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Krzysztof Hildebrandt wśród 
najlepszych prezydentów 

miast w Polsce 
Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt znalazł się na wyso-
kiej, dwunastej pozycji w rankingu  
„Newsweeka” na najlepszego pre-
zydenta miasta w Polsce.   
Prezydentów oceniano pod kątem takich 
kryteriów jak: gospodarka miasta, dostęp 
do miejskiej infrastruktury służącej 
mieszkańcom  i indywidualne cechy każ-
dego z prezydentów - innowacyjność czy 
zdolność pozyskiwania i przekonywania 
ludzi do swoich pomysłów.  
- Wejherowo to lider pomysłów. To małe 
miasto z dużymi ambicjami i z doskona-
łymi pomysłami na to, jak rozwijać się za 
europejskie pieniądze. Wejherowo jest 
liderem w pozyskiwaniu środków 
unijnych. W ostatnich latach zdobyło 
dofinansowanie z UE na dziewięć pro-
jektów, których wartość przekroczyła 
80 mln złotych. Największą inwestycją 
jest budowa nowego Centrum Kultu-
ry. Za unijne pieniądze miasto przy-
wróciło historyczny wygląd parkowi 
miejskiemu, powstanie też ścieżka ro-
werowa, która połączy Wejherowo 
z Puckiem – podkreśla redakcja tygo-
dnika "Newsweek".  
Krzysztof Hildebrandt funkcję prezy-
denta Wejherowa pełni po raz czwarty.   

Poprzeczkę stawiam 
sobie wysoko 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent  
Wejherowa  

- Wizja Wejherowa, miasta przyjaznego 
i atrakcyjnego dla mieszkańców, którą 
staram się od lat realizować, staje się fak-
tem i przynosi korzyści wejherowianom. 
Zawsze stawiam sobie wysoko poprzecz-
kę, bo zależy mi na rozwoju miasta 
i korzyściach dla mieszkańców Wejhero-
wa. Dwunaste miejsce w rankingu „News- 
weeka”, znalezienie się w takim gronie, 
jest dla mnie powodem do dumy. Jest też 
ogromną satysfakcją, która dodaje sił oraz 
mobilizuje do wzmożonych działań 
i kontynuacji wizji rozwoju Wejherowa, 
by było miastem przyjaznym dla miesz-
kańców i atrakcyjnym dla naszych gości.  

Najlepsi prezydenci miast: 
1. Rafał Dutkiewicz  Wrocław 
2. Ryszard Grobelny Poznań 
3. Jacek Karnowski Sopot 
4. Zygmunt Frankiewicz  Gliwice 
5. Wojciech Szczurek Gdynia 
6. Jacek Majchrowski Kraków 
7. Tadeusz Truskolaski Białystok 
8. Janusz Chodorowski Mielec 
9. Piotr Uszok Katowice 
10. Paweł Adamowicz Gdańsk 
11. Wojciech Murdzek Świdnica 
12. Krzysztof Hildebrandt  Wejherowo 
13. Andrzej Dziuba  Tychy 
14. Marcin Zamoyski  Zamość 
15. Piotr Koj - Bytom 

 opinii dziennikarzy i specjalistów z „Newsweeka” 
realizowane przez miasto inwestycje, które w ciągu 
kilku ostatnich lat zmieniły jego oblicze, powodują, 

że jest coraz bardziej atrakcyjne dla odwiedzających 
i inwestorów. Stałość i przejrzystość zasad polityki miej-
skiej, otwartość na nowe trendy, odwaga w realizacji pio-
nierskich, czasem bardzo trudnych przedsięwzięć, szyb-
kość i łatwość rejestracji firm sprawiają, że Wejherowo 
jest miejscem przyjaznym biznesowi. Sukcesy naszego 
miasta nie są dziełem przypadku, lecz efektem przemyśla-
nych przedsięwzięć proinwestycyjnych. 
   Wejherowo dysponuje propozycjami lokalizacyjnymi dla 
przedsiębiorców i osób prywatnych zainteresowanych ulo-
kowaniem swojej inwestycji. Dotyczy to zarówno miesz-
kalnictwa, jak i usług. Miasto aktywnie prowadzi promocję 
oferty inwestycyjnej. Ze środowiskiem przedsiębiorców 
przedyskutowane są najważniejsze działania władz miasta 
od planów zagospodarowania terenu po tworzenie strate-
gii rozwoju. Przedsiębiorcy działający w strukturach orga-
nizacji gospodarczych, takich jak Powiatowy Cech Rze-

miosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie aktywnie włącza-
ją się w życie społeczne i kulturalne miasta. 

Wejherowo przyjazne inwestorom        
W rankingu miast przyjaznych biznesowi przygotowanym przez redakcję „Newsweeka”, 

Wejherowo zostało sklasyfikowanie na 46. pozycji.  

