




Październik 2011 r.                                      Nowiny -  www.wejherowo.pl                                                                Str. 3  

Wejherowo zdobyło środki na projekt dla najmłodszych   

DOBRY START W EDUKACJĘ 

Władze Wejherowa zdobyły środki na re-
alizację projektu "Czytam, liczę, rozwijam 
swoje zainteresowania - dobry start w eduka-
cję - indywidualizacja procesu nauczania 
 i wychowania uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych w Gminie Miasta Wejherowa”.  

rojekt finansowany bę-
dzie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu 

Społecznego. Jak mówi za-
stępca prezydenta Bogdan 
Tokłowicz, z bezpłatnych za-
jęć pozalekcyjnych skorzysta 
w latach 2011-2013 ponad 
600 uczniów.  

Zajęcia pozalekcyjne 
   W ramach projektu przewi-
dziane są zajęcia logopedycz-
ne, gimnastyka korekcyjna, 
terapia pedagogiczna, zajęcia 
socjoterapeutyczne, o charak-
terze terapeutycznym dla 
uczniów niepełnosprawnych. 
Dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów będą przygotowane 
zajęcia matematyczno-przy-
rodnicze, rozwijające zdolno-
ści humanistyczne, plastycz-
ne, teatralne, taneczne. 

Nowy sprzęt do szkół  
W ramach projektu zakupio-
ny zostanie sprzęt m.in. tabli-
ce interaktywne, komputery z 
oprogramowaniem, wyposa-
żenie sal dydaktycznych, 
sprzęt do gimnastyki korek-
cyjnej oraz pomoce dydak-
tyczne. Całkowity koszt pro-
jektu wynosi 667 365,10 zł, 
finansowany w 85 proc. ze 

środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i 15 proc.  
z budżetu państwa. 

Nabór chętnych  
Gmina Miasta Wejherowa 
ogłasza nabór dzieci z klas I – 
III szkół podstawowych na 
bezpłatne zajęcia pozalekcyj-
ne realizowane w ramach 
tego projektu . 
   Rekrutacja chętnych odby-
wa się do 10 listopada 2011 r.  
w szkołach podstawowych, 
dokumenty rekrutacyjne do 
pobrania w sekretariatach 
szkół. Szczegółowych infor-
macji na temat projektu 
udzielają szkolni koordynato-
rzy projektu. 

P 

Bogdan Tokłowicz 
zastępca prezydenta Wejherowa  

- Celem projektu jest zapewnienie 
najmłodszym uczniom szkół pod-
stawowych, którzy rozpoczynają 
dopiero edukację, specjalnej oferty 
dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb, możliwości rozwojowych 
i uzdolnień. Projekt obejmie 636 
uczniów klas I – III samorządo-
wych szkół podstawowych.  

 

WYBORY 2011 
9 października br. odbyło 
się głosowanie w wyborach 
do Sejmu i do Senatu RP. 
Według informacji PKW  
w Wejherowie frekwencja 
wyniosła 54,40 proc. -  
w Polsce 48,92 proc.  
Z 37.727 zarejestrowanych w 
Wejherowie wyborców, waż-
ny głos oddało 19.671.  

Na Platformę Obywatelską od-
dano 9.987 głosów – co daje 
wynik 50,77 proc., na listę Pra-
wa i Sprawiedliwości zagłoso-
wały 5.259 osoby – 26,73 proc., 
na Ruch Palikota zagłosowało 
1.881 osób –9,56 proc; KW So-
jusz Lewicy Demokratycznej 
zdobył 1.320 głosów - 6,71 
proc.;  na KW Polska Jest Naj-
ważniejsza – 613 osób - 3,12 
proc., na Polskie Stronnictwo 
Ludowe głosowało 514 osób – 
2,61 proc.; na Polską Partię Pra-
cy – Sierpień’80 zagłosowało 97 
osób – 0,49 proc. 

