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Wejherowo samorządem równych szans 
Wejherowo po raz drugi otrzymało wyróżnienie w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych 
Szans 2012” na najlepsze działania dla osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy. Wyróżnie-
nie potwierdza zaangażowanie miasta na rzecz pełnej aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców Wejherowa. 

Już od czterech lat Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 
docenia samorządy aktywnie działające na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, przyznając ogólnopolską nagrodę Samo-
rząd Równych Szans. Do udziału w IV edycji konkursu swoje 
projekty zgłosiło 125 samorządów. Kapituła Nagrody pod 
przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy - Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wybrała 15. zwycięz-
ców i przyznała 25 wyróżnień. 
  Nagrodę odebrał Bogdan Tokłowicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa, który podkreśla, jak ważne jest tworzenie 
warunków powszechnej dostępności dla osób z różną nie-
pełnosprawnością. - Jako priorytet przyjęliśmy likwidację 
barier architektonicznych w urzędach, instytucjach kultu-
ry, placówkach oświatowych oraz przestrzeni publicznej – 
mówi Bogdan Tokłowicz. - Kolejno modernizowano bu-
dynki urzędu i jednostek organizacyjnych, przystosowu-
jąc je do korzystania przez osoby niepełnosprawne.  

W Wejherowie podejmowanych jest szereg działań, imprez integracyjnych 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Zorganizowano m.in. „Piknik czerwco-
wy” połączony z festynem „Dar Serca” i pokazem sztuki osób niepełno-
sprawnych Free-Art; spotkanie „Muzyczna Integracja”;  imprezę paralot-
niową dla niesłyszących “Weekend w chmurach”, Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Wejherowie. W Urzędzie Miej-
skim uruchomiono całodobowy numer telefonu do dyżurnego Straży Miej-
skiej dla osób niesłyszących, na który można zgłaszać interwencje, wnio-
ski i uwagi poprzez wysłanie SMS. Wysłana informacja, zostanie dyżurne-
mu przetłumaczona w formie głosowej. 

Po modernizacji Urząd Miejski, Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, MOPS zapewniają pełną 
funkcjonalność i niezbędny komfort 
obsługi poprzez przystosowanie 
budynków dla osób niepełnospraw-
nych, w szczególności poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich. 
W Zespole Szkół nr 3 uruchomiony 
został dźwig samonośny dla osób 
niepełnosprawnych.  

MMMMilion zł na Węzeł Kwiatowailion zł na Węzeł Kwiatowailion zł na Węzeł Kwiatowailion zł na Węzeł Kwiatowa        
Wejherowo otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie  1 125 000 złotych na prace projekto-
we budowy metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. 
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 
i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oficjalnie podpisali umowę o dofinansowaniu.  

Całkowita wartość projektu to 1,5 mln złotych, z czego Unia Eu-
ropejska dofinansowuje 75 proc., czyli 1 125 000 zł. Przedmio-
tem projektu będzie wykonanie kompletnej dokumentacji tech-
nicznej budowy bezkolizyjnego, z linią kolejową, powiązania 
drogowego w Wejherowie.   
- Jest to bardzo ważna inwestycja - połączenie bezkolizyjne łą-
czące północną część miasta z południową – mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Wszystko to z myślą o usprawnieniu 
i bezpieczeństwie ruchu mieszkańców Wejherowa. Dzisiaj pod-
pisaliśmy umowę, która określiła konkretne środki finansowe 
na wykonanie dokumentacji. Nie ukrywam, że liczymy 
w przyszłości na dofinansowanie realizacji tej inwestycji.  
Zgodnie z opracowaną na zlecenie Urzędu Miasta koncepcją, na 
skrzyżowaniu ulic Dworcowej, 10 Lutego i Kwiatowej 
powstanie rondo, od którego w kierunku zachodnim odchodzić 
będą dwie jezdnie – od ulicy Kwiatowej oraz nowa droga, 

prowadząca do planowanego tunelu pod torami kolejowymi. 
Dzięki temu ciąg pojazdów na ul. Kwiatowej jadących 
w kierunku „szóstki” zostanie rozładowany.  

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

Zakupiono wyposażenie pracowni 
i sal Wejherowskiego Centrum Kul-
tury”. Wejherowo uzyskało na za-
kupy dofinansowanie ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Całkowita wartość zada-
nia wynosi 172 tys. zł,  a dofinanso-
wanie wynosi 100 tys. zł, pozostałe 
środki pochodzą w budżetu miasta.  
Zakup  wyposażenia pracowni artystycz-
nych - plastycznej, ceramiki i rzeźby obej-
muje sztalugi studyjne, kawalety rzeźbiar-
skie, koło garncarskie, toczki ręczne na 
stół, grafoskop rzutnik pisma, aerograf, 
odstojniki, komorę natryskową 
z pochłaniaczem elektrycznym, minikom-
presor, walcarkę. Natomiast do sali prób 
orkiestry i sali prób chóru kupiono piani-
no cyfrowe, pianino klasyczne, ławy do 
pianin, akordeony, pulpit dyrygencki. 
- Zakup ten pozwoli na lepsze wykorzys-
tanie nowej siedziby oraz umożliwi 
realizację znacznie rozszerzonej oferty 
w nowym budynku domu kultury –mówi 
Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.  
 

