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Kolejny budynek w Wejherowie  
z ekologicznym ogrzewaniem 

W budynku wsp óln oty m ieszkan iow ej przy u l.  12 Marca 266  piece w ęglowe zostaną wym ien ione 
na og rzewan ie gazowe.  P iotr Boch iń ski,  zastęp ca p rezydenta W ejh erowa,  w ręczył  p rzedstaw i-
cielow i wsp ólnoty um owę na d ofin ansowan ie m odern izacji systemu  grzew czego w  tym  budyn-
ku. Wspóln ota m ieszkan iow a otrzyma od m iasta d of inansowan ie d o wysok ości 60  tys. zł.   

Jak powiedział Roman Dibowski, przewodniczący zarządu 
wspólnoty przy ul. 12 Marca 266, ogrzewaniem piecami wę-
glowymi oprócz tego, że jest szkodliwe dla środowiska, jest 
obecnie dość skomplikowane. Jednym z problemów jest ko-
nieczność posiadania miejsca do składowania opału.  
- Wymiana ogrzewania w budynkach jest związana ze zdro-
wiem mieszkańców Wejherowa – mówi zastępca prezyden-
ta Piotr Bochiński. - Wiadomo, że spalanie węgla, a czasami 
też śmieci, powoduje zanieczyszczenie powietrza, a w efek-
cie choroby, przede wszystkim nowotworowe. Wejherowo 
ma wysoki stopień zapylenia, a główną przyczyną pogarsza-
nia się stanu powietrza jest tzw. niska emisja, która jest efek-
tem spalania węgla oraz śmieci w domowych piecach. 
   Od 2008 r. w Wejherowie realizowany jest  program finan-
sowania modernizacji systemów grzewczych budynków 
mieszkalnych na proekologiczne, z którego skorzystało już 
kilkadziesiąt budynków. Finansowaniem z budżetu miasta 
objęta jest wymiana ogrzewania z pieców węglowych na 
ekologiczne. Wprowadzenie programu ma na celu ograni-
czenie emisji pyłów zawieszonych i innych szkodliwych 
substancji w Wejherowie. 
- W 2014 roku najprawdopodobniej 10 wspólnot mieszka-

niowych w Wejherowie skorzysta z dofinansowania mo-
dernizacji systemu grzewczego - mówi Stanisław Makles, 
dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komu-
nalnych. – Miasto przystępuje do ogólnopolskiego progra-
mu „Kawka” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej dotyczącego likwidacji  zanie-
czyszczeń powietrza . 

Dobra współpraca Straży Miejskiej z Policją 
W obecności Prezydenta Miasta Wejherowa zostało podpisane porozumienie  
o współpracy Straży Miejskiej w Wejherowie z Komendą Powiatową Policji w Wej-
herowie. Celem jest dążenie do poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego 
w mieście. 
Podpisy pod dokumentem złożyli: komendant powiatowy policji mł. insp. Krzysztof La-
wer, komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca i prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt. 
- To porozumienie jest podpisaniem zakresu szerszej współpracy Policji ze Strażą Miejską 
w Wejherowie w oparciu o nowe przepisy. Dotyczy ono oczekiwań codziennej współpracy 
między naszymi jednostkami w jak najlepszym i najszerszym zakresie – mówi mł. insp. 
Krzysztof Lawer.  
Jak dodaje komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca, bardzo dobra współpraca z wejhe-
rowską policją trwa już ponad 20. lat i układa się wręcz wzorcowo. Wiele innych jednostek 
mogłoby brać z tego przykład. - Kiedy inni komendanci Straży Miejskich pytają mnie, 
jak nam się udaje tak dobrze 
współpracować z policją, to od-
powiadam, że jesteśmy tym sa-
mym składem pociągu, który 
zmierza do tego samego celu, 
czyli poprawy porządku i bezpie-
czeństwa publicznego w mieście.  
Wejherowska Policja otrzyma 
niebawem monitoring i oficjalne 
porozumienie z komendantem 
powiatowym Policji pozwoli obu 
służbom korzystać wspólnie z 
tego samego narzędzia. Poza tym 
Straż Miejska zawsze po wykry-
ciu zdarzenia zabezpiecza miejsce przestępstwa do czasu przyjazdu Policji, która po przy-
byciu podejmuje dalsze czynności zgodnie ze swymi kompetencjami.  