Projekt "Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa” współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

SZLAKIEM RÓśY -  
język kaszubski  

w terenie  
dla najmłodszych     

 W tym roku szkolnym kilka 
szkół w Wejherowie podjęło 
się wprowadzenia naucza-
nia języka kaszubskiego. 
Podążając za tematyką Pro-
gramu Nauczania Języka 
Kaszubskiego, uczniowie 
Szkoły Społecznej w Wejhe-
rowie udali się na wycieczkę 
pt: “Moja mała Ojczyzna – 
poznajemy swoje miejsce 
zamieszkania i okolice”.  

Wycieczkę prowadziły Alek-
sandra Kotłowska oraz 
Aleksandra Kurowska-
Susdorf, autorka ścieżki edu-
kacyjnej Szlak Róży.  

  Jest to autorski pomysł uzu-
pełniony o karty pracy dla 
dzieci, jako materiał wspiera-
jący naukę języka kaszubskie-
go. Uczniowie w grupach roz-
wiązują zadania problemowe, 
odszukują róż ukrytych w 
Wejherowie, bawią się w ka-
szubskie podchody. Każdy 
młody poszukiwacz róż został 
mianowany na Rycerza Róży 
Jakuba Wejhera. 

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie  
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PARK MIEJSKI  

W NOWEJ ODSŁONIE 
Zakończyła się realizacja projektu unijnego pod na-
zwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia 
Wejherowa” w zakresie parku. Wejherowski Park 
Miejski im. A. Majkowskiego bez wątpienia stał się 
ulubionym  miejscem spacerów i rodzinnego wypo-
czynku wśród mieszkańców Wejherowa.   

Zakres prac w parku  

• 3 300 m różnego rodzaju ścieżek  

     i dróg oraz 550 m pomostów 

    drewnianych,  

•  ścieżka przyrodnicza, 

 • pielęgnacja 371 starych drzew,  

     299 nowych drzew i 3 867 krze- 

      wów i bylin, klomb o pow. 276 m2 

        oraz ponad 10 000 m2 trawników,  

      automatyczna instalacja nawad- 

      niająca,  

 • „Strefa wypoczynku i rekreacji ro- 

     dzinnej” z trzema placami zabaw  

     o pow. 2 500 m2, przyrządami, 

     ścieżką zdrowia i fitness- siłownią, 

•  altana widokowa i miejsce na ognisko. 

•  system melioracyjny parku. 

tało się to możliwe dzięki pie-
niądzom unijnym, dobremu 
pomysłowi, profesjonalnemu 

przygotowaniu wniosku o dofinanso-
wanie i fachowej realizacji robót, 
konsekwencji i determinacji władz 
miasta. 

 - Spełniły się wszystkie nasze założe-
nia dotyczące parku, kiedy rozpoczy-
naliśmy tę inwestycję. Mimo sprzeci-
wu części radnych, okazało się że mie-
liśmy rację – mówi wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Wojciech Kozłow-
ski. - Park po prostu żyje, ludzie spoty-
kają się, spacerują, spędzają czas, 
dzieci szaleją na placu zabaw, mło-
dzież próbuje się w siłowni terenowej, 
do dyspozycji są już dwie kawiarnie-
restauracje. Park jest dla mieszkań-
ców miejscem atrakcyjnym, bezpiecz-
nym, dobrze zagospodarowanym, 

można rzec nawet eleganckim.  
- W ciągu ostatnich lat w Parku Maj-
kowskiego zrealizowano dwa projek-
ty, na które władze miasta zdobyły 
dofinansowanie unijne. Drugi, właśnie 
zakończony, projekt pod nazwą „Re-
witalizacja przestrzeni publicznej 
śródmieścia Wejherowa” w zakresie 
parku realizowany był od czerwca 
2010 do września 2011 r. Łączna war-
tość prac w parku w ramach tego pro-
jektu to 4 953 730 zł, z czego unijna 
dotacja stanowi 50% czyli 2 476 895 
zł – wyjaśnia zastępca prezydenta 
Piotr Bochiński. 

- Jak widzimy, wejherowski park wy-
gląda coraz piękniej, każdy może tu 
odnaleźć przestrzeń dla siebie i korzy-
stać z uroków tego miejsca o każdej 
porze roku - mówi Leszek Glaza, prze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowa. 