Nowa pracownia laureatki  
wejherowskiego biznesplanu  

Katarzyna Roszman - laureatka „Wejherowskiego Biznesplanu 2006” jest przykła-
dem, że można dobrze wykorzystać swoją szansę, jaką dało jej zwycięstwo 
w konkursie. Nowe atelier, które otworzyła przy ul. Rzeźnickiej 10 w Wejherowie, 
ma być miejscem dla osób z 
własną wizją, stworzone by 
oczarować oryginalnym i mod-
nym  krojem. Artystyczne kra-
wiectwo w jej wydaniu, to two-
rzone z pasją autorskie projek-
ty i stylizacje. Katarzyna Rosz-
man przyznaje, że udział w 
konkursie „Wejherowski bizne-
splan” bardzo pomógł jej w roz-
woju własnej firmy. - Konkurs 
to przede wszystkim wspaniała 
reklama, nauka ekonomii dla 
młodych przedsiębiorców, stąd 
moja zachęta, aby nie bać się swoich projektów – mówi Katarzyna Roszman.  
Organizatorem konkursu finansowanego przez Urząd Miejski w Wejherowie jest 
Leszek Glaza, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie. 
W ciągu siedmiu edycji Wejherowskiego, a następnie Pomorskiego Biznesplanu 
wzięło udział 152 uczestników. - Konkurs jest szansą dla tych wszystkich młodych 
przedsiębiorców, którzy mieli dość pomysłu i odwagi, by swoje pomysły zrealizo-
wać – mówił Leszek Glaza. – Laureatka jednego z pierwszych konkursów pokazała, 
że umie ten biznes prowadzić. Wykorzystała swoją szansę w stu procentach.  
Bogusław Suwara, sekretarz Miasta Wejherowa podkreślił, że miasto wspiera lau-
reatkę konkursu. - Obserwujemy dynamiczny rozwój pracowni pani Katarzyny 
i widzimy, jak dużą determinacją się ona wykazuje – mówi Bogusław Suwara. – Jak 
dużo wkłada w swój biznes wysiłku, pracy, pomysłowości. Jej pracownia to nie tyl-
ko krawiectwo, to projekty, wydarzenia kulturalne, pokazy mody. W imieniu pre-
zydenta i swoim życzę dalszych sukcesów w rozwijaniu swojej pasji.  

 

Trwają prace wykończeniowe  
nowego centrum kultury  

Regionalne centrum kultury jest największą inwestycją miejską realizowaną w ra-
mach programu rewitalizacji realizowanego w latach 2008-2015. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe, trwa malowanie pomieszczeń, montowane są wszystkie 
urządzenia mechaniki sceny, rozpoczął się montaż technologii sceny. Trwa montaż 
systemu kinotechniki – projektor oraz montaż foteli w sali widowiskowej.  
Przypomnijmy, że w planowanym wielofunkcyjnym obiekcie o powierzchni 6,5 tys. 
m kw. będą dwa podstawowe moduły stanowiące całość. - W pierwszym 
powstanie nowoczesna sala na prawie 400 osób, gdzie realizowana będzie funkcja 
koncertowa, kinowa, teatralna, widowiskowa i audytoryjna, będą także galerie 
wystawiennicze, sala konferencyjna, kawiarnia z zapleczem – mówi Piotr 
Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa. - W drugim module zaplanowano dom 
kultury z bogatym programem dla dzieci i młodzieży: sala prób chóru, teatru, 
muzyki, studio nagrań, pracownie plastyczne.  
- Regionalne centrum kultury ma służyć wszystkim mieszkańcom Wejherowa – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Naszym celem jest,  aby w 
Wejherowie wiele się działo, żeby nie trzeba było jeździć do Trójmiasta i przede 
wszystkim, aby wejherowskie dzieci i młodzież miały możliwości rozwoju swoich 
zainteresowań i talentów oraz mogły w godnych warunkach ciekawie spędzać czas. 