KOMUNIKAT 
MZK  

Miejski Zakład Komunikacji 
Wejherowo Sp. z o.o. informuje, 
że od 19 października do  
1 grudnia 2013 r.  w autobu-
sach wejherowskiej komunika-
cji miejskiej przeprowadzane 
są badania wielkości popytu.  

Badania wykonywane będą 
przez osoby upoważnione.  

Zadaniem ankieterów będzie 
liczenie pasażerów. Można się 
do nich jednak zwracać  
z wszelkimi uwagami, dotyczą-
cymi funkcjonowania wejhe-
rowskiej komunikacji miejskiej.  

Wszelkie uwagi lub spostrzeże-
nia dotyczące pracy ankieterów 
prosimy zgłaszać telefonicznie 

do dyspozytora MZK, tel. 58 
572 29 33 lub  

pisemnie na adres:  
mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl 
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Lepsza jakość dróg w Śmiechowie - 
zakończona budowa ul. Morskiej  

i ul. Konopnickiej   
Na ul. Morskiej i ul. Konopnickiej zakończyły się prace związane 
z przebudową ulic i obecnie trwają już prace wykończeniowe. Wykonywane 
są m.in. elementy małej architektury oraz oświetlenie. Inwestycja ta objęła 
budowę nawierzchni wraz z infrastrukturą oraz budowę chodników ze zjaz-
dami na posesje, 
a jej koszt, to po-
nad 1 mln zł. 
- W tej części mia-
sta wykonaliśmy 
remont dwóch 
ważnych w tej 
części miasta 
ulic – mówi Piotr 
Bochiński, zastęp-
ca prezydenta 
Wejherowa. – 
Dzięki temu 
mieszkańcy mają 
bezpieczny dojazd 
do swoich domów 
i posesji. Chodziło nam także o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystają-
cych z terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Konopnickiej. 

Wejherowo w budowie Wejherowo w budowie Wejherowo w budowie Wejherowo w budowie ----    

Przebudowa ul. Pokoju 
planowana ul. Reja 

Trwają także prace związane 
z przebudową ul. Pokoju w Wejherowie -  
Śmiechowie. Przebudowa obejmuje wy-
mianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
wymianę elementów sieci teletechnicznej 
oraz budowę obustronnych chodników 
i nawierzchni bitumicznej na odcinku od 
ul. Konopnickiej do ul. Chmielewskiego. 
Całkowity koszt budowy ulicy Pokoju wy-
niesie ok. 500 tys. zł brutto.  
Oprócz tego, na skrzyżowaniu z ul. Reja 
zostanie zbudowany zwalniacz prędkości, 
na którym znajdzie się również przejście 
dla pieszych. Jeszcze w tym roku wybudo-
wany zostanie ciąg pieszo-jezdny w ul. 
Reja, która krzyżuje się z ulicą Pokoju.  

Nowa nawierzchnia na ul. Kotłowskiego  
Kolejna ulica w Wejherowie zyskała nowy wygląd. Na ul. Kotłowskiego wy-
konano nową nawierzchnię, chodniki, wjazdy na posesje wraz 
z infrastrukturą  
i  zielenią.  
- To kolejna 
ulica, która zy-
skuje nową na-
wierzchnię – 
mówi Piotr Bo-
chiński, zastęp-
ca prezydenta 
Wejherowa. - 
Na kilkusetme-
trowym odcin-
ku ul. Kotłow-
skiego do ul. 
Rogaczewskie-
go wykonano 
nową nawierz-
chnię z zatoczkami parkingowymi. Prezentuje się to  estetycznie, jest także 
bezpieczne dla kierowców. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych wyko-
nano także chodniki.  
Koszt inwestycji, to nieco ponad milion złotych.  

 

 

Mimo trudnego budżetu i kryzysu  rozpoczęto w Wejherowie szereg inwestycji drogowych, któr e 
wymagały od wejherowskich władz  odważnych decyzji. Jak zapowiedział na początku tego roku 
Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt, 2013 rok będzie upływał pod znakiem budowy dróg. 
W każdym z czterech okręgów w mieście zaplanowano w sposób konsekwentny i przemyślany pra-
ce inwestycyjne.  Obecnie są one na ukończeniu. Prezentujemy niektóre z nich.  