Krzysztof Hildebrandt  

Prezydent Wejherowa 

 

- Zmoderni-

zo waliśmy 

park dla  

m ieszka ń-

ców Wejhe-

rowa. Ma 

im służyć  i  

to jest zaw-

sze cel mo-

jego działa-

nia jako 

prezydenta miasta. Park to tylko  

dobry przykład tego, jak urzeczy-

wistniamy wizję miasta przyjazne-

go i atrakcyjnego dla wejherowian. 

 W ciągu 4 lat na park wydaliśmy 

łącznie prawie 9  mln zł,  w tym  

oczywiście zdobyte dotacje unijne. 

Efekt jest  widoczny. Zmiany może-

my oglądać każdego dnia. 

 Pierwszy projekt  parkowy został 

wykonany od czerwca 2009 ro ku 

do lipca 2010 roku pod nazwą  

 „Przywrócenie walorów historycz-

no przyrodniczych parku miejskie-

go im. A. Majkowskiego w Wejhe-

rowie” o łącznej wartości ponad   

2 mln zł.  

 Do tych dwóch projektów unijnych 

należy doliczyć jeszcze inne wydat-

ki miasta na park od 2008 roku 

w kwocie prawie 2 mln zł.  

 

S 

W wejherowskim parku odbyła się konferencja zwołana z okazji zakończenia projektu  
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Mieszkańcom bardzo podoba się 

park po rewitalizacji  
każdej porze dnia można spotkać tu space-
rowiczów, którzy przychodzą poćwiczyć 
lub na spacer.  

- Odkąd zamontowano tu urządzenia do ćwiczeń, 
taką „siłownię pod chmurką”, wspólnie z koleżan-
ką przychodzimy tu codziennie – mówi Eugenia 
Kreft, mieszkanka Wejherowa. – Jesteśmy za-
chwycone zmieniającym się na lepsze wejherow-
skim parkiem. Przyjeżdżają tu osoby spoza Wej-
herowa i jak mówią, jest to miejsce niezwykłe. Ile 
razy jestem w parku, widzę jakiś nowy element – 
kępa krzewów ozdobnych, świerki czy pojawiają-
ce się ławki w nowych miejscach. Tutaj naprawdę 
każdy znajdzie coś dla siebie - są alejki spacero-
we, jest imponujący plac zabaw, scena letnia, no  
i ta siłownia.  

O 

Jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc  w parku jest  plac zabaw dla dzieci. Zajmuje  on po-
wierzchnię 2,5 tys. m kw. Każdego dnia oblegany jest przez dziesiątki dzieci.   

Nowo otwarta siłownia to „raj” dla najmłodszych sportowców 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt osobiście wypróbował każde urządzenie 
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SZLAK ROWEROWY W WEJHEROWIE   
W Wejherowie rozpoczyna się budo-
wa odcinka drogi rowerowej w ra-
mach projektu „Turystyczny Szlak Pół-
nocnych Kaszub – budowa, przebudo-
wa publicznej infrastruktury tury-
stycznej - stworzenie spójnego szlaku 
rowerowego na terenie gmin powia-
tów wejherowskiego i puckiego”.  

artość całego zadania wynosi 
prawie 18 mln zł. W ramach in-
westycji przewiduje się roboty 
budowlano – montażowe, w wy-
niku których powstanie 133 km 

oznakowanego szlaku rowerowego  
z infrastrukturą oraz jego promocję na 
terenie gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck, 
Wejherowo, Gniewino oraz w mieście 
Puck i mieście Wejherowo. Wysokość 
dofinansowania to 10,8 mln zł. 

Aktywna forma wypoczynku  
- Cieszę, że doszło do podpisania tej umo-
wy – mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Nowe ścieżki   
z pewnością się przydadzą, a istniejące już 
szlaki zostaną zmodernizowane. Jest co-
raz więcej biegających, spacerowiczów  
i rowerzystów, którym chcemy stworzyć 
odpowiednie miejsce do aktywnej formy 

wypoczynku. Mamy nadzieję, że projekt 
ten przyczyni się do wydłużenia sezonu  
i wzrostu liczby turystów. 

