dodatni. Obecnie sytuacja 
finansowa spółki jest zrównoważona, 
a firma pozyskuje również inne zlecenia 
dające jej dodatkowy zysk.  
   Zgodnie z opinią audytorów badają-
cych sprawozdanie finansowe działal-
ność spółki nie jest zagrożona. 

 Wejherowo – „Miasto Atrakcyjne dla Biznesu”  
„Forbes” – miesięcznik gospodarczy skierowany do menedżerów, biznesmenów i inwestorów, przygotował co-
roczne zestawienie miast i gmin, które w 2013 roku osiągnęły najwyższy przyrost netto firm na 1000 mieszkań-
ców. Wejherowo znalazło się na wysokiej, trzynastej pozycji w kategorii miast od 50 do 150 tys. mieszkańców.  

Raport, który 
posłużył do 
opracowania 
r an k i n gu , 
przygotował 
Ce nt r al ny 
Ośrodek In-
formacji Go-
spodarczej . 
Dodajmy, że 
miesięcznik 
opisuje naj-
ważniejsze wydarzenia gospodarcze w kraju i na świecie oraz 
strategie biznesowe. Miasta i gminy, które znalazły się w ran-
kingu  „Forbesa”, z powodzeniem pozyskują środki unijne.  
  Władze Wejherowa zdobyły dofinansowanie z Unii Europej-
skiej na projekty, których wartość wyniosła ok. 100 mln zł. Fun-
dusze europejskie przyczyniły się do poprawy koniunktury, 
rozwoju miasta, spowodowały dynamikę rozwoju przedsię-
biorczości, a także turystyczne zainteresowanie Wejherowem.  
  Renowacja Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizacja Parku Miej-
skiego im. A. Majkowskiego i Śródmieścia Wejherowa z re-
montem ul. Wałowej, budowa Filharmonii Kaszubskiej, budo-
wa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Cedron, ter-
momodernizacja wszystkich wejherowskich szkół - to inwe-
stycje miejskie współfinansowane z Funduszy Europejskich.  

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowo 

- Staramy się, aby Wejherowo 
było miastem przyjaznym 
i atrakcyjnym dla mieszkań-
ców, ale także dla biznesu, 
który jest siłą napędową dla 
lokalnego rozwoju przedsię-
biorczości. Ta wizja, którą 
staram się od lat realizować, 
staje się faktem i przynosi 
korzyści wejherowianom. 
Poprzeczka musi być posta-
wiona wysoko, bo zależy mi 
na rozwoju miasta i  ko-
rzyściach dla mieszkańców 
Wejherowa. Trzynaste miejsce w rankingu „Forbesa”, znale-
zienie się w takim gronie, jest dla wejherowian powodem do 
dumy. Jest też ogromną satysfakcją, która dodaje sił oraz mo-
bilizuje do wzmożonych działań i kontynuacji wizji rozwoju 
Wejherowa. Dzięki funduszom europejskim udało się nam 
przeprowadzić w Wejherowie szereg dużych i potrzebnych 
mieszkańcom inwestycji. Mamy już plany na zdobycie kolej-
nych środków unijnych i przygotowujemy się do tego wyko-
rzystując zdobyte doświadczenie. Wejherowo w ostatnich 
latach bardzo się zmieniło – wypiękniało i rozwinęło. To mo-
bilizuje do dalszej pracy na rzecz Wejherowa.  
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Pożegnaliśmy Reginę Osowicką  
1 lipca br. zmarła w wieku 82 lat Regina Osowicka -
Gdaniec dziennikarka, publicystka, działaczka regional-
na. Od urodzenia związana z Wejherowem. Niemal całe 
swoje życie zawodowe poświęciła badaniu dziejów Ka-
szub. Za promowanie miasta słowem i piórem, uhono-
rowana została Statuetką Jakuba Wejhera i nagroda-
mi Prezydenta Miasta Wejherowa.  

  -Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Reginy Osowickiej, która na zawsze pozostanie w naszych 
sercach – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. -  To ona, rodowita wejherowianka, ukochała to 
miasto i jego mieszkańców. Stworzyła dzieło, które można 
nazwać dziełem jej życia. Gdyby nie jej energia, pasja, zaan-
gażowanie, być może nigdy nie poznalibyśmy wielu intere-
sujących faktów z życia Wejherowa i wejherowian. Odeszła 
osoba niezwykle dla Wejherowa zasłużona. Pozostawiła 
niezrealizowane projekty, lecz także ludzi, którzy podzi-
wiali Jej entuzjazm i dla których często była inspiracją do 
działania.  
   Reginę Osowicką pożegnano 4 lipca na wejherowskim 
cmentarzu. W ostatniej drodze towarzyszyli Jej najbliżsi, 
przyjaciele, byli uczniowie, władze samorządowe oraz woj-
sko. Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
żegnając „wielką wejherowiankę” powiedział, że odcho-
dząc, zostawiła cząstkę siebie w mieście, w którym się uro-
dziła, któremu była oddana.  