Drogi to priorytetowe inwestycje 
Krzysztof Hildebrandt,  

Prezydent Wejherowa 

- Inwestycje dro-
gowe zajmują 
pr ior y t et ow e 
miejsce w wydat-
kach miasta. Mi-
mo ogromnego 
wysiłku finanso-
wego, który mu-
sieliśmy włożyć 
w budowę nowe-
go budynku Wejherowskiego Centrum 
Kultury – Filharmonii Kaszubskiej, uda-
ło nam się  przygotować mocny plan 
inwestycyjny na drogach. Budowa 
i modernizacja ulic i chodników we 
wszystkich częściach miasta oraz budo-
wa ścieżek rowerowych to prioryteto-
we zadania inwestycyjne prowadzone 
na szeroką skalę w Wejherowie. 
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kolejne inwestycje i remonty drógkolejne inwestycje i remonty drógkolejne inwestycje i remonty drógkolejne inwestycje i remonty dróg        

Sprawniejsza komunikacja w Śródmieściu  
Przebudowa skrzyżowania 10 Lutego – Sienkiewicza – Św. Jana w Wejherowie dobiega końca. Budowa ronda 
w tym miejscu zdecydowanie poprawi drożność komunikacyjną oraz dojazd do przejazdu kolejowego.  Zakoń-
czyły się także prace drogowe wokół wejherowskiego ZUS.  
Dzięki przebudowie skrzyżowania poprawi się znacznie komunikacja drogowa w tej części miasta pomiędzy ulicami Św. 
Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego oraz dojazd do przejazdu. Skrzyżowanie ma formę ronda, przy czym dojazd do przejazdu 
kolejowego, będącego newralgicznym punktem miasta, będzie miał długi, blisko dwustumetrowy oddzielny pas zjazdo-
wy. Sam przejazd leży w gestii PKP i nie jest objęty inwestycją. Jak mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
miasto wynegocjowało z marszałkiem woj. pomorskiego sfi-
nansowanie po połowie strategicznego skrzyżowania 
w Wejherowie. Całkowity koszt inwestycji to ok. 3,3 mln zł. 
- Miasto od lat zabiegało o rozwiązanie problemu komunika-
cyjnego w tym miejscu – mówi Krzysztof Hildebrandt  – In-
westycja niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo i usprawni 
ruch na skrzyżowaniu, gdzie w godzinach szczytu często 
tworzyły się korki.  
Trwa również trzeci etap prac związanych z Rewitalizacją 
Śródmieścia Wejherowa, który obejmuje prace na ulicach 
w rejonie ZUS. Inwestycja obejmuje budowę chodników, ulic 
i skwerku co zmieni istotnie wizerunek i poprawi komunika-
cję w tej części Śródmieścia Wejherowa.  

 

W Wejherowie oficjalnie oddano do użyt-
ku nowo wybudowaną promenadę pie-
szo — rowerową wzdłuż rzeki Cedron. 
Dzięki inwestycji możemy wygodnie 
przemieszczać się między północną 
i południową częścią miasta. Jak informu-
je zastępca prezydenta Piotr Bochiński, 
ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Ce-
dron został wybudowany w nowoczesnej 
technologii dzięki dotacji z Unii Europej-
skiej w ramach projektu „Turystyczny 
Szlak Północnych Kaszub – budowa 
i przebudowa publicznej infrastruktury 
turystycznej — stworzenie spójnego szla-
ku rowerowego na terenie gmin pow. 
wejherowskiego i puckiego”.  Prace były 

prowadzone na dwóch odcinkach: od ul. 
Partyzantów do mostku przy ul. Judyckie-
go, na co przyznano środki unijne oraz od 
ul. Partyzantów do ul. Panek wraz 
z mostkiem, co zostało wykonane ze środ-
ków miasta.     
- Łącznie odebraliśmy prace na odcinku 
ok. 900 metrów. Główna inwestycja wy-
konana z projektu unijnego kosztowała 
ok. 4,5 mln zł, z czego dofinansowanie 
z Unii Europejskiej wyniosło 2,6 mln zł – 
mówi Piotr Bochiński .  
Dzięki tej inwestycji jest łączność z ul. Cho-
pina i drogami prowadzącymi w kierun-
ku morza. Ścieżka ta umożliwia także do-
jazd do ul. Wałowej i przez ul. Wałową 