 Gdzie powstaną ścieżki  
Projekt zakłada budowę na terenie Wej-
herowa 600-metrowej promenady pie-
szo-rowerowej o nawierzchni twardej 
wzdłuż potoku Cedron od ul. Rzeźnickiej 
do ul. Partyzantów (w ramach rewitaliza-
cji Śródmieścia); 360-metrowego odcinka 

ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chopi-
na od skrętu do szpitala do ul. Nowowiej-
skiego, 690-metrowego odcinka drogi 
rowerowej wzdłuż górnego odcinka ul. 
Ofiar Piaśnicy. Budowa projektu obejmuje 
także oznakowania m.in. Szlaku  rowero-
wego „Rumia – Białogóra”.          

WWWW    

PoŜegnanie dyrektora „Ósemki”  
irosław Sildatke, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 3 w Wejherowie  
z okazji zakończenia pracy za-

wodowej i przejścia na emeryturę 
otrzymał z rąk prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta Medal 
Miasta Wejherowa oraz podziękowa-
nie za wieloletnią pracę na rzecz wej-
herowskiej oświaty.  
   Jak powiedział Mirosław Sildatke, od-
chodzi na emeryturę z przekonaniem, że 
pozostawia szkołę w dobrych rękach.  
- Mojej następczyni – Danucie Czer-
newskiej, życzę jak najmniej proble-
mów, a także wsparcia ze strony mia-
sta i osób, które współpracują ze szko-
łą – mówi Mirosław Sildatke. – Z cał-
kowitym zaufaniem przekazuję obo-
wiązki dyrektora i wiem, że poprowa-
dzi tę placówkę w dobrym kierunku. 
Bez pomocy obecnego prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta nie udałoby 
się z pewnością wybudować krytej 

pływalni, sztucznego lodowiska  
i największej w mieście płyty do gry ze 
sztuczną nawierzchnią. Jestem dumny 
z uczniów tej szkoły, którzy w różnych 
dziedzinach nauki osiągają najwyższe 
noty.  

M 

INFO RM ACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. J. Wej-
hera 8, 27 października br. został wywieszony 
na 21 dni wykaz lokali mieszk. stanowiących 
własność Miasta Wejherowa, przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszk. nr 3 przy ul. św. Jacka 11 wraz z 
ułamkową cz. gruntu działka nr 368 obręb 15 
(użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 34 na os. Staszica 1 wraz z 
ułamk. cz. gruntu dz. nr 457/1 obręb 15 
(użytk. wieczyste)  
• lokal mieszk. nr 10 przy ul. P. Skargi 2 wraz z 
ułamk. cz. gruntu dz. nr 146/36 obręb 10  
• lokal mieszk. nr 1 przy ul. Bukowej 9 wraz z 
ułamk. cz. gruntu działka nr 184/7 obręb 16  

Coraz większe zainteresowanie aktywną turystyką sprawia, że powstają nowe szlaki rowerowe.  

INFO RM ACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że 
na tablicy ogł. Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie przy Placu J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 
195, 26 października br. wywieszono na 21 
dni wykaz działek stanowiących własność 
Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych 
do oddania w użytkowanie, w drodze bez-
przetargowej: 
• część dz. nr 232/2, obr. 16, o pow. około 50 
m2, poł. przy ul. Kalwaryjskiej, księga wieczy-
sta GD1W/00042659/7,  
• dz. nr 98/5, 99/3 i 100/3 obr.10, o pow. 
łącznej 191 m2 , poł. na os. Kaszubskim, księga 
wieczysta GD1W/00044221/2.  



Październik 2011 r.                                      Nowiny -  www.wejherowo.pl                                                                Str. 7  

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

WAŁOWA SIĘ INTEGRUJE 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie od-
była się konferencja podsumowująca, trwający ponad 
rok projekt, Klubu Integracji Społecznej „Wałowa”.  