Otwarto Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy przy szpitalu 

Zarząd Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. 
z o.o. informuje, że przy szpitalu rozpoczął funkcjonowa-
nie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. 
   Zakład oferuje opiekę nad przewlekle chorymi osobami, nie 
wymagającymi hospitalizacji, w szczególności nad osobami 
zaawansowanymi wiekowo i zależnymi pielęgnacyjnie. 
Świadczenia realizowane są przez pielęgniarki, całodobowo 
lub w trybie dziennym. Pobyt w zakładzie obejmuje zakwate-
rowanie w wyremontowanych dwuosobowych pokojach 
z własnym węzłem sanitarnym i systemem przywoławczym 
oraz pełne wyżywienie, uwzględniające zalecenia dietetyka.    
   Jak informuje prezes zarządu, a jednocześnie dyrektor na-
czelny szpitala Andrzej Zieleniewski Zakład Opiekuńczo-
Pielęgnacyjny zapewnia dostępność konsultacji lekarskich 
w specjalizacjach zgodnych z profilem placówki szpitalnej, jak 
również dostęp do profesjonalnych zespołów specjalistycz-
nych, np. leczenia żywieniowego czy profilaktyki odleżyn. 
Atutem zakładu wyposażonego w  20 łóżek jest bezpośrednia 

lokalizacja w obrębie Szpitala, znacząco podnosząca bezpie-
czeństwo podopiecznych w przypadku nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia. 
 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej, 
www.szpital.wejherowo.pl/zaklad-pielegnacyjno-opiekunczy 
oraz przez bezpośredni kontakt z kierownikiem - Joanną Li-
tewską, numer telefonu 58 572-78-60 lub 58 572-78-61. 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”  

Karta Dużej Rodziny  
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie można pobierać i składać wnioski  
o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

   Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzi-
nom mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w 
wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypad-
ku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a bez ograniczeń 
wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stop-
niem niepełnosprawności.  
   O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których występuje 
troje lub więcej dzieci.  
   Karta Dużej Rodziny będzie uprawniać do zniżek m.in. 
w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sporto-
wych, parkach narodowych, w komunikacji publicznej 
oraz PKP. Wydawana będzie bezpłatnie przez wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania rodziny. Wydawana ma być 
również rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym 
rodzinne domy dziecka. 
   Nie ma jeszcze określonego katalogu usług dla Karty 
Dużej Rodziny. 
 - Celem wprowadzenia Karty Dużej Rodziny jest wspie-
ranie rodziny z trojgiem lub większą liczbą dzieci po-
przez m.in. wzmacnianie jej funkcji rodzicielskiej i wy-
chowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych 
dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie 
ich wykluczeniu społecznemu - mówi Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. - Ponadto Karta służyć 
ma promocji rodziny, w tym rodziny wielodzietnej oraz 
zachęcaniu do wspólnego spędzania czasu, z wykorzysta-
niem dóbr i obiektów kultury, edukacji i sportu. 
   Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane 
są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17 w okienku nr 3 w 
dniach: poniedziałek: 8.00 – 16.30, wtorek – czwartek: 
8.00 – 15.00, piątek: 8.00 – 13.30. Druki wniosków moż-
na pobrać osobiście w siedzibie MOPS Wejherowo lub ze 
strony internetowej ośrodka: www.mops.wejherowo.pl. 
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Stacja 
pomiaro-
wa 

Maks. 
stężenie 
średnio-
dobowe 
[ µg/m3] 

Poziom 
dopusz-
czalny 

(norma) 
[ µg/m3] 

Częstotliwość 
przekroczeń 
stężenia śred-
niodobowego 

Maks. częstotli-
wość przekro-
czeń w ciągu 
roku (norma) 

Wejhero-
wo, pl. 

Wejhera 

 
109 

 
50 

 
39 

 
35 

Stacja po-
miarowa 

Poziom średnioroczny
[ ng/m3] 

Poziom dopuszczalny 
(norma) [ ng/m3] 

Wejherowo, 
pl. J. Wejhera 

5,0 1 

Ochrona powietrza - zanieczyszczenie powietrza na terenie Wejherowa  
Pomiary jakości powietrza atmosferycznego wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
roku 2013 wykazały znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych następujących zanieczyszczeń: 

Pyły zawieszone PM10 przyczyniają się do zwiększenia zagro-
żenia infekcjami układu oddechowego (kaszel i trudności z oddy-
chaniem, astma, katar sienny), mogą mieć istotny wpływ na prze-
bieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) oraz zwiększają ryzyko 
zachorowania na choroby nowotworowe. Wdychając te zanie-
czyszczenia, narażeni jesteśmy na choroby i inne dolegliwości. 
Osłabiony organizm jest bardziej podatny na choroby wirusowe  
i bakteryjne. Największą emisję pyłów powoduje przede wszyst-
kim spalanie odpadów, drewna i węgla w piecach domowych. 