W 
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Hubert Skrzypczak w Alei Gwiazd w Cetniewie  
Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie wzbogaciła się o kolejne wielkie nazwiska. Oprócz Platiniego, swoje 
gwiazdy odsłonili: wejherowianin - bokser Hubert Skrzypczak, lekkoatletka Teresa Sukniewicz-Kleiber, bokser 
i ojciec znanego koszykarza NBA Marcina - Janusz Gortat oraz piłkarz ręczny Sławomir Szmal.  

Gratulacje dla Huberta Skrzypczaka złożył osobiście, obec-
ny na uroczystości zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz.  
 - Dzisiaj wśród zasłużonych mistrzów sportu zabłyśnie pięć 
kolejnych gwiazd, wśród nich gwiazda Huberta Skrzypczaka – 
pięściarza wagi muszej i papierowej, medalisty olimpijskiego, 
mistrza i wicemistrza Europy, mistrza i pięciokrotnego wice-
mistrza Polski – mówi Bogdan Tokłowicz. - To duma i za-
szczyt dla miasta Wejherowa, że pierwszy wejherowianin, 
który zdobył medal olimpijski i pięknie zapisał się w historii 
sportu, będzie uhonorowany swoją tablicą pamiątkową w 
Alei Gwiazd Sportu w Cetniewie.Hubert m.in. w Cetniewie 
wykuwał swoją drogę do sukcesu podczas treningów  
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. 

Absolutorium dla Krzysztofa Hildebrandta  
Krzysztof Hildebrandt otrzymał podczas sesji 26 czerw-
ca br. absolutorium za 2011 rok. Za przyjęciem absolu-
torium opowiedziało się 12. radnych z „Wolę Wejhero-
wo” i radny Prawa i Sprawiedliwości, natomiast 8. z Plat-
formy Obywatelskiej wystąpiło przeciw tej uchwale. Je-
den z radnych nie brał udziału w głosowaniu.  

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Prezydent Miasta realizu-
jąc zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się 
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w go-
spodarowaniu środkami publicznymi.  Dwa razy na temat 
budżetu pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obra-
chunkowa kontrolująca Urząd Miejski w Wejherowie.  

Rok  inwestycji  unijnych  
Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa  

-  Największe zeszłoroczne inwestycje związane były z 
rewitalizacją, czyli ożywieniem Wejherowa. W 2011 r. 
na inwestycje i najważniejsze remonty wydaliśmy kwo-
tę ponad 28 mln zł!  Do tego należy oczywiście doliczyć 
jeszcze wydatki z budżetów WTBS, ZUK, MZK i innych 
jednostek miejskich. Mniej niż połowę tej kwoty wydat-
kowaliśmy na sztandarową inwestycję miasta – Wielo-
funkcyjne Centrum Kultury. Również w zakresie tego 
zadania wykonaliśmy i przekazaliśmy do użytkowania 
parking u zbiegu ulic Dworcowej/Sobieskiego. W ra-
mach Rewitalizacji Przestrzeni Publicznej Śródmieścia 
Wejherowa zakończyliśmy kolejny etap prac w Parku 
Miejskim, a także przebudowę ul. Wałowej.  Powstał też 
funkcjonalny parking u zbiegu ulic Dąbrowskiego/
Srebrny Potok. Zagospodarowaliśmy Plac Grunwaldzki 
(obecnie Plac Ofiar Piaśnicy), który dzięki temu stanowi 
tło dla nowopowstałej Bramy Piaśnickiej. Wyremonto-
waliśmy lub poprawiliśmy nawierzchnię około 1 km 
dróg. Największe prace prowadzone były na ulicach: 
Obr. Wybrzeża, Borowiackiej, Obr. Helu, Kwiatowej, 
Roszczynialskiego, Waśkowskiego, Złotej. Wykonali-
śmy wiele remontów w budynkach i mieszkaniach ko-
munalnych, kontynuowaliśmy wymianę starych kopcą-
cych pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. 
Wspieraliśmy finansowo wspólnoty mieszkaniowe, 
które remontowały swoje budynki. Podkreślić należy, 
że kontynuowano prace projektowe w 2011 r., które 
zaowocują inwestycjami w przyszłości. Trwały prace 
projektowe węzła „Zryw”, z tunelem pod torami kolejo-
wymi, wykonano projekt parkingu przy ul. Sobieskiego. 
W 2011 r. wydatkowaliśmy pieniądze z unijnych dota-
cji na duże inwestycje. W ramach programu z Unii Eu-
ropejskiej wykonaliśmy kolejną termomodernizację 
szkoły - tym razem budynków Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2.  Trwały też inne remonty szkół.  

Całość na: www.wejherowo.pl   

Za swoje osiągnięcia samorządowe Krzysztof Hildebrandt otrzymał 
z rąk Brunona Gajewskiego, Starszego Cechu w Wejherowie Szablę 
Kilińskiego - najwyższe wyróżnienie rzemieślnicze przyznawane 
przez Związek Rzemiosł Polskich w Warszawie   
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Grażyna Szramkowska  
wyróżniona Medalem Róży 
Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie uro-
czyście obchodziło jubileusz 20-lecia. Dyrektor przedszkola - Grażyna 
Szramkowska otrzymała Medal Róży, a długoletni pracownicy gratulacje 
i nagrody finansowe. Występy przedszkolaków uświetniły ten jubileusz.  

Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz 
podkreślił, że placówka ta zapewnia 
dzieciom nie tylko doskonałe bezpie-
czeństwo, ale stwarza optymalne wa-
runki dla prawidłowego rozwoju 
z wykorzystaniem ich wrodzonego po-
tencjału i możliwości rozwojowych.  
Nagrody dyrektora przedszkola otrzy-
mały nauczycielki: Bożena Konkol, Bo-

żena Gessler oraz Barbara Gillmeister.  
- W ciągu tych 20. lat mury naszego 
przedszkola opuściło ok. 560 absolwen-
tów – mówi Grażyna Szramkowska. – 
Staramy się, aby w naszym przedszkolu 
wszystkie dzieci czuły się kochane, bez-
pieczne i  szczęśliwe. To jest pierwsza 
szkoła życia. I chcemy, żeby nasza pla-
cówka była mile wspominana.  

Wejherowska Wiosna 2012 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie był organizatorem trzeciej edycji spotkań słuchaczy Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku województwa Pomorskiego pod nazwą "Wejherowska Wiosna". Składają się na nią 
cztery imprezy turystyczne: III Rajd Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego, Rajd Pieszy "Kocham Wej-
herowo", I Rajd rowerowy "Szlakiem Dworów i Pałaców Północnych Kaszub" oraz spływ kajakowy. Łącznie 
w imprezach wzięło udział 280 osób z województwa pomorskiego.  

INFORMACJA 
Prezydent  Miasta  Wejherowa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie przy pl. J. Wej-
hera 8 oraz przy ul. 12 Marca 195, 25 
czerwca 2012 r. zostały wywieszone, na 
okres 21 dni, wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność Miasta Wejherowa, 
poł. w Wejherowie, przeznaczonych do:  
zbycia w drodze bezprzetargowej: 
• dz. nr 162/1, 162/2, 162/3 obr. 14,  
o łącznej pow. 2.637 m2, KW nr 00005335-
/9, poł. przy ul. Sikorskiego;  
• dz. nr 16/33 obr. 5, o pow. 16.393 m2, KW 
00046589/3, poł. przy ul. Sobieskiego; 
wydzierżawienia:  dz. nr 129/4 obr. 17 
o pow. 6.994 m2 wraz z częścią działki nr 
129/6 obr. 17, o pow. ok. 641 m2, KW nr 
00038050/7, poł. przy ul. Mar. Wojennej. 
do oddania w użytk. Wspólnocie  
Mieszkaniowej: Kochanowskiego 19A” - 
część dz. nr 245/16 obr. 9 której pow. 
wynosi 22.941 m kw. 

- Blisko trzydzieścioro rowerzystów – studentów Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku z województwa pomorskiego  
m.in. z Gdańska, Gdyni, Malborka i Wejherowa, wzięło 
udział 16 czerwca br. w zorganizowanym po raz pierwszy 
Rajdzie Rowerowym „Szlakiem dworów i pałaców Północ-
nych Kaszub”– mówi Roman Białas, prezes Stowarzyszenia  
„Akademia Złotego Wieku”.  
Trasę do Dworu w Lisewie przygotowali i poprowadzili An-
na Socha i Tomasz Milewski – członkowie Wejherowskiego 
Towarzystwa Cyklistów.  
Z kolei aż 160 osób wzięło udział 2 czerwca br. w 
"Wejherowskiej Wiośnie 2012 - Tour "Kocham Wejherowo". 
Studenci z Malborka, Pruszcza Gdańskiego, Gdańska, Gdyni, 
Słupska, Kościerzyny i organizatorzy czyli Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Wejherowie odwiedzili Ratusz, Pałac Prze-
bendowskich i Kalwarię.  

Wolne miejsca  
w przedszkolach  

Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli 
i punktów przedszkolnych w Wejhero-
wie na rok szkolny 2012/2013. Według 
informacji z dn. 18 czerwca br. Do wej-
herowskich przedszkoli przyjęto 1182. 
dzieci, w tym 156. spoza Wejherowa. 
Pozostało jeszcze 125 wolnych miejsc.  
- Jednocześnie przypominam, że pięcio-
letnie dzieci są objęte obowiązkiem 
przygotowania przedszkolnego - mówi 
zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz.  
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Mała Andzia dla Jacka Pomieczyńskiego  
Jacek Pomieczyński, prezes firmy Eura-Tech został w  tym roku uhonorowany statuetką Małej Andzi. 
Przyznają ją członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Wejherowa dla osób dorosłych, które w sposób 
szczególny wyróżniają się działalnością na rzecz dzieci i młodzieży.  