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

Edwin Nawrocki nagrodzony  
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tury-
styki Sekcja Turystyczna WUTW otrzy-
mała od Zarządu Głównego PTTK 
w Warszawie Dyplom Honorowy „Za za-
sługi w upowszechnianiu turystyki i kra-
joznawstwa”. Natomiast lider sekcji - wo-
lontariusz Edwin Nawrocki otrzymał naj-
wyższe odznaczenie PTTK „Instruktor 
Krajoznawstwa Polski”. Ponadto 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod-
czas uroczystości 
w Warszawie 
Edwin Nawrocki 
został odznaczony 
Medalem PTTK  
„Nauczyciel Kraju 
Ojczystego”. Jest to 
najwyższe odzna-
czenie PTTK dla 
nauczycieli przy-
znawane dla ludzi 
z pasją prowadzą-
cych systematycz-
ną działalność edukacyjno – wychowaw-
czą na rzecz dzieci, młodzieży, a także 
osób starszych – mającą na celu upo-
wszechnianie turystyki i krajoznawstwa.  
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Nowa przychodnia „Nasz Dom”  
Z początkiem października uruchomiła swoją działalność Przychodnia Medyczno-
Rehabilitacyjna NZOZ „Nasz Dom”. Nowo otwarta placówka medyczna mieści się 
w centrum miasta przy pl. Jakuba Wejhera 17, z wejściem od strony ul. Wałowej. 
Właścicielka placówki Janina Roszman informuje, że przychodnia czynna jest w dni 
powszednie w godz. 8-18 i świadczy 
usługi jako instytucja Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Zapewnia też konsultacje lekarskie 
w zakresie neurologii, ortopedii 
i rehabilitacji.     W ramach działalności 
pielęgniarskiej NZOZ „Nasz Dom” 
prowadzi usługi zabiegowe oraz 
opiekuńczo-pielęgnacyjne. Oferta 
pielęgniarska obejmuje także 
konsultacje w zakresie opieki nad osobami przewlekle chorymi, m.in. z chorobą 
Parkinsona, Alzheimera, po przebytym udarze mózgu. W ramach oferty 
rehabilitacyjnej prowadzone są zabiegi fizykoterapii, kinezyterpii, hydroterapii, 
światłolecznictwa i krioterapii miejscowej.  

 

Mediacja tworzy porozumienie    
 W  Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej trwała akcja Stowarzyszenia 
„Naprzód Wejherowo” pod hasłem „Mediacja na zgodę” w ramach  
„Międzynarodowego Dnia Mediacji”. 
Katarzyna Dowgan ze Stowarzyszenia  
„Naprzód Wejherowo” informuje, że 
akcja polegała na udzielaniu bezpłat-
nych porad i informacji prawnych, 
a także bezpłatnych konsultacji psycho-
logicznych. Inicjatywa spotkała się 
z dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Wejherowa a wśród zainteresowa-
nych nie zabrakło także studentów 
KPSW. W ramach tej społecznej inicjaty-
wy porad udzielali: prawnik Michał Ry-
szard Wysocki, jako stały mediator sądowy oraz psycholog Dariusz Kecler. 
- W trakcie akcji udzieliliśmy wiele porad i konsultacji prawnych oraz psychologicz-
nych. Pytania dotyczyły głównie spraw spadkowych, a także sąsiedzkich 
i lokalowych, mniej z zakresu prawa cywilnego – informuje Michał Wysocki, prezes 
Stowarzyszenia „Naprzód Wejherowo”.  
Wszystkie osoby i instytucje, które chcą wspierać tę inicjatywę proszone są o zgłaszanie 
się do Stowarzyszenia „Naprzód Wejherowo” -  www.naprzodwejherowo.org.   

 

10-lecie SPON „Barka” 
Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych „Barka” świętowało jubileusz 10. 
lecia swojej działalności. Działalność 
SPON „Barka” opiera się wyłącznie na 
wolontariacie, a wszyscy ludzie należący 
do SPON wzajemnie się wspomagają. - 
Nasze stowarzyszenie działa na rzecz 
osób niepełnosprawnych, w tym dzieci 
i młodzieży. Skupiamy w swoim stowa-
rzyszeniu osoby niepełnosprawne ru-
chowo, z porażeniem mózgowym i stwardnieniem rozsianym – mówi prezes stowa-
rzyszenia Wojciech Kaczkowski. - W miarę możliwości we własnym zakresie wypo-
życzamy potrzebującym na okres tak długi, jak tego wymaga fizyczna niesprawność 
m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, kule i materace przeciwodleżynowe. Dla swoich 
członków i osób objętych naszą opieką organizujemy też spotkania integracyjne, oko-
licznościowe i wycieczki krajoznawcze. Obecnie SPON „Barka” liczy ok. 100. członków.  

 

Promocja książki  
o ks. abp. Tadeuszu 

Gocłowskim 
W Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie 
miała miejsce promocja książki Bar-
bary Kanold o ks. abp. Tadeusza Go-
cłowskiego "Spotkania o zmierzchu”.  