i Sobieskiego w stronę zachodnią miasta. 
Natomiast z ul. Judyckiego jest bezpośred-
nia łączność ze ścieżką rowerową w ul. 12 
Marca i dalej z ul. Sikorskiego, skąd rowe-
rem można dojechać do wschodniej gra-
nicy miasta. Obecnie trwa budowa kładek 
na Cedronie ułatwiających komunikację 
ul. 12 Marca ze szlakiem pieszo-
rowerowym wzdłuż rzeki Cedron.  
- Wejherowo staje się dobrym miejscem 
do uprawiania turystyki rowerowej. 
Tworząc sieć ścieżek staraliśmy się, aby 
były one połączone ze sobą, stanowiły 
funkcjonalny ciąg, ale także łączyły obie 
części miasta – mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Cedron 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 
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Przy wejherowskich szkołach  
powstają nowe place zabaw 

Przy dwóch wejherowskich szkołach podstawowych - „dziewiątce”  
i „ósemce” powstają nowoczesne place zabaw, spełniające wymogi pro-
gramu „Radosna Szkoła”. 
Place zabaw pokryte 
będą bezpieczną na-
wierzchnią amorty-
zującą upadki. Do 
dyspozycji dzieci 
wykonawca dostar-
czy m.in. zjeżdżalnie, 
huśtawki, równo-
ważnię na spręży-
nach,  a także ele-
menty małej archi-
tektury. 
Miejsca inwestycji 
odwiedził zastępca 
prezydenta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowi-
cza, który spotkał się 
z dyrektorami szkół – Olgą Tomaszewską (SP nr 9) i Danutą Czernewską (ZS nr 3).  

- W Szkole Podstawowej nr 
9 kończą się prace termo-
modernizacyjne w ramach 
unijnego projektu, a już nie-
długo rozpocznie się budo-
wa placu zabaw – mówi 
Bogdan Tokłowicz. – Budo-
wa placu rozpoczęła się na-
tomiast przy SP nr 8, obok 
pawilonu szkolnego dla naj-
młodszych. Szkoły wzboga-
cą się tym samym 
o estetycznej bezpieczne 
miejsce do zabawy dla 
wszystkich dzieci. 

Pudełko życia w Wejherowie  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie wprowadza pilotażowy 
projekt „Pudełko życia”, który skierowany jest głównie do osób samotnych. 
W specjalnym kartoniku umieszczonym w lodówce ma znajdować się m.in. 
informacja o tym, gdzie znajduje się teczka z dokumentacją medyczną, histo-
ria chorób, przyjmowane leki, grupa krwi, a także kontakt do najbliższych 
czy informacja o zwierzętach. "Pudełka życia" mogą uratować życie. 
Już w listopadzie będzie można nabyć w aptekach, przychodniach i w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie „pudełko życia”, które umieszczane 
będą w domowych lodówkach.  Jak twierdzi Ewa Kłosowska, dyrektor wejherow-
skiego  MOPS, lodówka znajduje się w każdym 
domu, jest więc najłatwiejsza do zlokalizowa-
nia. Służbom przybyłym z pomocą danej osobie 
ma także pomóc naklejka, umieszczona na lo-
dówce, świadcząca o znajdującym się tam 
"pudełku życia". Ratownicy medyczni, często 
dojeżdżając na miejsce zdarzenia mają problem 
ze zdiagnozowaniem, co dolega potrzebującej 
osobie. Jasna informacja, na co ta osoba jest 
uczulona, jakie leki bierze, może skrócić czas podania odpowiedniego leku i dzięki 
temu uratować jej życie. 

Konkurs literacki  
z okazji 50-lecia  SP nr 9  
Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejhero-
wie z okazji swojego 50-lecia zapra-
sza do udziału w konkursie literac-
kim „Sen o Szkole”.  
Celem konkursu, który adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów i absol-
wentów, a także rodziców, jest uczcze-
nie jubileuszu szkoły oraz zachęcenie 
miłośników pisania i prezentowania 
własnych umiejętności, popularyzowa-
nia twórczości literackiej,  rozwijania 
wrażliwości i wyobraźni. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest nadesła-
nie na adres organizatora utworu dotąd 
niepublikowanego i nienagradzanego 
w innych konkursach, o przedstawio-
nej tematyce. Prace należy składać do 
30 listopada 2013 r. w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejhero-
wie, os. 1000-lecia PP, 84-200 Wejhero-
wo z dopiskiem „Konkurs Sen o Szkole” 
lub na adres e-mail  (sp9.wejherowo.pl).
Kontakt: sekretariat szkoły – tel. 58 672 
20 10. Więcej: www.wejherowo.pl. 