Tę honorową nagrodę odebrała w imieniu prezesa firmy Eu-
ra-Tech dyrektor Aneta Kochanik. Firma angażuje się 
w działalność charytatywną od przeszło 13 lat. W tym czasie 
pomogła wielu dzieciom z domów dziecka i z rodzin zastęp-
czych, wspierając liczne fundacje i stowarzyszenia. Jednak 
przedstawicielka firmy nie ukrywała zaskoczenia.  
– Byliśmy zainteresowani pomocą zupełnie bezinteresowną. 
Ta statuetka bardzo nas zaskoczyła i ucieszyła – powiedziała 
Aneta Kochanik. Warto dodać, że w przypadku Eura-techu 
wszystko zaczęło się od spotkania z Zofią Kusterską – laure-
atką pierwszej Małej Andzi. Pani Zofia przewodniczy Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Rodziny w Wejherowie, od 19. lat pro-
wadzi Dom Społeczny przy ul. Dworcowej.  
   Inicjatorem sejmików dziecięcych i współtwórcą 
Młodzieżowej Rady Miasta jest Leszek Glaza, 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa. Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podziękował młodym 
radnym za ich zaangażowanie.  

Fachowcy z Wejherowa 
Dobiegł końca rok szkolny 2011/2012 
w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie. 
Szkolne mury opuścił kolejny rocznik rzemieślników – 
fachowców poszukiwanych na rynku pracy. 
Świadectwa z wyróżnieniem za dobre wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie otrzymały: Ewelina Halman, Micha-
lina Socha, Jadwiga Frankowska, Wiesława Misiak, Jadwiga 
Szur, Natalia Chamerek. 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt gratu-
lując uczniom podkreślił, że rzemiosło na ziemi wejherow-
skiej rozwija się wyjątkowo dobrze.  
– Zarząd Cechu wspólnie z gronem pedagogicznym posta-
wił sobie za cel stworzenie takich warunków, w których 
mieliście możliwość na wysokim poziomie zrealizować na-
ukę teoretyczną i odbywanie praktycznej nauki zawodu – 
powiedział podczas apelu Prezes Zarządu Cechu Brunon 
Gajewski. 
Przed absolwentami stoją teraz kolejne wyzwania – zdanie 
egzaminu czeladniczego, a po trzyletniej praktyce uzyska-
nie dyplomu mistrza, który potwierdzi ich najwyższe kwa-
lifikacje zawodowe. 

Sportowe osiągnięcia uczniów  
W Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbyło się podsu-
mowanie sportowego roku szkolnego 2011/2012. 
Ponad 60. laureatów z wejherowskich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych otrzymało podziękowania i gratu-
lacje za wybitne osiągnięcia sportowe w różnych 
dyscyplinach od m.in. zastępcy prezydenta Wejherowa 
Bogdana Tokłowicza. 
Młodzi sportowcy odnieśli w mijającym roku szkolnym 
znaczące sukcesy na zawodach wojewódzkich. - 
Reprezentujecie wiele dyscyplin sportowych, w których 
odnosicie sukcesy – mówił Bogdan Tokłowicz. – Gratuluję 
Wam, a także opiekunom – wspaniałym trenerom i pedago-
gom. Jak powiedziała Marzena Misztal, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 w Wejherowie, sukcesy młodzieży są możliwe dzięki bazie 
dydaktycznej i sportowej.  
Największy sukces odniosła drużyna dziewcząt z Gimnazjum  
nr 3 w Wejherowie, która zajęła po raz kolejny, pierwsze 
miejsce w XIII Wojewódzkiej Gimnazjadzie w unihokeju. 
Opiekunem drużyny jest Grzegorz Janiszewski. Skład drużyny: 
Paulina Klawikowska, Marta Chrapkowska, Kinga Dziosa, 
Natalia Dziosa, Dominika Korzeniewska, Ewelina Lessnau, 
Agnieszka Nastały, Patrycja Stenka, Sandra Szyc, Michalina 
Wendt, Agnieszka Żownir.  

„Małą Andzię” odebrała w imieniu Jacka Pomieczyńskiego, pre-
zesa firmy Eura-Tech, dyrektor Aneta Kochanik  
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Świat Tańca na podium 
Młodzież z Klubu Tanecznego Świat Tańca na dwóch kolejnych konkur-
sach w Redzie i Łebie wywalczyła kolejne medale.   