Gościem honorowym i bohaterem spo-
tkania był ks. abp senior Tadeusz Go-
cłowski, były Metropolita Gdański 
i uczestnik rozmów w Magdalence 
i Wilanowie. Ks. Arcybiskup odniósł się 
do okresu „rozmów okrągłostołowych” 
i podkreślił, że dialog podjęty 
w Magdalence był absolutnie potrzebny. 
Jak się później okazało, miał decydujący 
wpływ na przyszłość naszego kraju i bez 
niego nie byłyby możliwe przemiany, 
jakie zaszły w Polsce.  
   Wśród gości przybyłych na spotkanie 
obecni byli m.in. marszałek woj. pomor-
skiego Mieczysław Struk, senator prof. 
Edmund Wittbrodt, delegacja władz 
miasta Wejherowa z prezydentem 
Krzysztofem Hildebrandtem na czele, 
a także Tadeusz Fiszbach, były poseł 
i wicemarszałek sejmu oraz ambasador 
RP na Łotwie. Przedstawiciele Wydaw-
nictwa Oskar podziękowali władzom 
Województwa Pomorskiego i miast – 
Gdańska, Gdyni i Wejherowa za życzli-
we wsparcie przy wydaniu tej książki. 
Jak powiedział prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, ks. abp Tadeusz Gocłowski 
wielce się zasłużył dla rozwoju i pro-
mocji Wejherowa popierając renowację 
Kalwarii Wejherowskiej i ukoronowanie 
przez Papieża Jana Pawła II Obrazu Mat-
ki Bożej Wejherowskiej. 
- Ksiądz Arcybiskup często bywał 
w Wejherowie uczestnicząc w wielu waż-
nych wydarzeniach w życiu miasta – 
dodaje prezydent Hildebrandt przypo-
minając m.in. jego udział w prezentacji  
Verba Sacra, w Misteriach Męki Pańskiej 
na Kalwarii Wejherowskiej, Mszy Koro-
nacyjnej, konsekracji kościołów itp. Ks. 
abp Tadeusz Gocłowski otrzymał za-
szczytny tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Wejherowa i został nagrodzony 
Statuetką Jakuba Wejhera. 
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Podatek od nieruchomości  
Uchwała Rady Miasta Wejherowa z dn. 9 października 2012 r. 

Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązują-
ce na terenie miasta Wejherowa: 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,88 zł od 1 m kw. powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m kw. powierzchni, 
d) pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania po-
datnika i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,33 zł 
od 1 m² pow.; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania 
podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta –  
0,33 zł od 1 m² pow.; 
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m² 
pow. użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
10,65 zł od 1 m² pow.; 
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych– 4,63 zł od 
1 m² pow. 
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podst. art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powołanej wyżej ust. o podatkach  
i opłatach lokalnych. 

Podatek od środków transportowych 
Uchwała  Rady Miasta Wejherowa z dn. 9 października 2012 r.   

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie miasta Wejherowa: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 740 zł, 
- od samochodu speł. normy ekologiczne EURO V - 375 zł, 
- od pozostałych samochodów - 780 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 1.250 zł,  
- od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 625 zł, 
- od pozostałych samochodów - 1.320,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 1.550 zł, 
- od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 770 zł, 
- od pozostałych samochodów - 1.570 zł,  
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton:  z zawieszeniem pneumatycznym 
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 3.020 zł,  z pozo-
stałym zawieszeniem - 3.060 zł, 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,  
z tym że: 
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy 
ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV- 1.730 zł, 
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy 
ekologiczne EURO V - 860  zł, 
- od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych - 1.780 zł, 
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym 
za równoważne - 2.310 zł, - z pozostałym zawieszeniem - 2.380 zł, 
b) powyżej 36 ton: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne - 2.330  zł, - z pozostałym zawieszeniem - 3.080 zł, 
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.580 zł, 
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne - 1.800 zł,  
- z pozostałym zawieszeniem - 1.830 zł, 
b) powyżej 36 ton: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym 
za równoważne - 2.280 zł, 
- z pozostałym zawieszeniem - 2.340 zł, 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc: 
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 1.780 zł, 
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO V - 900 zł, 
- od pozostałych autobusów - 1.830 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 2.280 zł, 
- od autobusu spełniającego normy ekolog. EURO V – 1.150 zł, 
- od pozostałych autobusów - 2.320 zł. 

Nie pal śmieci w piecu! 
Wydobywający się z kominów czarny, gryzący dym – 
to efekt spalania śmieci. Takie postępowanie podykto-
wane jest najczęściej oszczędnością, która niestety 
może okazać się zgubna. 

Palenie śmieci w piecach jest szkodliwe, ponieważ piece 
domowe nie są przystosowane do spalania materiałów 
tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces 
spalania odbywa się w o wiele wyższej temperaturze, a 
używane piece wyposażone są w odpowiednie filtry. Nato-
miast podczas spalania śmieci w domu emitowane są szko-
dliwe substancje, a kominy często zapychają się sadzą, co 
może skończyć się zaczadzeniem albo zapaleniem przewo-
du kominowego.  Ilość trucizn, jakie znajdują się w dymie 
powstałym w skutek spalania odpadów w piecach domo-
wych, jest przerażająca. Najbardziej niebezpiecznymi truci-
znami są dioksyny. Powstają one m.in. w skutek spalania 
tworzyw sztucznych, PCV, opon, a także papieru barwio-
nego farbami zawierającymi metale ciężkie lub drewna 
konserwowanego lakierami i farbami zawierającymi 
chlor. Dioksyny trują nas powoli odkładając się  
w tkankach organizmu, głównie w wątrobie, nerkach  
i płucach.  
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Okręgi jednomandatowe w Wejherowie 
Zgodnie z zapisami w Kodeksie Wyborczym (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.), wybory do Senatu RP oraz wybory rad-
nych w wyborach samorządowych będą odbywały się w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Wejherowscy radni 
podczas ostatniej sesji przyjęli uchwałę dotyczącą podziału miasta na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, nume-
rów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych w 2014 r. Według nowej ordynacji 
wyborczej wszystkie gminy muszą do 1 listopada br.  dokonać nowego podziału na okręgi wyborcze. W Wejherowie po-
wstanie 21 stałych jednomandatowych okręgów. Z każdego okręgu wybierany będzie tylko jeden radny. Przy ustalaniu 
podziału miasta na okręgi wyborcze uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na 30 
września 2012 r. Przy podziale miasta Wejherowa na okręgi wyborcze zostały wzięte pod uwagę uwarunkowania topo-
graficzne miasta. Granice stałych okręgów wyborczych, ich numery i liczba radnych wybieranych w każdym okręgu znaj-
duje się w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych  