Jak mówi Ewa Kłosowska, dyrektor 
MOPS, Klub Integracji Społecznej  
„Wałowa” funkcjonował od listopada 
2010 r. do września 2011 r.   
Zorganizowany został przez wejhe-
rowski MOPS w ramach projektu 
 „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej 
Śródmieścia Wejherowa” współfinan-
sowanego przez UE w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go oraz z budżetu państwa.  
W siedzibie klubu spotykała się grupa 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Po połu-
dniu pomieszczenia klubu przy ul. Wa-
łowej 5 służyły jako świetlica środowi-
skowa dla dzieci w wieku 7 -13 lat. 
Paweł Brzeziński, kierownik Klubu 
Integracji Społecznej „Wałowa” przy-
znaje, że przez ten rok udało się 
zapewnić możliwość alternatywnego 
spędzania wolnego czasu dla dzieci  
i dorosłych, zaktywowano mie-
zkańców ul. Wałowej, a także wy-
równano szanse edukacyjną dzieci.  
   Z propozycji KIS skorzystało 360 
osób.  W 

 „ZDĄśYĆ  PRZED KOMORNIKIEM” 
Wejherowski Program Pilotażowy Wspierania Rodzin Za-

grożonych Eksmisją z lokali z powodu nie płacenia czynszu  
Wspólny program Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązuje od 1 października br. do 
31 grudnia 2012 r.   
   Z programu mogą skorzystać osoby, których zaległości  w opłatach czynszo-
wych w dniu podpisania kontraktu nie przekraczają 3 miesięcy zaległości; ma-
ją tytuł prawny do zajmowanego lokalu komunalnego; deklarują  wolę współ-
pracy (podpisują kontrakt socjalny); po podpisaniu kontraktu socjalnego na 
bieżąco dokonuje opłat czynszowych z jednoczesną możliwością odpracowa-
nia zaległości czynszowych.  
   W przypadku spełnienia kryteriów najemca podpisuje aneks do umowy naj-
mu lokalu mieszkalnego. Kryteria: zaległość nie przekracza 10 000 zł; umorze-
nie postępowania komorniczego z uwagi na brak środków, w przypadku jego 
prowadzenia. 

Pomoc finansowa  
dla osób pobierających  

świadczenie pielęgnacyjne 
Osoby posiadające świadczenia pie-
lęgnacyjnego otrzymają dodatkowe 
świadczenie w  wysokości 100 zł 
miesięcznie.  

Pomoc będzie przyznawana na 
wniosek ww. osób złożony do  
31 października 2011 r. 
     Wnioski należy składać  w  
siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Wejherowie, 
ul. Kusocińskiego 17, do   
31 października 2011 r. 

Klub Integracji Społecznej „Wałowa” zorganizował m.in. akcje środo-
wiskowe „Maj na Wałowej” i „Tu zaszła zmiana”  

W KIS realizowany był program „Uczyć się warto”, czyli ciekawi 
ludzie, tematy oraz  zajęcia w ramach „Szkoły rodziców” 
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JUBILEUSZ MIEJSKIEGO 
PRZEWOŹNIKA 

30 lat temu została uruchomiona w Wejherowie miejska komuni-
kacja autobusowa. Ten jubileusz uczczono na wejherowskim ryn-
ku wprowadzeniem do eksploatacji nowo zakupionego autobusu. 

rzez 30 lat okazało się, że ko-
munikacja miejska jest po-

trzebna, bo korzystają z niej mieszkańcy 
Wejherowa i okolic jeżdżąc m.in. do pra-
cy i do szkoły - mówi Czesław Kordel 
prezes MZK Sp. z o.o. 
 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w 
Wejherowie zatrudnia ok. 100 osób,  
w tym 62 kierowców. Jest członkiem 
Metropolitalnego Związku Komunalne-
go Zatoki Gdańskiej. Jako pierwszy w 
naszym regionie wdrożył elektroniczny 
system obsługi pasażerów w tym m.in. 
metropolitalny bilet elektroniczny. 
- Nasz wejherowski zakład komunikacji 

posiada  funkcjonalne i przyjazne dla 
osób niepełnosprawnych autobusy naj-
nowszej generacji i jest znakomicie za-
rządzany. Jest jedną z najnowocześniej-
szych firm komunikacyjnych w kraju - 
powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.   