Podczas Woje-
wódzkiego Tur-
nieju  Tańca w Re-
dzie pod Patrona-
tem Marszałka 
Wojew ództ w a 
Pomorskiego na 
n a j w y ż s z y m 
stopniu podium 
stanęły zespoły:  
„Euforia” -Show 
Dance 4-7 lat,  
„Explozja” - Hip 
Hop do lat 11,  
„Express” - Hip 
Hop 12-15 lat. Drugie miejsce zajęły:  
„Enigma” -Show Dance 8-11 lat  
i „Carmen” - Open pow. lat 15. Trzecie 
miejsca: „Expresik” - Show Dance 8-11 
lat, „Maskotki” - Show Dance 4-7 lat. 
Podczas Turnieju „Nadmorskie Rytmy”, 
gdzie rozegrała się bitwa taneczna  
w rytmie hip hopu Klub Taneczny Świat 
Tańca  stawał na najwyższym podium 
kilkakrotnie. Pierwsze miejsce zajęła  

„Explozja” – Formacja do lat 11 oraz  
„Express” -  Formacja  12-15 lat. Drugie 
miejsce – „Carmen” - Formacja  pow. lat 
15 i „Exodus” - Miniformacja 12-15 lat.  
Ponadto pierwsze miejsce zajęła Dona-
tella Krielaart - solo do lat 8, drugie miej-
sce – Nikola Krueger i Martyna Boruc-
ka – duet do lat 11, a trzecie Dominika 
Mudlaf – solo do lat 11 i Dominika Ber-
naśkiewicz – solo pow. lat 15. 

Weekend w chmurach  
Wejherowscy i gdyńscy członkowie Klubu Sportowego Niesły-
szących „Mewa” wzięli udział w imprezie paralotniarskiej nie-
słyszących “Weekend w chmurach”. Pierwszą w Polsce impre-
zę plenerową, która odbyła się na lotnisku wojskowym 
w Borsku, zorganizował Klub Sportowy Niesłyszących „Mewa” 
we współpracy z firmą Jet Stream Paralotnie Pawła Stolarczu-
ka. Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta 
Gdyni oraz Prezydenta Miasta Wejherowa. Uczestnicy 
“Weekendu w chmurach” mieli okazję m.in. wysłuchać wykła-
dów na temat bezpieczeństwa lotów na paralotni i budowy 
skrzydła w obecności tłumacza jęz. migowego. 
- Dziękujemy Prezydentowi Miasta Wejherowa Krzysztofowi 
Hildebrandtowi za patronat oraz jego zastępcy Bogdanowi 
Tokłowiczowi za osobiste zaangażowanie i wsparcie finanso-
we – mówi Maciej Węgrzynowski, prezes Klubu Sportowego 
Niesłyszących „Mewa”.  

Brąz dla Mikołaja Tabisza 
Podczas rozegranych w Lesznie Finałów Mistrzostw Pol-
ski Juniorów w kickboxingu w formułach light i semi 
contact, brązowy medal zdobył reprezentant wejherow-
skiej sekcji Klubu Sportowego MAXIMUS Mikołaj Tabisz 
17 lat w semi contact w kategorii – 84 kg.  
Wejherowską Sekcję Klubu Sportowego MAXIMUS finanso-
wo wspiera Gmina Miasta Wejherowo. Klub Sportowy MAXI-
MUS jest prekursorem kickboxingu w Wejherowie. Jest jedy-
nym klubem w mieście, który posiada licencje Polskiego 
Związku Kickboxingu. Wejherowska sekcja MAXIMUSA roz-
poczęła swoją działal-
ność w 1996 r. w 
obecnym Zespole 
Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4. Trene-
rem klubu jest Piotr 
Kohnke, trener repre-
zentacji Polski w kick-
boxingu, który wy-
chował wielu wspa-
niałych zawodników 
takich jak Piotr Koby-
lański Mistrz Świata 
K1, czy Rafał Karcz 
Mistrz Polski Mło-
dzieżowców w kick-
boxingu semi contact. 
Więcej informacji na 
klubowej stronie 
www.kick-boxing.pl   

Radiojachtklub Bliza-
Balexmetal najlepszy  

Na jeziorze Zawiat w Bieszkowicach 
zostały rozegrane Ogólnopolskie Re-
gaty Jachtów Żaglowych o Puchar Pre-
zydenta Miasta Wejherowa sterowa-
nych radiowo. Rozegrano również Re-
gaty o Memoriał im. Kazimierza Dzię-
cielskiego.  
W kategorii seniorów pierwsze miejsce 
zdobył Damian Damaszk (Bliza-
BalexMetal Wejherowo), wśród juniorów 
zwyciężył wejherowianin Karol Klawi-
kowski,  a w rywalizacji młodzików wej-
herowianin Jędrzej Rutz zajął drugie miej-
sce. Zespołowo zwyciężył RJK PZPOW 
Bliza-BalexMetal Wejherowo przed  
„Mauszem” z Parchowa i UKS Czarni 
Pieszcz.  
W zakończeniu zawodów uczestniczyli m.
in. sekretarz miasta Bogusław Suwara 
i dyrektor Powiatowego Zespołu Placó-
wek Oświatowo-Wychowawczych An-
drzej Byczkowski, którzy wręczyli nagro-
dy i pogratulowali wysokiego poziomu 
zawodów. Organizator zawodów Marek 
Gorlikowski podziękował Prezydentowi 
Miasta Wejherowa i staroście powiatu za 
ufundowanie nagród.  