Nr   
obw. Granice obwodu Liczba wybie-

ranych rad-

nych  

1. Ulice: Akacjowa, Architektów, Geodetów, Gulgowskiego,  Heyki, Inżynierska, Karnowskiego, Lipowa, Podmiejska, 
Przemysłowa, Rogali numery od 7 do 47, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa. 

1 

2. Ulice: Broniewskiego, Dolna, Graniczna, Jana z Kolna, Jasna, Kołłątaja, Kolejowa, Krasińskiego, Lelewela, Narutowi-
cza - numery parzyste od 22 do 28 oraz numery 29 i 30, Niska, Ofiar Piaśnicy - numery nieparzyste od 9 do 23 oraz 
numery od 26 do 55, Okrężna, Pułaskiego, Rogali - numery od 2A do 6,Traugutta, Żeromskiego. 

1 

3. Ulice: Derdowskiego, Jagalskiego, Majkowskiego, Nadrzeczna, Nanicka, Narutowicza - numery od 1 do 21 i 23, Ofiar 
Piaśnicy - numery od 1 do 8 oraz parzyste od 10 do 18A, Ogrody Nanickie, Słoneczna, Słowackiego, Wczasowa, Zwy-
cięstwa. 

1 

4. Chopina - numery parzyste od 2 do 18A, Kochanowskiego - numery od 1 do 5 oraz 7 do 11, Kusocińskiego - numery 
od 1 do 7 oraz 11, Obrońców Helu, Panek, Partyzantów, Pruszkowskiego, Rejtana, Staromłyńska - numery od 1 do 17.  

1 

5. Ulice: Chopina  - numery nieparzyste od 3 do 27 oraz od 30 do 62, Chełmońskiego, Kąpino Dolne, Kochanowskiego - 
numery od 6 do 10 oraz 11A do 29, Kusocińskiego - numery od 4 do 8 oraz od 9 do 10 i od 12 do 22, Wyczółkowskie-
go, Ludowa, Obrońców Wybrzeża, Wyspiańskiego, Staromłyńska - numery od 2 do 18 oraz 19 do 40.  

1 

6. Ulica Borowiacka, Kaszubska - numery od 4A do 19 oraz 23 do 41, Osiedle Kaszubskie - numer 1 oraz od 5 do 16, 
Pomorska, Weteranów. 

1 

7. Ulice: I Brygady Pancernej WP, Osiedle Kaszubskie - numery od 17 do 28. 1 

8. Asnyka, Brzechwy, Iwaszkiewicza, Kaszubska - numery od 22 do 30 oraz 57 do 73, Konopnickiej numery od 17A do 
50, Kropidłowskiej, Baczyńskiego, Leśmiana, Maszopów, Necla, Norwida, Nowowiejskiego, Osiedle Kaszubskie - nu-
mery od 2 do 4, Prusa, Tuwima. 

1 

9. Ulice: Chmielewskiego, Grottgera, Konopnickiej - numery od 1 do 13, Ks. Skargi, Mokwy, Morska, Pokoju, Reja, Rybac-
ka, Stefczyka - numery od 1A do 49, Szyprów, Świętopełka.  

1 

10. Ulice: Ceynowy, Drzeżdżona, Gdańska - numery od 15 do 154, Hufca Harcerzy Gdyńskich, Trepczyka, Dzięcielskiego, Me-
stwina, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Szczukowskiej, Waśkowskiego, Staffa, Stefczyka - nume-
ry od 50 do 91.  

1 

11. Ulice: Bema, Fenikowskiego, Gdańska - numery od 1 do 14, Gryfa Pomorskiego, I Morskiego Pułku Strzelców, Jaśmi-
nowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Czarnieckiego. 

1 

12. Ulice: Skibniewskiej, Kasprowicza, Krasickiego, Matejki, Obrońców Wetserplatte, Odrębna, Paderewskiego, Roszczynial-
skiego -numery od 73 do 79, Sędzickiego, Sikorskiego - numery od 71 do 95 oraz 96 do 172. 

1 

13 Ulice: 12 Marca - numery od 147 do 152 oraz od 154 do 172, Bolduana, Brzozowa, Gniewowska - numery od 14 do 45A, Ka-
mienna, Krzyżowa, Leśna, Myśliwska, Nowa, Ofiar Grudnia 1970, Podgórna, Pogodna, Południowa, Poprzeczna, Pułkownika 
Dąbka, Roszczynialskiego - numery od 3 do 65, Sikorskiego - numery od 2 do 67B oraz od 74 do 92, Środkowa, Wąska, 
Wschodnia, Wysoka. 