Medale "Za wieloletnią pracę dla komu-
nikacji" przyznane przez Izbę Gospodar-
czą Komunikacji Miejskich otrzymali: 
brązowy - Mieczysław Frankowski, Ry-
szard Kąkel, Andrzej Wyka, srebrny - 
Eugeniusz Kas, Bernard Bieszk, Krzysz-
tof Nalewajko, Adam Ruszewski, złote - 
Feliks Makurat i Zygmunt Potrykus.  

Mistrz  
kierownicy MZK  

iotr Szoda, kierowca Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Wejhero-

wie wykazał się najlepszą znajomością 
przepisów kodeksu drogowego, umie-
jętnością prowadzenia autobusu, wła-
ściwą obsługą pasażerów m.in. niepeł-
nosprawnych oraz umiejętnością 
udzielania pierwszej pomocy.  
   Wywalczył pierwsze miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Kierowców Ko-
munikacji Miejskiej pokonując 59. kie-
rowców.  W poprzednim konkursie w 
2009 r. zajął trzecie miejsce, a na roze-
granych we wrześniu br.  Mistrzo-
stwach Polski Kierowców Autobusów 
organizowanych w ramach wystawy 
Trans Expo w Kielcach, był drugi.  
Dumy ze swojego pracownika nie 
ukrywa prezes spółki MZK w Wejhe-
rowie, Czesław Kordel.  
- Konkurencja była silna, bo byli tam 
kierowcy z wielu dużych polskich 
miast, ale szczególne umiejętności  
i predyspozycje naszego kierowcy po-
zwoliły osiągnąć sukces – mówi Cze-
sław Kordel, prezes MZK  Sp. z o.o.   

P 

Dobra kondycja wejherowskiej Gminnej Spółdzielni   
Wejherowska Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” została uhonorowana nominacją do nagro-
dy ORZEŁ AGROBIZNESU 2011.  

ak powiedział podczas rozmowy z prezydentem Wejhe-
rowa Krzysztofem Hildebrandtem prezes wejherowskie-
go GS Zbigniew Kołodziejczyk otrzymana nominacja 

oznacza zaliczenie wejherowskiej spółdzielni do bardzo ścisłe-
go grona firm agrobiznesowych w Polsce. Podkreślił, że spół-
dzielnia mimo kryzysu w ostatnich latach radzi sobie na rynku 
bardzo dobrze i otrzymuje wiele wyróżnień.  
   W tym roku podczas Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku w 
ramach 16. Święta Chleba spółdzielnia otrzymała dwa wyróż-
nienia w konkursie "Smakołyk Święta Chleba": w kategorii 
wyrób piekarniczy - za "chleb słoneczny" i w kategorii wyrób 
cukierniczy - za ciasto "toffina brzoskwiniowa".  

J 

-P 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt pogratulował prezesowi GS Zbigniewo-

wi Kołodziejczykowi i jego pracownikom tak znaczących osiągnięć   

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył prezesowi Czesławowi Kordelowi 
Medal Róży za wieloletnie i profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem  



Październik 2011 r.                                      Nowiny - www.wejherowo.pl                                                                Str. 9                                                                                      