Od lewej stoją Trener Piotr Kohnke, Piotr 
Nasiadko, Mikołaj Tabisz, Maciej Skąpski.  
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„Pobrzeże Kaszubskie” w ratuszu  
W wejherowskim ratuszu otwarto wystawę  „Pobrzeże Kaszub-
skie”. Prace członków Stowarzyszenie Artystów  Plastyków „Pa-
sja” to pokłosie pleneru malarskiego, który odbył się w Słajszewie 
w gm, Choczewo.  Plener dofinansowany został z budżetu miasta 
Wejherowa.  - W plenerze wzięło udział trzynaścioro uczestni-
ków, a powstało ponad 60 obrazów – powiedziała Longina Wy-
socka, prezes „Pasji”.  Wystawę otworzył Jacek Thiel, zastępca kie-
rownika Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Tury-
styki w UM Wejherowie.   

Festyn w „dziewiątce” 
Rodzinny festyn już na stałe wpisał się w kalendarz im-
prez Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Na scenie 
występowali młodzi artyści, a rodzice i uczniowie mogli 
wziąć udział w loterii fantowej i różnych konkursach.  Podziękowanie dla wolontariuszy  

W wejherowskiej kawiarni Insula Rest Cafe odbyło się spotka-
nie wolontariuszy UTW „Akademia Złotego Wieku” , kończą-
cych zajęcia w tym roku akademickim. Zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz za solidną i bezinteresowną pra-
cę wręczył wolontariuszom książki ufundowane przez Urząd 
Miejski w Wejherowie, a od studentów otrzymał słoneczniki 
namalowane na szkle przez Jadwigę Dziubek oraz podziękowa-
nie od Stowarzyszenia "Akademia Złotego Wieku". 

Konkursy WCK 
Wręczeniem nagród laureatom konkursu plastycznego „Portret 
mojej mamy” Wejherowskie Centrum Kultury zakończyło cykl 
konkursów, wystaw, przeglądów i propozycji artystycznych or-
ganizowanych dla dzieci i młodzieży w tym roku szkolnym.  

Koniec roku akademickiego  
Zakończył się rok akademicki na Wejherowskim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku. Specjalne wyróżnienie otrzymał Bogdan 
Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Studentki Wy-
działu Artystycznego, wykonały dla prezydenta medal sympa-
tii: „Zawsze wdzięczni”. Wykładowcy i studenci podkreślili, że 
dzięki wytrwałym staraniom Bogdana Tokłowicza Uniwersy-
tet otrzymał od Urzędu Miejskiego siedzibę przy ul. Kopernika 
w Wejherowie. Również prezydent Krzysztof Hildebrandt za-
pewnił o dalszym wsparciu dla Uniwersytetu. Oprawę muzycz-
ną uroczystości zapewnił chór Harmonia.  Dla studentów i wolontariuszy  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie  
zaprasza do współpracy osoby chętne do odbycia praktyk 

studenckich lub wolontariatu przy realizacji zadania 
"Wakacyjna wioska tematyczna". 

Poszukiwani są ludzie z ciekawymi pomysłami, którzy po-
prowadzą grupy dziecięce od 16 lipca do 10 sierpnia 

(od poniedziałku do piątku) przez cztery godziny dziennie. 
Mile widziane będzie doświadczenie w pracy z dziećmi  

i młodzieżą.  
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w 

siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie, ul. Kusocińskiego 17 (pokój nr 16), telefoniczny pod 

numerami: 58 677 79 90, 58 677 79 91 lub  
na adres e-mail: projekt@mops.wejherowo.pl  
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koncerty-wystawy-spotkania  
lipiec-sierpień 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
Warsztaty Letnie (Gimnazjum nr 1 w Wejherowie) 

Papier-mache i dekoracje gipsowe: 
• 3-6.07 (wtorek-piątek) - dla dzieci klas I-II szkoły pod-
stawowej w godz. 10-11; 
•  3-10.07 (wt-pt ) - dla dzieci i młodzieży w godz. 12 – 14; 
Tkanie koralikami i techniki malowania 
• 3.07 (wt-pt) - godz. 10 – 12 „Techniki malowania” – dzieci 
7-10 lat; godz. 12 – 14 „Tkanie koralikami” – dzieci i mło-
dzież 10 – 17 lat; 
• 16-18.07 (wt-pt) - godz. 10 – 12 „Techniki malowania”  – 
dzieci  7-10 lat; godz. 12 – 14 „Tkanie koralikami” – dzieci 
i młodzież 10-17 lat; 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Wakacje w bibliotece   