1 

14. 12 Marca - numery od 153 do 177 oraz od 182 do 202 oraz 178 do 180A, Cicha, Gniewowska - numery od 1 do 10, Judyc-
kiego, Krótka, Polna, Rzeźnicka, Śmiechowska, Torowa, Wniebowstąpienia. 

1 

15. Ulice: 12 Marca - numery od 181 do 205 oraz numery od 206 do 250, Klasztorna, Ojców Reformatów, Osiedle Staszi-
ca, Przebendowskiego, Pucka, Wałowa - numery od 24 do 28, Zamkowa. 

1 

16. Ulice: 3 Maja - numery od 32 do 38, od 47 do 49B, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, 
Parkowa, Plac J.Wejhera, Sobieskiego - numery od 215 do 235 oraz od 252 do 292A, Św. Jacka, Wałowa - numery od 
1 do 23, Wybickiego. 

1 

17. Ulice: 3 Maja - numery od 1 do 29 oraz od 33 do 45, Hallera, Kalwaryjska, Sobieskiego - numery od 237 do 261 oraz 
306 do 328E, Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności. 

1 

18. Ulice: 10 Lutego, Abrahama, Dąbrowskiego, Kopernika, Osiedle 1000-lecia - numery od 1 do 5, Sienkiewicza, Św. Jana. 1 

19. Ulice: Bukowa, Harcerska, Przyjaźni - numery od 1 do 3, Sobieskiego numery od 263 do 275 oraz 330 do 342.  1 

20. Ulice: Dworcowa, Kwiatowa, Osiedle 1000-lecia - numery od 8 do 15, Sobieskiego - numery od 350 do 352c, Zachodnia.  1 

21. Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Osiedle Przyjaźni - numery od 4 do 8, Ro-
gaczewskiego, Słowińców, Sobieskiego - numery od 279 do 279A, Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wej-
herowska, Złota. 

1 



Str. 8                                                             Nowiny - www.wejherowo.pl                                         Październik 2012 r.                                                                                                        

Dyplomy dla młodych 
kickbokserów 

Wejherowscy młodzi mistrzowie kick-boxingu w grupie 
wiekowej do 13. lat otrzymali dyplomy za zdanie egza-
minów na stopnie szkoleniowe w tej dyscyplinie sportu. 
Dyplomy wręczył trener Piotr Kohnke. 9. stopień uczniowski, 
czyli biały pas z żółtym zakończeniem pasa, uzyskali: Kacper 
Stawski  (lat 6), Aleksander Schulta (lat 7), Mikołaj Kaczmar-
czyk (lat 7) i Szymon Doppke z Sopieszyna (lat 17). 8. stopień 
uczniowski, czyli żółty pas, uzyskali: Damian Patelczyk (lat 
10), Ksawery Jarosz (lat 6) i Michał Szymanowski (lat 12). 
7. stopień uczniowski, czyli niebieski pas, uzyskał Jan Po-
pławski z Lisewa. 6. stopień uczniowski, czyli zielony pas, 
uzyskali: Daniel Hadas, Tomasz Bieńkowski i Aneta Dunst. 
Trener zaprasza sympatyków sportów walki na zajęcia kick-
boxingu, które odbywają się w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 ul. Sobieskiego 344 w Wejherowie. Szkolenie 
dzieci i młodzieży jest wpierane poprzez dotację z Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. 

Inauguracja roku akademickiego 
w WUTW YMCA 

W auli Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie 
nowy rok akademicki zainaugurował Wejherowski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku YMCA. Podczas spotkania otwierającego 
nowy cykl zajęć gratulacje studentom-seniorom złożył zastęp-
ca prezydenta Bogdan Tokłowicz. 
Jak informuje koordynator Krystyna Laskowska, jest to już 
siódmy rok działalności uniwersytetu, do którego w tym roku 
na zajęcia zapisało się 215 osób.  

Studenci - seniorzy rozpoczęli 
rok akademicki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, prowadzony 
przez Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”, rozpoczął  
rok akademicki 2012/2013. Wśród gości był Bogdan Tokło-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa, a wykład inauguracyj-
ny wygłosił rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku, prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. Jak powie-
dział Roman Białas, prezes Stowarzyszenia "Akademia Złote-
go Wieku", które prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Wejherowie, istotą tego typu instytucji jest aktywizacja osób 
w okresie późnej dorosłości.  

Wejherowska Liga  
Piłki Ręcznej  

Trwa trzecia edycja Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej „Tytanów”. 
Mecze odbywają się w hali przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 "Elektryk" Wejherowo. Mecze odbywają się we wtorki 
i piątki od 17:15 do 19. Nowością jest powstanie od tego roku 
I edycji Żeńskiej Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej „Tytanów”.  
W III Edycji Męskiej Ligi Tytanów wystartują następujące druży-
ny: ZSP 2 "Elektryk" Wejherowo, ZSO 2 "Kaszuby" Wejherowo, 
ZSP 4 "Samochodówka" Wejherowo, LO 1 "Bukowa" Wejhero-
wo, ZSP 3 "Dworcowa" Wejherowo, PressMann Lębork, Junior 
Starszy KS „Tytani” Wejherowo. W I Edycji Żeńskiej Ligi Tytanów 
wystartują następujące drużyny:  ZSP 4 "Samochodówka" Wej-
herowo, ZSP 2 "Elektryk" Wejherowo, Absolwentki Elektryk, 
Gimnazjum Bolszewo, Kwiatki Wejherowo. 