koncerty-wystawy-spotkania   
 listopad 2011  

Wejherowskie Centrum Kultury  
9.11- Kino Orange – film pt. „Habemus Papam” i „Przepis na 
miłość”. Impreza biletowana (informacje: WCK 58 672 27 75), 
Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, 
18.11, godz. 18-  6.  Festiwal Filmów i Form Jednominuto-
wych The One Minutes - pokaz filmów festiwalowych, Aula 
Gimnazjum nr 1, 
20.11, godz. 19-  „Piaf po polsku” - recital Doroty Lulki, Aula 
Gimnazjum nr 1 w Wejherowie. Bilety: 20 zł (w dniu koncertu 
25 zł). Rezerwacje: 58 672 27 75, 
23.11- Konkurs plastyczny dla przedszkoli, klas „0” 
i „I – III” szkół podstawowych. Pokonkursowa Wystawa pla-
styczna pod nazwą „Grzybobranie”, Szkoła Podstawowa nr 9, 
24.11- Przedstawienie teatralne Teatru lalki Tęcza ze Słup-
ska – dla przedszkoli, klas „0” i „I – III” szkół podstawowych, 
Aula Gimnazjum nr 1, 
25-26.11- Warsztaty wokalne z Elżbietą Zapendowską, Aula 
Gimnazjum nr 1, 
30.11- Konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Pokonkursowa Wystawa fotograficzna 
pod nazwą „Magiczne zakątki”, Ratusz w Wejherowie. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
4.11, godz. 14.00 – wernisaż wystawy „Biblioteka  wczoraj  
i dziś” w Ratuszu, z okazji 65-lecia Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Wejherowie; 
7.11, godz. 17.00 – ogłoszenie wyników VI edycji Wejherow-
skiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”; 
9.11, godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
10.11, godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych poświęcone książkom „Castorp” Pawła Huelle-
go oraz „Po zmierzchu” Harukiego Murakamiego; 
14.11, godz. 09.00 – konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyź-
nie” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;   
15.11, godz. 16.00 – spotkanie z Romualdem Koperskim - 
podróżnikiem, przewodnikiem po Syberii; 
16.11- ogłoszenie konkursu internetowego z okazji Między-
narodowego Dnia Tolerancji; 
23. 11, godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
25.11 -  Światowy Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece; 
28.11, godz. 11.00 – zakończenie V Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego; 

Szczegółowe informacje na stronie: 
www.biblioteka.wejherowo.pl oraz www.facebook.com 

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 
Wejherowianie triumfowali w Rumi 
Wejherowski zespół  Art’N’Voices pod dyr. Anny Rocławskiej 
zdobył dwie nagrody na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Mu-
zyki Religijnej w Rumi. Grupa Art’N’Voices  otrzymała nagrodę 
pieniężną, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa.  

 Wystawa marynistyczna w Ratuszu  
W wejherowskim ratuszu otwarto wystawę poplenerową Mię-
dzynarodowego Pleneru Marynistów – Partnera Stowarzysze-
nia Marynistów Polskich.                                           www.wejherowo.pl 

Jubileusz Ośrodka dla Niesłyszących  
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących obcho-
dził jubileusz 90-lecia. Podczas uroczystości Medale Komisji Edu-
kacji Narodowej otrzymali Teresa Mielewczyk i Andrzej Miedziak.  

Wejherowski zespół wokalny Art’N’Voices pod dyrekcją Anny Rocławskiej 

W XI Międzynarodowych Nadmorskich Spotkaniach Twórczych w Czyma-
nowie wzięło udział 20 artystów-malarzy polskich i zagranicznych. 

Życzenia z okazji jubileuszu dyrektorowi Ośrodka Ewelinie Lulińskiej-
Kuklik przekazali sekretarz mia sta Bogusław Suwara i kierownik 
Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki UM Michał Jeliński 

Kaszubsko-Pomorskie Targi Ślubne 
Targi odbędą się 20 listopada br. w Hotelu Murat w Redzie  
w godz. 11-18. Wstęp dla gości bezpłatny. Do wygrania m.in. 
suknie ślubne, biżuteria, kosmetyki, akcesoria ślubne.  
Targi organizowane są przez laureatów „Pomorskiego Bizne-
splanu” - Macieja Sulętę i Pawła Bonisławskiego. Są oni członka-
mi Klubu Młodych Przedsiębiorców, działającego przy Regio-
nalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie.  
Patronat nad targami objął m.in. Prezydent Miasta Wejherowa.  
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NOWINY - Biul etyn  In fo rmacyjny  Urzę du Mie jskieg o w Wej he row ie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. (58) 677 70 56, fa x (58) 672 12 57; e- m ai l: n o wi n y @ we jh e ro wo . p l;     

Archiwalne nume ry na stronie: www.zob aczwejherow o.pl   
Materi ały info rmacyjne przyj mowane są codziennie w godzi nach pracy U rzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji uŜyteczności 
publicznej drukow ane są bezpła tnie.  Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejherowie. N akład  
6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  We jhe ra  8 - Ratusz  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, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

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, (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,  