Benzo(a)piren (B(a)P) to związki silnie rakotwórcze, 
które są składnikiem zanieczyszczeń powietrza (wystę-
pują w pyle zawieszonym PM10). 

WAŻNE! 
• Nie spalaj odpadów! 
• przejdź na ogrzewanie z sieci m iejskiej lub gazo-
we, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy 
na bardziej nowoczesny, 
• używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej 
jakości, 
• ograniczaj zużycie ciepła, 
• nie  spalaj w ogrodzie  pozostałości roślinnych - 
przekazuj je do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, 
• korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru 
zamiast samochodu. 
Spalanie odpadów nie prowadzi do ich zniknięcia, 
lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne 
substancje,  które krążą w powietrzu! 

Mieszkańcy Wejherowa otrzymają wodę  
o najwyższych parametrach jakościowych 

Zakończono przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania 
wody „Cedron” przy ul. Marynarki Wojennej w Wej-
herowie, będącej jedynym źródłem zasilającym w wodę 
zbiorczy system wodociągowy miasta. Uroczyste przeka-
zanie obiektu do eksploatacji nastąpi 1 sierpnia 2014 r. 

   Jak informuje PEWIK Gdynia sp. z o.o., nowa stacja uzdatnia-
nia zapewni produkcję wody o najwyższych parametrach ja-
kościowych – zgodnych nie tylko z polskimi i unijnymi norma-
mi, lecz także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), popra-
wiając komfort warunków życia. Istotnym elementem  sta-
cji  jest nowy układ  technologiczny uzdatniania wody, którego 
wysoka efektywność została już potwierdzona na innych, 
wcześniej modernizowanych obiektach PEWIK GDYNIA. 
   Nowoczesne urządzenia do prowadzenia filtracji ciśnienio-
wej zapewniają wysoko efektywne uzdatnianie wody, do jako-
ści przewyższającej normy Unii Europejskiej. Zastosowanie 
najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu automatyki, stero-
wania i telemetrii sprawia, że podstawowe procesy, a także 
parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monito-
rowane są zdalnie i całodobowo przez służbę dyspozytorską 
spółki, a więc eksploatacja stacji odbywa się w trybie bez stałej 
obsługi.  Inwestycja przyczyni się także do niezawodności 
funkcjonowania systemu wodociągowego Wejherowa. 
   Generalnym wykonawcą robót była firma lokalna – MEGA SA 
z Gdyni. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 16 mln zł. Za-
danie zostało sfinansowane wyłącznie ze środków własnych 
PEWIK GDYNIA. Mamy nadzieję, że pozytywne efekty naszego 
działania  będą widoczne przez wiele lat, zaś nowoczesna in-
frastruktura dobrze będzie służyć mieszkańcom miasta. 
   2 i 3 sierpnia w godz. 10-16 będzie można zapoznać się 
z efektami inwestycji podczas Dni Otwartych SUW „Cedron”. 

Samochód Renault w OSP  
Samochód ratowniczo-pożarniczo Renault w Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wejherowie otrzymał nowe 
wyposażenie techniczne wartości 77 tys. zł, które sfi-
nansował Urząd Miejski w Wejherowie. 

 - Zależy nam na tym, aby nasza OSP była nowocześnie wyposa-
żona i mogła skutecznie działać w różnego rodzaju operacjach 
i akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dlatego pozyskany niedawno 
samochód Renault został wyposażony w sprzęt specjalistyczny 
wysokiej jakości – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
 - Cieszymy się, że udało się pozyskać, a następnie wyposażyć 
w nowy sprzęt samochód Renault. Jest to o tyle ważne, że jed-
nostka działa w Systemie Krajowego Ratownictwa Gaśniczego 
- mówi Naczelnik OSP w Wejherowie Mirosław Gorczyński. 
   Jak powiedział sekretarz miasta Bogusław Suwara, dzięki poro-
zumieniu zawartemu między Komendą Wojewódzką i Powia-
tową PSP oraz Prezydentem Wejherowa, miasto przeznaczyło 
150 tys. zł dla Państwowej Straży Pożarnej  na udział w zakupie 
nowego samochodu. W zamian za to OSP otrzymało samo-
chód Renault, lecz bez wyeksploatowanego już wyposażenia.  

Kampania edukacyjna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu 
"KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji" 
oraz z udziałem środków udostępnionych przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 

"Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.  
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Spotkanie Klubu Miłośników Wejherowa 
W wejherowskim muzeum spotkali się członkowie i sympatycy 
Klubu Miłośników Wejherowa.  25. spotkanie klubowiczów po-
święcone było Na-
nicom, ich położe-
niu i historii. Jak 
informuje prze-
wodniczący klubu 
Paweł Formela 
spotkanie było po-
dzielone na dwa 
etapy. Pierwszy 
z nich to wykład 
grupy Macieja Kurpiowskiego - historyka z wejherowskiego 
muzeum.  Drugi to wizja starej, nieistniejącej już wsi w terenie. 