Tenisowe Mistrzostwa  
Wejherowa 

Na wejherowskich Kortach Tenisowych wyłoniono Teniso-
wych Mistrzów Wejherowa sezonu 2012. W finale gry poj. 
mężczyzn Damian Dąbrowski pokonał Marcina Kennera 6/3, 
6/3. Miejsca III zajęli: Damian Białas i Agata Bieńkowska 
(najmłodsza uczestniczka turnieju). Mistrzami Wejherowa w 
grze podwójnej zostali Damian Dąbrowski i Damian Białas, 
którzy w finale pokonali Jarosława Dziekońskiego i Mirosła-
wa Brusiło 6/3, 6/2. W kategorii mężczyzn pow. 50. lat tytuł 
mistrzowski zdobył Andrzej Hincke pokonując w finale Da-
riusza Olszewskiego. Kolejne miejsca zajęli: Roman Kenner, 
Władysław Żaczek i Michał Jeliński. Fundatorem pucharów 
był Prezydent Miasta Wejherowa a turniej zorganizował 
Lech Bieńkowski- Wejherowskie Korty Tenisowe.  
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koncerty-wystawy-spotkania  
listopad 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury 
 15.11, godz. 10 - Rozstrzygnięcie konk. ortograficznego dla 
uczniów szkół gimn. i ponadgimnazjalnych. UM Ratusz;                                  
22.11, godz. 10  i 11 - Rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-
go „Cztery łapy” dla Przedszkoli, klas „O” i „I - III” Szkół Podsta-
wowych. Urząd Miejski - Ratusz;                                          
23.11, godz. 18.30 - Prezentacje nagrodzonych filmów  
z Festiwalu Filmów Jednominutowych „One Minutes Festiwal”. 
Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
24.11, godz. 18 - Spektakl „Kobieta Pierwotna” z udziałem 
Hanny Śleszyńskiej. Wydarzenie biletowane - aula Gimn. nr 1  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
5.11, godz. 8 - Konkurs pięknego czytania i oryginalnej inter-
pretacji tekstów Janusza Korczaka – konkurs dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w ramach VI Powiatowego Kon-
kursu Czytelniczego; 
5.11, godz. 11 - Konkurs wiedzy o Januszu Korczaku i jego 
twórczości – Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych w ra-
mach VI Powiatowego Konkursu Czytelniczego; 
8.11, godz. 16 – Spotkane Dyskusyjnego Klub Książki dla Do-
rosłych. Spotkanie poświęcone książkom „Piaskowa Góra” 
Joanny Bator i „ojciec. prl” Wojciecha Staszewskiego; 
12.11, godz. 9 - Konkurs teatralny „Twórczość Janusza Kor-
czaka inspiracją do inscenizacji teatralnej” – Konkurs dla 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach VI Powia-
towego Konkursu Czytelniczego; 
12.11, godz. 10 - Konk. recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” – 
Konkurs dla uczniów szkół podst. i gimn. Współorganizatorem 
jest Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna filia w Wejherowie; 
13.11. godz. 17 – Finisaż wystawy fotografii reportażowej 
Marcina Fedoruka „Pół roku w Wejherowie”; 
14.11. godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
16.11. godz. 17 – wernisaż wystawy członków Stowarzysze-
nia Artystów Plastyków „Pasja”; 
21.11. godz. 17 – ogłoszenie wyników VII Wejh. Konk. Lite-
rackiego „Powiew Weny” połączone z promocją bibliotecz-
nych słuchowisk „Rzeka” i „Bajka o księciu Czarlińskim”; 
23.11 – Światowy Dzień Pluszowego Misia. Zajęcia zorgani-
zowane dla dzieci w wieku przedszkolnym; 
23.11. godz. 16 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Młodzieży - „Wielka księga strachu”  
26.11. godz. 11 – Zakończenie VI Pow. Konk. Czytelniczego 
27.11 - Happening w bibliotece z okazji obchodów roku Janusza 
Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi.  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

80- lecie Koła  Polskiego 
Związku Głuchych 

W auli Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej odbyła 
się uroczystość z okazji 80-lecia Koła Terenowego Pol-
skiego Związku Głuchych w Wejherowie oraz Między-
narodowego Dnia Niesłyszącego.  
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla człon-
ków PZG za wieloletnią pracę. Otrzymali je: Urszula Zaparu-
cha, Roman Mazela – prezes Koła Terenowego 
w Wejherowie, Roman Plewa, Wiesława Hoeft, Marta Droź-
dzie, Stefania Dzionk, Antoni Kieliński, Konrad Kaniecki 
i Teresa Mielewczyk. - Jesteśmy dumni, że na tle innych miast 
w Polsce nasz Ośrodek i Koło Polskiego Związku Głuchych 
mogą pochwalić się tak znaczącymi osiągnięciami w zakresie 
edukacji i integracji osób niesłyszących – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt zapewniając, że władze miasta 
nadal będą wspierać i pomagać osobom niesłyszącym.  