Wejherowska Grupa  
Ratownictwa otwiera nabór  

Wejherowska Grupa Ratownictwa PCK 
rozpoczęła nabór dla wszystkich osób 
chcących wstąpić w jej szeregi. Warun-
kiem dla kandydatów, który musi zo-
stać spełniony to ukończone 18 lat, 
ukończony kurs pierwszej pomocy lub 
chęć ukończenia takiego kursu. 
Podczas naboru nastąpi praktyczne 
sprawdzenie umiejętności z zakresu 
pierwszej pomocy, kandydat będzie 
także musiał zdać krótki test z zakresu 
pierwszej pomocy, będzie także rozmo-
wa z zarządem Grupy. Kontakt 
i zgłoszenia: sekretarzgrm@gmail.com. 

 

 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, oraz 
ul. 12 Marca 195 w dniu 25 paździer-
nika 2013 r. został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz lokali mieszkal-
nych stanowiących własność Gminy 
Miasta Wejherowa, przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemców: 

· lokal mieszkalny nr 26 na os. Kaszub-
skim 14 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 384/16 obręb 9 
(użytkowanie wieczyste), 

· lokal mieszkalny nr 6A przy ul. Ko-
ściuszki 10-12 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 259/2,  
260/2 obręb 15. 
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Wiata turystyczna  
przy ul. Fenikowskiego 

Dzięki inicjatywie mieszkańców os. Fenikowskiego na 
polanie przy trasie rowerowej w pobliżu stawu została 
wybudowana wiata turystyczna.  
Wiata została wykonana na zlecenie Wejherowskiego Zarzą-
du Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie. Wewnątrz 
wybudowane zostało betonowe gniazdo na ognisko, a w da-
chu umieszczono wylot na dym. Wokół miejsca na ognisko 
znalazły się ławki. - W tym roku po raz kolejny na tej polanie 
zorganizowaliśmy udane sobótki przy sporej frekwencji 
mieszkańców. Podczas ogniska sobótkowego, które odwie-
dziło ok. 300 osób, zainicjowałem pomysł, aby na polanie 
wybudować wiatę i wspólnie z kolegami rozpoczęliśmy ak-
cję zbierania podpisów pod tą inicjatywą. Cieszymy się, że 
tak szybko udało się ten pomysł zrealizować – mówi znany 
osiedlowy społecznik Mariusz Łupina. 

Henryk Kanczkowski  
prezesem wejherowskiego ZKP  

Prezes Związku Rzemiosła  
Polskiego w Wejherowie 

Wejherowski ogród  
wśród najlepszych w kraju 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaprosił 
do ratusza przedstawicieli Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego im. F. Ceynowy w Wejherowie, aby pogratulować 
im osiągnięć w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu  na Najpiękniejszy Ogród ROD. 
Już po raz czwarty w swojej historii Rodzinny Ogród Działkowy 
przy ul. Nadrzecznej został laureatem konkursu na szczeblu 
ogólnopolskim. Znalazł się w gronie 10. najpiękniejszych ogro-
dów w Polsce na prawie 5 tys. ogrodów zrzeszonych w Polskim 
Związku Działkowca. Natomiast w konkursie szczebla woje-
wódzkiego ROD im. Ceynowy zajął I miejsce. Ponadto działka 
nr 60, czyli ogród Elżbiety i Artura Kriger, otrzymała wyróżnie-
nie w kategorii „Wzorowa Działka Roku 2013". 
- Jesteśmy dumni z tych sukcesów, które są uwieńczeniem bli-
sko 60-letniej wspólnej pracy naszych ogrodów - mówi Kazi-
mierz Miotk, prezes zarządu ROD. Jak powiedział prezes, ogród 
istnieje od 1955 r. Na pow. 5,5 ha znajduje się 127 działek.  