Remont elewacji kamienic w centrum 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
przyznał kolejne dotacje na remont zabytkowych elewa-
cji budynków. W ratuszu zostały podpisane dwie umo-
wy ze wspólnotami mieszkaniowymi. 
   Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz pogratulował pre-
zesom zarządów wspólnot mieszkaniowych decyzji  wykona-
nia  remontów w swoich budynkach. Umowy na dotacje na 
remont elewacji w budynkach w zespole urbanistycznym 
wpisanym do rejestru zabytków podpisali przewodniczący 
wspólnot mieszkaniowych przy pl. Jakuba Wejhera 3 na kwo-
tę 44 tys. zł i 12 Marca 211– 40 tys. zł.  

Sześć nowych kamer cyfrowych  
W ratuszu został podpisany protokół odbioru sześ-
ciu kamer cyfrowych, które zostały uruchomione  w sys-
temie monitoringu miejskiego w Wejherowie. Wartość 
zrealizowanego kontraktu wyniosła ok. 195 tys.  zł. 
Jak wyja-
śnił sekre-
tarz mia-
sta Bogu-
sław Su-
wara mia-
sto Wej-
h er ow o 
zbudowa-
ło sieć 
św iat ło-
wodow ą 
pomiędzy 
p o l i c j ą 
a ratuszem, co pozwoliło na stworzenie dwóch współpracują-
cych ze sobą centrów monitoringu: jednego w ratuszu, 
i drugiego w Komendzie Powiatowej Policji. Dzięki podjętej 
przez miasto inwestycji mającej na celu cyfryzację sieci moż-
na już obsługiwać na terenie miasta 64 kamery w technologii 
cyfrowej. Na razie zamontowane są 33 kamery, w tym 16 
w technologii cyfrowej. Inwestycja przyczyniła się do popra-
wy jakości obserwowanego i zapisywanego obrazu, co wpły-
wa bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa w mieście. 
W miarę możliwości finansowych system monitoringu będzie 
wyposażany w kolejne kamery w technologii cyfrowej. Miej-
sca pracy kamer będą uzgadniane  z komendantami Straży 
Miejskiej i Policji. 

Zakończenie Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej 
Czwarta edycja Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej organizowanej 
przez Wejherowską Akademię Piłki Nożnej była niezwykle 
emocjonująca. Mistrzostwo obronił zespół Amatora Gościcino. 
W zakończeniu ligi wziął udział zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Bogdan 
T o k ł o w i c z 
wraz z Jackiem 
Thielem, zas-
tępcą kierowni-
ka Wydziału 
Kultury, Spraw 
Społecznych, 
Promocji i Tu-
rystyki, którzy 
wręczyli spor-
towcom wyróż-
nienia i dyplo-
my. Najlepszym zawodnikiem WLPN - wiosna 2014 został wy-
brany Łukasz Kwaśnik, który był też z trzynastoma golami na 
koncie najlepszym strzelcem I ligi WLPN.  W wejherowskiej 
lidze wzięły udział zespoły: Amator Gościcino, Kąpino, ProFan, 
Luzino, Chopin Wejherowo, Jama Zła, Dark Team, OKS Kaszuby, 
San Marino i Nowy Dwór Wejherowski.  

 - Formuła przyjęta przez Wejherowską Akademię Piłki Nożnej 
cieszyła się dużym zainteresowaniem – mówi zastępca prezy-
denta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. - Ideą ligi było wypraco-
wanie nawyku ruchu i pokazanie ciekawej formy spędzania 
wolnego czasu. Cieszyć może fakt, że tak wiele zespołów wzięło 
udział w tej edycji Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej. To pokazuje, 
że wejherowianie coraz chętniej spędzają czas na sportowo.  

Kombatanci w Warszawie  
W dwudniowej wycieczce do Warszawy i Lublina wzięli 
udział członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP 
w Wejherowie i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
Obrońców Ojczyzny im. gen. Władysława Andersa 
w Redzie. Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Mu-
zeum Powstania Warszawskiego w stolicy oraz Miejsca 
Pamięci i Muzeum Majdanek w Lublinie. 
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Studentki Politechniki  
Krakowskiej na praktyce  

w Wejherowie 
Grupa studentek z Wydziału Architektu-
ry i Krajobrazu Politechniki Krakowskiej 
przebywała  w Wejherowie na prakty-
kach studenckich poświęconych stu-
diom  nad krajobrazem i zabytkową zie-
lenią Wejherowa.  Zajęcia prowadzone 
były pod nadzorem pracowników na-
ukowych uczelni Martyny Kozak i Joanny 
Szwed. Z zespołem praktykantek współ-
pracują Miejski Konserwator Zabytków 
Anita Jaśkiewicz-Sojak i Agnieszka Rut-
kowska z biura miejskiego konserwatora 
zabytków. - Cieszę się tym zainteresowa-
niem zabytkami Wejherowa, bo bardzo 
ważna jest identyfikacja jego zasobów 
dziedzictwa kulturowego. W ramach 
praktyk powstanie opracowanie nt. alei 
przyulicznych, poszerzające wiedzę  o tej 
zabytkowej  zieleni.  A praca krakowskich 
studentek będzie mogła być wykorzysta-
na dla potrzeb urzędu. 