(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 RoŜyńska)  

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

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

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU  
1 LISTOPADA 2011 r.  

w rejonie cmentarza przy ul. Roszczynialskiego  
1 listopada w celu zapewnienia bezpieczeństwa tradycyjnie ograniczony zosta-

nie ruch pojazdów w obrębie cmentarza w Wejherowie Śmiechowie.  
Wprowadzone zostaną następujące zasady:  

• Zamknięte dla ruchu zostaną ulice: Roszczynialskiego, Myśliwska, Ofiar Grudnia 
1970, Leśna i Brzozowa. 
• Dojazd do cmentarza autobusami komunikacji miejskiej odbywać się będzie 
liniami nr 3 i 11 oraz liniami dodatkowymi A i C i D.  
• Dla inwalidów przeznaczono miejsca postojowe na ul. Ofiar Grudnia 1970  
i Brzozowej z dojazdem od ul. Sikorskiego. 
• 1 listopada na płycie boiska przy ulicy Wąskiej zostanie zorganizowany parking 
z dojazdem od ul. Sikorskiego. 
Prosimy o stosowanie się do poleceń kierujących ruchem i przestrzega-
nie oznakowania, co usprawni dojazd i powrót  z  cmentarza. Wszyst-
kich mieszkańców Wejherowa zachęcamy do korzystania z usług ko-
munikacji miejskiej, gdzie będzie obowiązywać zwykła taryfa biletowa.  

 KOMUNIKACJA MIEJSKA  
w okresie 29 października – 2 listopada 2011 r.  

• 29 października komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie z rozkładami 
jazdy obowiązującymi w soboty. W godzinach 9 – 17 linia nr 3 będzie obsługiwana 
autobusami o zwiększonej pojemności.  
• 30 października komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie z rozkładami 
jazdy obowiązującymi w niedziele. W godzinach 9 – 17 linia nr 3 będzie obsługi-
wana autobusami o zwiększonej pojemności. 
• 29 - 31 października i 1 listopada dodatkowo zostanie uruchomiona linia „D” 
na trasie Osiedle Przemysłowa – Cmentarz. Linia będzie kursowała w godzinach  
9-17  co 90 min. Autobus będzie odjeżdżał z przystanku MZK przy ul. Przemysłowej 
przy Almaresie i na trasie przejazdu do Cmentarza będzie się zatrzymywał na przy-
stankach: Gulgowskiego n/ż, Graniczna, Ofiar Piaśnicy, Chopina, Kochanowskiego, 
Pomorska – DH KASZUB – Prusa – Szkoła, Necla i Rybacka. 
• 1 listopada komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowią-
zującymi w niedziele i dni świąteczne oraz uruchomione zostaną do wejherow-
skiego Cmentarza przy ul. Roszczynialskiego od godz. 8 dodatkowo linie:  
„A” Wejherowo Dworzec PKP – Cmentarz; „C” Os. Kaszubskie – Cmentarz;  
linia „D“ Osiedle Przemysłowa – Cmentarz.  
• 2 listopada komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowią-
zującymi w dni powszednie. Dodatkowo - po zakończeniu popołudniowej Mszy 
Świętej na „starym Cmentarzu” przy ul. 3-go Maja – przed bramę Cmentarza przy ul. 
Sportowej zostaną  podstawione autobusy niskopodłogowe z oznakowaniem linii nr 
2 i 3, które następnie włączą się w trasy tych linii w kier. Szpitala i Odrębnej.  

Szczegółowe informacje:  tel. 58 572 29 33; www.mzkwejherowo.pl.  

Wystawki "Jesień" 2011 
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie informuje o przeprowadzeniu na zle-
cenie Prezydenta Miasta Wejherowa jesiennej zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych i nietypowych. Zbiórka realizowana będzie w formie tzw. wystawek i konte-

nerów objezdnych w dniach 28-29 października br. oraz 4-5 listopada br.   
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców 
Wejherowa Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. Zbiórka odbędzie 

się 28-29 października  br. oraz 4-5 listopada br.  
Szczegółowe informacje: www.wejherowo.pl 