W auli Gimnazjum nr 1 odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Prezesem Zarządu na kolejną ka-
dencję został wybrany ponownie Henryk Kanczkowski. 
Wejherowskie stowarzyszenie liczy 207. członków. Zastępca 
prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz i sekretarz miasta 
Bogusław Suwara odznaczyli Medalem Róży Henryka Kancz-
kowskiego i Stanisława Starostę, a Leon Wesserling został 
uhonorowany miniaturką Statuetki Jakuba Wejhera. Złote 
Odznaki ZKP otrzymali: Bogdan Tokłowicz, Ludwika Wesser-
ling i Henryk Skwarło. Srebrne Odznaki ZKP otrzymali: Lidia 
Müller, Krystyna Klawikowska, Alina Naczk, Wanda Miron-
kiewicz, Teresa Domnik, Halina Starosta, Ewa Lider, Grażyna 
Wirkus, Mirosław Gaffke i Jerzy Szreder.  

W Wejherowie gościł prezes Związku Rzemiosła Polskiego Je-
rzy Bartnik i dyrektor generalny ZRP  Maciej Pruszyński. Goście 
przyjechali na zaproszenie Brunona Gajewskiego, starszego 
cechu Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przed-
siębiorstw ZP w Wejherowie. W czasie pobytu w Wejherowie 
goście odwiedzili ratusz, gdzie spotkali się z prezydentem Wej-
herowa, Krzysztofem Hildebrandtem rozmawiając o współpra-
cy  wejherowskich przedsiębiorców i rzemieślników z władza-
mi miasta. Podczas spotkania z przedstawicielami wejherow-
skiego środowiska rzemieślniczego, które odbyło się w sali kon-
ferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej, rozmawiano m.in. o kształ-
ceniu zawodowym prowadzonym przez wejherowskie rzemio-
sło, a także o wsparciu ze strony państwa poprzez refundacje  
i dofinansowania.  
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Szkolenie młodych tenisistów 
Na Wejherowskich Kortach Tenisowych w mijającym sezonie odbywało się 
szkolenie dzieci i młodzieży. Oprócz regularnych treningów młodzi tenisiści 
uczestniczyli także w cyklu 10. turniejów, w których łącznie  uczestniczyło 
ok. 70. młodych tenisistów.  

Zawodników i zawodniczki podzielono na cztery kategorie wiekowe: krasnali, skrza-
tów, młodzików i juniorów. W turniejach o Puchar Prezesa Wejherowskiego Towa-
rzystwa Tenisowego w grupie krasnali zwyciężyła Pola Miłosz. W grupie skrzatów 
najlepszy był Piotr Zwierski. W grupie młodzików pierwsze miejsce zajęła Sara Ber-
trand. Wśród juniorów najlepszy był Piotr Smagowski. W klasyfikacji turniejów 
o Puchar Lecha Bieńkowskiego kategorię krasnali wygrała Pola Miłosz przed Kac-
prem Klawikowskim, Miłoszem Schmidtke i Karoliną Hincke. W kategorii skrzatów 
zwyciężył Adrian Pienczke. W młodzikach najlepszym okazał się Sebastian Block. 
Kategorię juniorów wygrał Piotr Smagowski. Organizatorem cyklu był Lech Bień-
kowski wspomagany przez Prezesa WTT oraz Urząd Miejski  w Wejherowie. 

Kickboxerzy z Wejherowa  
medalistami Mistrzostw Świata 
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe uczestniczyło w 
Otwartych Mistrzostwach Świata Federacji WFMC w Hagen.  
W doborowej stawce ponad 600. zawodników z 34. państw 
wejherowscy zawodnicy zaprezentowali się znakomicie, zdo-
bywając cztery złote, trzy srebrne i sześć brązowych medali. 
Mistrzami Świata w sztukach walki WFMC zostali: Zuzanna 
Kalbarczyk, Patrycja Hinc, Oliwer Laskowski i Rafał Karcz - w 
kat. seniorów do 60 kg semi contact. Wicemistrzostwo Świa-
ta w tej kategorii powędrowało do Pauliny Stenki, Patrycji 
Hinc i Filipa Starka. Brązowymi medalistami Mistrzostw 
Świata zostali: Nikola Siecińska, Zuzanna Kalbarczyk, Paulina 
Stenka, Kornelia Szymańska,  Tomasz Hirsz. Rafał Karcz 
otrzymał z rąk Akkusa Isa,Prezesa Organizacji World Fight-
sport and Martial Arts Council nominację na stopień mi-
strzowski 4 DAN czarny pas w kickboxingu za promocję 
sportów i sztuk walki na świecie oraz promowanie marki 
WFMC w Polsce. Zawodnicy otrzymali na wyjazd na mistrzo-
stwa dofinansowanie z Urzędu Miejskiego  w Wejherowie.  