Punkt Partnerski Energa w Wejherowie 
Apel prezydenta oraz radnych miejskich i powiatowych odniósł rezultat.  
W Wejherowie przy ul. 12 Marca 216/1 otwarto Punkt Partnerski Energa.  
W Biurze można uzyskać bezpłatnie niezbędne informacje dotyczące m.in. 
Podpisania  umowy i założenia licznika, aktywować usługi – rozliczenia rze-
czywiste, przepisać licznik czy ponownie założyć licznik po np. demontażu. 
   W biurze można także uzyskać informacje o cenach i grupach taryfowych, pro-
duktach i sposobach prowadzenia ich rozliczeń, sposobach płatności i promocjach 
oraz o trybie składania reklamacji dotyczącej rozliczeń. Biuro czynne jest od ponie-
działku do piątku w godz. 8-16. Kontakt do biura:  tel. 690 66 22 20, 785 85 86 04, 
e-mail: aleksandra.elwart@enpolis.pl, 
radosław.radziejowski@enpolis.pl. 
Więcej informacji znajduje się na 
stronie internetowej:www.energia.pl. 

   Przypomnijmy, że w styczniu br. 
zlikwidowano Biuro Obsługi Klienta 
Grupy ENERGA przy ul. Przemysło-
wej. Wówczas, w trosce o mieszkań-
ców korzystających z tych usług, pre-
zydent Wejherowa wspólnie z samo-
rządowcami z dwóch powiatów: wej-
herowskiego i puckiego, zaapelowali 
do kierownictwa Energi o pozostawie-
nie Biura Obsługi Klienta Grupy ENERGA w Wejherowie.  

   - Dla wejherowian otwarcie nowego Punktu Partnerskiego Energa w Wej-
herowie to rozwiązanie problemu związanego z brakiem dostępu do biura – mówi 
z-ca prezydenta Bogdan Tokłowicz - Likwidacja biura obsługi klienta stanowiła 
istotne utrudnienie dla klientów, wydłużyła bowiem czas dojazdu, zwiększyła 
koszty podróży, co nie jest bez znaczenia dla budżetów gospodarstw domowych. 

   - Obecność Biura Obsługi jest szczególnie ważne dla osób starszych, które czę-
sto  nie korzystają z Internetu, mają również kłopoty z przedstawieniem swojej 
sprawy telefonicznie poprzez infolinię, dlatego preferują tradycyjne formy przed-
stawiania swoich spraw osobiście w biurach – mówi Jacek Thiel przewodniczący 
komisji gospodarki w powiecie.  

Wicepremier Elżbieta Bień-
kowska podziękowała wejhe-

rowskiemu magistratowi  
Do Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
wpłynęło pismo Wiceprezesa Rady Mi-
nistrów, Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju, w którym Elżbieta Bieńkow-
ska serdecznie dziękuje urzędowi za 
aktywny udział we wspólnej, ogólno-
polskiej akcji Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich, realizowanej w ramach 
przedsięwzięcia „10 lat Polski w UE”. 

  - W 10 rocznicę wejścia Polski do Unii 
Europejskiej zorganizowaliśmy rajd 
Nordic Walking w parku miejskim, 
zwiedzanie Kalwarii Wejherowskiej 
i otworzyliśmy taras widokowy na da-
chu Filharmonii Kaszubskiej. – mówi 
Jacek Thiel z UM w Wejherowie, organi-
zator Dni Otwartych Funduszy Europej-
skich w Wejherowie – chcieliśmy włą-
czyć mieszkańców naszego miasta 
w świętowanie tej rocznicy i tym sa-
mym pokazać jak bardzo Wejherowo 
potrafiło wykorzystać środki unijne do 
realizacji wielu inwestycji miejskich. 

   W nadesłanym dokumencie Minister 
napisała, iż udostępniając swoje projek-
ty i stając się ambasadorami Funduszy 
Europejskich w swoich społecznościach 
Urząd Miejski w Wejherowie umożliwił 
pokazanie z bliska skali zmian, jakie się 
dokonały w Polsce w minionych 10 la-
tach. Do pisma został załączony dyplom 
dla Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
z symbolem 10. lat w UE i podpisem 
wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej.  