Promocja tomiku wierszy  
Bogny Zubrzyckiej  

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie 
odbyła się promocja tomiku „Poema Starszej Pani”. Bogna Zu-
brzycka w ubiegłym roku zdobyła III nagrodę za opowiadanie 
w Wejherowskim Konkursie Literackim „Powiew Weny”. 
W tym roku za działalność społeczną otrzymała Nagrodę Pre-
zydenta Miasta Wejherowa. „Poema Starszej Pani”, to zbiór 
wierszy o Wejherowie i mieszkańcach tego miasta. W trakcie 
spotkania Bogna Zubrzycka recytowała kilkanaście swoich 
wierszy otrzymując gorące brawa od uczestników. Gratulacje 
złożyli jej m.in. zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tab. ogł. Urzędu 
Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 24 października br. został wy-
wieszony na 21 dni wykaz lokali mieszk. stanowiących wła-
sność M. Wejherowa, przezn. do sprzedaży na rzecz najemców: 
· lokal mieszkalny nr 1 przy ul. 3 Maja 18 wraz z ułamkową czę-
ścią gruntu działka nr 266 obręb 16 (użytk. wieczyste); 
· lokal mieszk. nr 40 przy ul. Harcerskiej 11 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 173/8 obręb 16 (użytk. wieczyste) 
· lokal mieszk. nr 1 przy ul. Bukowej 5 wraz z ułamk. częścią 
gruntu działka 184/5 obręb 16 
· lokale mieszkalne nr 1 i 4 przy ul. Przemysłowej 8  wraz z 
ułamkową częścią gruntu działka nr 94/47 i 94/67 obręb 6 
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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 użyteczności 
publicznej drukow ane są bezpła tnie.  Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejherowie. N akład  
6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  W e jhe ra  8 - Ra tusz  M ie jsk i 

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 
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, (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 Rożyńska)  

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 2012 r.  

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

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 linia-
mi nr 3 i 11 oraz liniami dodatkowymi A i C i D. Przystanek MZK zlokalizowany w 
ul. Reformatów znajdujący się na wysokości parkingu zostanie przeniesiony w dniu 
1.11.2012 roku o około 80 m w kierunku ul. Wniebowstąpienia (aby umożli-
wić  omijanie autobusów).  
• Dla inwalidów przeznaczono miejsca postojowe na ul. Ofiar Grudnia 1970 i Brzo-
zowej 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 przestrzeganie 
oznakowania, co usprawni dojazd i powrót  z  cmentarza. Wszystkich miesz-
kańców Wejherowa zachęcamy do korzystania z usług komunikacji miej-
skiej, gdzie będzie obowiązywać zwykła taryfa biletowa.  

 KOMUNIKACJA MIEJSKA  
w okresie 29 października – 2 listopada 2012 r. 

● W dniach 29-31 października komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie 
z rozkładami jazdy obowiązującymi jak w dni robocze.  
● Od 29 października do 3 listopada zostanie uruchomiona dodatkowo linia "D" 
na trasie Przemysłowa - Cmentarz. Linia będzie kursowała w godz. 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 przystan-
kach: Gulgowskiego n/ż, Graniczna, Ofiar Piaśnicy, Chopina, Kochanowskiego, Po-
morska - 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 wejherowskie-
go Cmentarza przy ul. Roszczynialskiego od godz. 8 dodatkowo linie: "A" Wejherowo 
Dworzec PKP - Cmentarz; "C" Os. Kaszubskie - Cmentarz; linia "D" Przemysłowa-
Cmentarz. A linia nr 3 będzie obsługiwana autobusami o zwiększonej pojemności.  
● 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.  

Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo obowiązują ważne bilety 
taryfy MZK Wejherowo lub Taryfy Metropolitalnej. Normalny bilet zakupiony u 

kierowcy w autobusie kosztuje 3 zł, a ulgowy 1,5 zł.  
Szczegółowe informacje:  tel. 58 572 29 33; www.mzkwejherowo.pl   

Komunikat Instytutu Historii Głuc hyc h 
Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” w Warszawie poszukuje wszel-
kich materiałów dotyczących środowiska niesłyszących i ich działalności w or-
ganizacjach społecznych bądź pozarządowych. Mogą to być dokumenty 
(legitymacje ze szkół dla niesłyszących, stowarzyszeń głuchoniemych, świadec-
twa), zdjęcia, książki, gazety, dzieła sztuki wykonane przez niesłyszących . Jeśli 
ktoś chce zatrzymać posiadane materiały jako pamiątki rodzinne, może pomóc 
w przesłaniu ich skanów z dobrą rozdzielczością, ewentualnie wypożyczyć do 
skanowania. Kontakt: Instytut Historii Głuchych, pl. Przymierza 8/15,  03-944 
Warszawa, www.surdushistory.org.pl lub email: biuro@surdushistory.org.pl 