• 3.07 - 10.08 Biblioteczne Kasyno, czyli pokojowe roz-
grywki z nagrodami - turnieje gier, od wtorku do piątku w 
godz. 10 – 12 zorganizowane rozgrywki, w pozostałych go-
dzinach gry dostępne dla chętnych. Informacje: Iwona Block 
tel. 677 65 76;  
• 3.07 - 27.07 Zagraj gwiazdę! – wakacyjny Mini Play-
back Show dla uczniów szkół podstawowych, próby we 
wtorki i w czwartki o godz. 14.30, pokaz 13.08 Uwaga! Obo-
wiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń! Informacje  
i zapisy: Krzysztof Powałka, tel. 677 65 77; 
• 10.07 - 20.07 (wt-pt) godz. 10 – 14 Graj z wyobraź-
nią! – wakacyjne gry z wyobraźnią dla młodzieży – gry 
planszowe, świat fantasy, science fiction i wiele innych. Cykl 
zajęć poprowadzą między innymi członkowie trójmiejskie-
go klubu fantastyki Zardzewiały Topór. Zajęcia dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uwaga! Obo-
wiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń! Informacje  
 i zapisy : Anna Kałużniak tel. 677 65 75;  
• 24.07 – 10.08 (wt-pt) godz. 10– 13 Nie daj się wylogo-
wać! – wakacyjne warsztaty teatralne z elementami Teatru 
Forum dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Uwaga! 
Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń! Informacje 
i zapisy : Ewelina Magdziarczyk-Plebanek tel. 677 65 73; 
• 13.08 – zakończenie Wakacji w Bibliotece – pokazy, 
wręczenie nagród. Ponadto przez całe wakacje spotkania z 
Wróżką – głośne czytanie bajek dla dzieci, od wtorku do 
piątku o godz. 11.   

LATO W WEJHEROWIELATO W WEJHEROWIELATO W WEJHEROWIE   

Akcja Lato 2012  
Od kilku lat miasto realizuje „Akcję Lato”, podczas 
której niezmiennie istotnym zadaniem w zakresie 
profilaktyki jest organizacja czasu wolnego dzieci i 
młodzieży w czasie wakacji.  
- Wobec istniejących zagrożeń dotyczących nadużywania 
alkoholu, narkotyków i  innych używek, główną uwagę w 
programach profilaktycznych skupiono na ochronie dzie-
ci i młodzieży przed tymi zagrożeniami - mówi Bogdan 
Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - W Wejhe-
rowie około sześćset dzieci będzie mogło skorzystać z 
różnych form wakacyjnego wypoczynku dofinansowane-
go przez miasto.  
Środki z miejskiego budżetu przekazane zostały organi-
zacjom pozarządowym organizującym kolonie oraz obo-
zy harcerskie, integracyjne, rekreacyjne i socjoterapeu-
tyczne. Letni wypoczynek organizują: Związek Harcer-
stwa Rzeczypospolitej  – „Harcerska Akcja Lato 2012”  - 
70. uczestników, Związek Harcerstwa Polskiego – „
Harcerska Akcja Lato 2012”  – 100. uczestników, Zgroma-
dzenie Sióstr Albertynek – półkolonie, wycieczka – 30. 
uczestników, Caritas – wycieczka – półkolonie, wyciecz-
ka - 60. uczestników, Wejherowskie Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej – zawody sportowe – 60. uczest-
ników, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - półkolonie - 130. 
uczestników, Akcja katolicka p.w. św. Leona – obóz spor-
towy – półkolonie, 40. uczestników, Wejherowska Akade-
mia Piłki Nożnej „Błękitni” – obóz sportowy – 30. uczest-
ników, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze 
Gniazdo” – obóz sportowy - 30. uczestników, Klub Spor-
towy „Tytani” – półkolonie, 20. uczestników oraz Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna  w Wejherowie.  

„Lato z piłką 2012” 
Prezydent Miasta Wejherowa oraz Wejherowskie Centrum  
Kultury zapraszają dzieci i młodzież na „Lato z Piłką 2012”. 
Turnieje piłki nożnej będą się odbywały w dniach  9– 27 
lipca od godziny 9, na boisku przy ulicy Partyzantów „Ja-
majka” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Obowiązują międzynarodowe przepisy gry  
w piłkę nożną. W grze bierze udział 5 zawodników w polu 
plus bramkarz, na boisku o wym. 50x30m i bramkami  
o wym. 5x2m. Czas gry 10 – 15 min.  

Muzyczne Lato  
w Wejherowie 

Piosenka poetycka, żywiołowa mieszanka muzyki cygań-
skiej, karpackiej oraz bałkańskiej, JAZZ MANOUCHE, zwany 
także cygańskim jazzem czy jazzowe standardy – to tylko 
niektóre z tegoroczne propozycji przygotowanych dla 
mieszkańców Wejherowa i gości przez Wejherowskie Cen-
trum Kultury w ramach Muzycznego Lata. Koncerty odby-
wają się w każdą niedzielę wakacji na scenie letniej w Par-
ku Majkowskiego. Początek o godzinie 17. Wstęp wolny! 
1 lipca – recital Joanny Kondrat (piosenka autorska); 
8 lipca – kabaret „W gorącej wodzie kompani”; 
15 lipca – grupa DJANGOLOGY (jazz manuoche); 
22 lipca – Grzegorz Tomczak (piosenka poetycka); 
29 lipca – FESTYN WAKACYJNY, którego gwiazdą będzie gru-
pa Volver. Wcześniej wystąpi Iga Kreft z zespołem oraz grupa 
Anima. Początek imprezy o godzinie 18.30, zakończenie ok. 
22.30.  Ponadto: rekreacja, oferta gastronomiczna, balony, inne 
5 sierpnia – Krystyna Stańko z zespołem (jazz); 
12 sierpnia – NOWAK Band (muzyka i piosenka francuska); 
19 sierpnia – PIKNIK HISTORYCZNY; 
26 sierpnia – ČAČI VORBA (folk). 
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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 