Gratulacje dla młodych filmowców 
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz pogratulował dzieciom z Praco-
wni Animacji Filmowej w Filharmonii Kaszubskiej zdobycia I  nagrody za 
film „Szewczyk Dratewka” w Otwartym Konkursie Filmów Amatorskich 
w Krakowie. 

   Podczas spotkania w ratuszu 
zastępca prezydenta wyraził 
uznanie Alicji Araszkiewicz, 
instruktorce Pracowni Anima-
cji Filmowej i wszystkim naj-
młodszym współautorom na-
grodzonego filmu animowane-
go za kreatywność i zaanagażo-
wanie w procesie jego tworze-
nia.  
  Podziękowania od Prezydenta 
Miasta Wejherowa wraz z 
książkami otrzymali: Agnieszka Arasz-
kiewicz, Weronika Araszkiewicz, Zu-
zanna Sikora, Katarzyna Racka, Marta 
Zielonka, Wiktoria Hennig, Martyna 
Zantowicz  i Wiktor Zantowicz. Doko-
nano też otwarcia paczki z nagrodami, 
jakie nadesłali organizatorzy konkur-
su, w której znalazły się dla najmłod-
szych filmowców upominki m.in. fil-
my, książki i słodycze. 

   Dyrektor Wejherowskiego Centrum 
Kultury Jolanta Rożyńska podkreśla, że 
Alicji Araszkiewicz udało się z grupy 
chętnych wyselekcjonować uzdolnione 
dzieci do udziału w zajęciach Pracowni 
Animacji Filmowej, a następnie w reali-
zacji filmu.Obecnie w Pracowni Anima-
cji Filmowej trwają prace nad dwudzie-
stuminutowym filmem „Doktor Dolitlle 
i jego zwierzęta”. 
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Lato w mieście  
Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa  

- Wakacje w mieście nie muszą 
być nudne. Program letnich za-
jęć został przygotowany w Wej-
herowie z myślą o dzieciach i 
młodzieży, którzy chcą w cieka-
wy, aktywny i interesujący spo-
sób spędzić wakacje w mieście. 
Wzorem lat ubiegłych, Wejhe-
rowskie Centrum Kultury przy-
gotowało ciekawą ofertę zajęć 
warsztatowych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Wejherowska biblioteka proponuje cie-
kawe zajęcia dla młodych wejherowian. Dla młodych ama-
torów piłki nożnej jest Lato z piłką na dwóch boiskach - 
przy ul. Partyzantów i przy Zespole Szkół nr 3. Środki  
z miejskiego budżetu przekazane zostały organizacjom 
pozarządowym organizującym półkolonie oraz obozy har-
cerskie, integracyjne, rekreacyjne i socjoterapeutyczne.  
Myślę, że każde dziecko, które nie wyjechało na zorganizo-
wany wypoczynek znajdzie w ofercie letniej coś dla siebie.  

   Wejherowskie Centrum Kultury proponuje na 
czas letnich miesięcy warsztaty: ceramiczne, 
form przestrzennych – glina ceramiczna i wikli-
na, wikliniarstwa, tańca kreatywnego dla dzieci, 
tańca współczesnego z elementami improwiza-
cji, animacji filmowej, fotograficzne, filcowania 
na sucho, formy przestrzennych – cykl warszta-
tów malarsko – graficznych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.  
   Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
proponuje zajęcia związane z ekologią,  teatrem  
i muzyką oraz rozrywką. W wakacje biblioteka 
proponuje także przedstawienia teatralne dla 
dzieci  w wykonaniu teatru Duet z Krakowa.   
   Z kolei miłośnicy sportu mogli wziąć udział   
w „Lecie z piłką 2014”.   Letni wypoczynek orga-
nizują w formie kolonii lub półkolonii: Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Karate Klub 
Wejherowo, SP nr 9; UKS „Basket - Ósemka”, ZHP,  ZHR, 
Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejhero-
wo, Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki 
„SHOTOKAN i L.A.”, Caritas, Wejherowskie Towarzystwo 
Tenisowe; Klub Sportowy „Tytani” .  

Zajęcia sportowe na boisku przy ul. Partyzantów  

Wejherowskie Centrum Kultury przygotowało ciekawą ofertę zajęć 
warsztatowych dla dzieci i młodzieży - na zdjęciu warsztaty taneczne 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie oferowała zajęcia zwią-
zane z ekologią,  teatrem i muzyką oraz rozrywką 

 Na czas letnich miesięcy wakacyjnych przy-
gotowana została w Wejherowie różnorodna 
oferta zajęć artystyczno-sportowych.  

Wakacje w Wejherowie  
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koncerty-wystawy-spotkania   
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Wejherowskie Centrum Kultury 
3.08, godz. 17.30 i 20.00 -  Kabaret Moralnego Niepokoju, 
bilety: 50 zł; 
7.08, godz. 19 - Denis Zhdanov, koncert pianistyczny, bile-
ty: 10 zł; 
10.08, godz. 19 - Piotr Bałtroczyk, kabaret, bilety: 35 zł 
normalny, 30 zł ulgowy; 
11.08, godz. 19 - Magda Umer / koncert, bilety: 50 zł; 
21.08, godz. 19 - enVogue – spektakl na podst. sztuki Ka-
tarzyny Ostrowskiej VOGUE), bilety: 50 zł norm., 45 zł ulg. 

Muzyczne Lato w Mieście 
Koncerty plenerowe w każdą niedzielę na scenie letniej   
w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego, godz. 17 
3.08 - Kabaret PUK 
10.08 - ROD / folk, elektronika 

17.08, godz. 15 — Amfiteatr, godz. 15 - Piknik Historyczny 
24.08 - FRUMENT PROJECT / folk 

31.08 - Orkiestra Dęta FERMATA – Dary Jana Pawła II 
Więcej informacji: www.wck.org.pl 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie  
7 – 20.08 - Biblioteczny Plener Literacki w ramach którego  
odbędą się:  
7. 08  -  Spotkanie organizacyjno-informacyjne i wykład 
inauguracyjny - prowadzenie Ewelina Roszman  
11. 08 - Wycieczka literacka do Gdańska;  
12.08  - „Małe formy literackie - jak pisać ciekawie i po-
prawnie?” Prowadzenie - Daniel Odija.  
13. 08  - Warsztaty literackie –prowadzenie - Daniel Odija.  
18. 08 - Śpiewnik patriotyczny - piosenki nie tylko legionowe;  
19. 08  - Warsztaty literackie;  
20.08 - Warsztaty literackie, zakończenie Bibliotecznego 
Pleneru Literackiego. 
Sierpień - konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji; 
wystawa haftów kaszubskich z XVII Wojewódzkiego Konkursu 
Haftu Kaszubskiego w Lini, Punkt Informacji Turystycznej  
w Bibliotece – informacje turystyczne dotyczące  regionu, pro-
pozycje różnych form zwiedzania Wejherowa i okolic . 

Wejherowo zaprasza turystów wypoczywających nad morzem 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Wejherowie po raz 15. przeprowadzili akcję  prom ocyjną „Wejherowo 
zaprasza turystów” w m iejscowościach nadmorsk ich od Białogóry, przez Dębki, Karw ię, Jastrzębią Gó-
rę, Władysławowo po Hel i Puck.  

   Dzięki akcji do Wejherowa przyjeżdża wielu turystów z całej 
Polski szukających innych atrakcji, niż plaża i morskie fale. 
Oferta turystyczna Wejherowa jest także znakomitą alterna-
tywą na niepogodę.  - Promujemy nad morzem nasze zabytki, 
koncerty letnie, repertuar Filharmonii Kaszubskiej oraz wy-
cieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej z przewod-
nikiem za darmo -mówi Jacek Thiel, szef miejskiej promocji.  -     
   Materiały informacyjne wywieszamy w gablotach lub zosta-
wiamy w recepcjach pensjonatów. W tym roku ponownie 
odwiedziliśmy punkty informacji turystycznej i obiekty nocle-
gowe w kilkunastu miejscowościach nadmorskich. Obecność 
turystów z Kaszub Północnych w Wejherowie potwierdza 
słuszność prowadzonej przez nas akcji.  

Letnie wycieczki po Wejherowie 
Urz ąd Mi ejs ki  wUrz ąd Mi ejs ki  wUrz ąd Mi ejs ki  wUrz ąd Mi ejs ki  w    W ej herowi e wW ej herowi e wW ej herowi e wW ej herowi e w    ram ac h promocji  mi as ta ram ac h promocji  mi as ta ram ac h promocji  mi as ta ram ac h promocji  mi as ta 

organi z uj e worgani z uj e worgani z uj e worgani z uj e w    okresie l etnim  wy ciec zki  po W ej herowie okresie l etnim  wy ciec zki  po W ej herowie okresie l etnim  wy ciec zki  po W ej herowie okresie l etnim  wy ciec zki  po W ej herowie 
iiii     K al warii  W ej herows ki ej  zK al warii  W ej herows ki ej  zK al warii  W ej herows ki ej  zK al warii  W ej herows ki ej  z     prz ewodni kiem z a darmo. prz ewodni kiem z a darmo. prz ewodni kiem z a darmo. prz ewodni kiem z a darmo.     