Zespół ds. promocji i komunikacji społecznej  
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 56 
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 

(Dorota Grochalska)  
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 Placówe k Oświatowych   

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

Zakład Usług Komunalnych (Jarosław Pergoł)   
ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 34,  

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  
(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30,  

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  
(Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   

(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 
Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  

(Ewa Puchowska), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  
ul. Kusocińskiego 17, (58) 672 41 70   

Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta Rożyńska)  
ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 

Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

Rewolucja „śmieciowa” 
1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, które zmieniają radykalnie system gospoda-
rowania odpadami komunalnymi oraz pracę Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie. Na wprowadzenie na swoim terenie nowego systemu gmi-
ny mają czas do 30 czerwca  2013 roku.  
Jak mówi Wojciech Kozłowski, doradca ZUK w Wejherowie, zgodnie z nową usta-
wą, w przyszłym roku mieszkańcy domów jednorodzinnych, podobnie jak spół-
dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, nie będą sami zamawiali wywozu śmieci i 
płacili za to wybranej przez siebie firmie. Ustawodawca nakazał urzędom wybór 
w drodze przetargu firmy lub firm do obsługi wszystkich mieszkańców, którzy 
będą za to płacili opłatę do kasy miasta wg stawki określonej w uchwale RM. 
- Z praktycznego punktu widzenia mieszkańcy lub zarządca budynku będą zobo-
wiązani wypełnić deklarację do naliczenia opłaty i uiścić ją do urzędu. Dużo bar-
dziej skomplikowana jest sytuacja Urzędu Miejskiego i Zakładu Usług Komunal-
nych w Wejherowie - wyjaśnia Wojciech Kozłowski. - Przed urzędnikami wiele 
zadań. Należy od podstaw wymyślić i wdrożyć zupełnie nowy system zbiórki od-
padów i naliczania opłaty. Dotychczas nie ma w tym zakresie doświadczeń, gdyż 
obecnie system jest przecież zupełnie inny. Konieczne jest przygotowanie szeregu 
uchwał Rady Miasta i innych dokumentów oraz działań, co nie jest wcale proste 
zważywszy, że nowa ustawa to prawdziwy bubel prawny. Urząd musi ponadto 
ogłosić przetarg na zbiórkę odpadów w całym Wejherowie, a w tym celu trzeba 
np. „policzyć” wszystkie śmieci w mieście, a nawet znać ich skład, gdyż ma to 
wpływ na cenę wywozu. Tego dotychczas nikt nie robił w takim zakresie. 
ZUK przygotowuje się do gruntownej reorganizacji, gdyż nie może nawet stanąć 
do wspomnianego przetargu na zbiórkę odpadów w takim kształcie, jak działa 
obecnie.  Zabraniają tego przepisy. Jak dodaje Wojciech Kozłowski: 
- Wieloletnie doświadczenie i duży potencjał Zakładu koniecznie należy wy-
korzystać w nowej sytuacji oraz zachować miejsca pracy. Proszę pamiętać, że 
ZUK to dość duża firma, zatrudniająca prawie 130 osób i zajmująca się nie 
tylko wywozem śmieci. Trzeba to na nowo zorganizować i solidnie się przy-
gotować. To jest najważniejsze zadanie, jakim zajmuję się jako doradca. Pra-
cujemy nad tym już od zeszłego roku, analizujemy różne warianty organiza-
cyjne i możliwości prawne. Myślę, że pierwsze konkretne decyzje zostaną 
zaproponowane Radzie Miasta w najbliższym czasie.   

Konkurs ZUK „Selektywna zbiórka odpadów”  
Od 11 lat młodzież z Wejherowa i okolic daje przykład, jak dbać o środowisko 
naturalne. W Zakładzie Usług Komunalnych wręczono nagrody w XI edycji kon-
kursu „Selektywna zbiórka odpadów – Młodzież daje przykład”.  W roku szkol-
nym 2011/2012 najlepsze 
okazało się Przedszkole 
Niepubliczne „Bajka” 
w Wejherowie, drugie miej-
sce w ekologicznej rywali-
zacji zajęło Przedszkole 
Samorządowe w Gości-
cinie, a trzecie – Przedszko-
le Samorządowe nr 2 w 
Wejherowie.  

      Mirosława Słowy ze SP 
w Gowinie otrzymała na-
grodę dla opiekuna pla-
cówki oświatowej, która osiągnęła największy postęp w porównaniu do roku 
ubiegłego. Nagrody wręczali Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt oraz dyrektor ZUK Jarosław Pergoł.   

 