   Turyści  i wszystkie chętne osoby chcące poznać najważ-
niejsze zabytki miasta i  posłuchać opowieści o historii na-
szego grodu mogą codziennie do 24 sierpnia skorzystać 
z oferty zwiedzania miasta. Zbiórka o godz. 11 na rynku 
przy pomniku Jakuba Wejhera. Trasa wycieczki prowadzi 
przez ratusz, kościół klasztorny OO. Franciszkanów, park 
miejski,  Kalwarię Wejherowską i kończy się w Filharmonii 
Kaszubskiej wejściem na taras widokowy. Udział grup zor-
ganizowanych należy poprzedzić rezerwacją, której można 
dokonać pod nr tel. 58 677 70 58. W okresie wakacyjnym 
również ratusz miejski został udostępniony 7 dni w ty-
godniu. Ratusz zwiedzać można bezpłatnie  w godz. 9-15 od 
poniedziałku do piątku oraz w weekendy w godz. 10-4. 

Aktywne soboty w wejherowskim parku 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zapra-
sza wszystkich mieszkańców lubiących aktywnych tryb 
życia na „Aktywne soboty w wejherowskim parku” czyli 
darmowe treningi fitness, zajęcia ruchowe oraz jogę. Zaję-
cia odbywać się będą pod okiem trenerów z Tiger Gym 
Wejherowo w każdą sobotę o godz. 10 od 7 czerwca do 30 
sierpnia br. w Parku Miejskim w Wejherowie na dolnym 
tarasie. Plan „Aktywnych sobotnich poranków”: 9.08 – fit-
ness, 16.08, 30.08– trening obwodowy, 2.08,  23.08 –  joga.  



Str. 10                                                                     Nowiny - www.wejherowo.pl                                          Lipiec 2014 r. 

NOWINY - Bi ule tyn In fo rmacyjny Urzędu Miejskie go w Wej he rowi e  
- egzempl arz be zpła tny. Re dak to r pro wa dząc y: I wo na Rog acka .    

 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.   
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  

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  

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 

 (Andrzej Fedoruk) (58) 677 71 37,  (58) 677 71 39 
Miejski Zespół Obsługi Placówe k Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  (58) 672 19 66, (58) 677 56 34 (fax),  
(58) 736 29 22 

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie sp. z o.o. 
(Roman Czerwiński) ul. Obrońców Helu 1  

(58) 676 95 20, (58) 676 95 50 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 

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

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  
(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 (p.o. Anna Kosmalska)  
ul. Kusocińskiego 17, (58) 672 41 70   

Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta Rożyńska)  
ul. Sobieskiego 255, (58) 672 27 75 

Miejska Bibliote ka Publiczna  
(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 

Wypożyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Pudełko życia może uratować życie! 
Z inicjatywy Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie rozpoczął w listopadzie 
2013 r. pilotażowy projekt „Pudełko życia”. Podczas spotkania 
w wejherowskim ratuszu podsumowano dotychczasową realizację 
projektu w Wejherowie i na terenie powiatu wejherowskiego. 
   Spotkanie zorganizował 
Bogdan Tokłowicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
wspólnie ze służbami ra-
towniczymi - Beatą Wie-
czorek-Wójcik, dyrektor 
ds. pielęgniarstwa wejhe-
rowskiego szpitala 
i Łukaszem Wodzińskim, 
ratownikiem medycznym, 
a uczestniczyli w nim wło-
darze okolicznych samo-
rządów i przedstawi-ciele 
ośrodków pomocy społecznej z powiatu wejherowskiego. Przypomnijmy, że pro-
jekt „Pudełko życia” zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji 
o pacjencie w jednym miejscu - w lodówce, opatrzonej specjalną naklejką. Jak pod-
kreśliła Beata Wieczorek–Wójcik, konieczne jest ujednolicenie działań podejmo-
wanych w ramach projektu „Pudełko życia” w całym powiecie wejherowskim.   
 - W pudełku opatrzonym naklejką, należy umieścić kartę informacyjną wypełnio-
ną zgodnie z instrukcją, a więc i numery telefonów lub adres do najbliższych, któ-
rych pragniemy poinformować o pobycie w szpitalu - mówi Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. - Muszą się tam znaleźć także dane na jaką choro-
bę chorujemy, jakie leki przyjmujemy oraz uczulenia potwierdzone przez lekarza. 
Informacje, które wpiszemy w karcie informacyjnej, zależą tylko wyłącznie od nas.  
  „Pudełka życia” i karta informacyjna znajdują się w Ratuszu, Urzędzie Miejskim 
przy ul. 12 Marca oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie. 

Fes tyn przy 
ognisku na os. 
Fenikowskiego 

Ponad 150 osób bawiło 
się na ognisku z okazji 
Sobótek zorganizowa-
nym przez działaczy spo-
łecznych z osiedla Feni-
kowskiego. Głównym in-
spiratorem imprezy był  
Pan Mariusz Łupina. 

Minął ósmy rok działalności WUTW YMCA 

W auli Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej koniec roku 
akademickiego świętowali 
studenci Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Odznaczenie Honorowe 
WUTW „Zawsze Wdzięczni” 
przyznano Kaszubsko-Po-
morskiej Szkole Wyższej. 

 

 

 