   Wejherowscy strażnicy 
  mistrzami województwa 

Wejherowska Straż Miejska zwyciężyła w IX Mistrzo-
stwach Województwa Pomorskiego Straży Miejskich 
w Halowej Piłce Nożnej w Gdańsku zdobywając Pu-
char i tytuł Mistrza Województwa. 

Strażnicy pokonali kolegów z Pruszcza Gdańskiego, połą-
czone siły Straży Miejskich z Chojnic i Człuchowa, a w finale 
strażników z Gdańska. Oprócz mistrzostwa województwa 
bardzo dobrze zaprezentowali się wejherowscy strażnicy 
w rywalizacji indywidualnej. Najlepszym strzelcem turnie-
ju został Sławomir Walczewski (4 bramki), a najlepszym 
bramkarzem Rafał Karcz. W drużynie Straży Miejskiej 
z Wejherowa zagrali: Waldemar Walkusch, Ryszard Bielec, 
Piotr Bekier, Krzysztof Polaszek, Piotr Semmerling, Rafał 
Karcz (bramkarz) i Sławomir Walczewski (kapitan druży-
ny). Najprawdopodobniej jubileuszowe X Mistrzostwa Wo-
jewództwa Pomorskiego Straży Miejskich w Halowej Piłce 
Nożnej odbędą się w Wejherowie. 

Wejherowscy szachiści 
najlepsi w Polsce 

Cztery złote medale zdobyli  szachiści 
Integracyjnego Stowarzyszenia Spor-
towego START Wejherowo podczas 
Mistrzostw Polski Osób Niepełno-
sprawnych w Szachach, które odbyły 
się w Gorzowie Wielkopolskim. Mi-
strzostwa zakończyły się wielkim suk-
cesem zawodników sekcji szachowej 
ISS START Wejherowo, którzy zwycię-
żyli we wszystkich klasyfikacjach.  
W kategorii szachy szybkie i szachy 
błyskawiczne indywidualnie zwyciężył 
Janusz Trusewicz (Start Wejherowo), a 
jego klubowy kolega Krzysztof Jurkie-
wicz zajął trzecie miejsce.  
Drużynowo w kat. szachy szybkie zwy-
ciężył ISS START Wejherowo (skład: 
Janusz Trusewicz, Krzysztof Jurkie-
wicz, Adam Hebel). W kat. szachy bły-
skawiczne także zwyciężył ISS START 
Wejherowo (skład: Janusz Trusewicz, 
Krzysztof Jurkiewicz, Andrzej Buła-
kowski). Kierownikiem wejherowskiej 
drużyny był Zdzisław Szczodrowski. 
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KULTURALNIE W WEJHEROWIE 
Listopad 2013 r.  

Wejherowskie Centrum Kultury  
- Filharmonia Kaszubska 

3.11, godz. 17 - Koncert Jazzowy Confusion Project Sala 
Główna; Bilety: 10 zł (do nabycia w kasie WCK, tel. 795-
453-133); 
6.11, godz. 9.00 i 11.15 - Morskie Opowieści, czyli A,B,
C Teatru Lalek Sala Główna Bilety: 10 zł / os (grupowy);  
12 zł pojedynczy; 
8.11, godz. 19 — „Ożenek” w reżyserii Wojciecha Ryba-
kowskiego, Sala Główna Wstęp wolny, bilety do nabycia 
w kasie WCK; 
11.11, godz. 17 - Koncert Operowy „Halka” (bilety wy-
przedane) Sala Główna;  
15.11, godz. 19 - Nowy Teatr w Słupsku przedstawia… 
Musical „Cabaret” (bilety wyprzedane) - Sala Główna; 
21.11, godz. 19 - Katarzyna Groniec – „Wiszące ogrody 
już się przeżyły” (bilety wyprzedane) - Sala Główna; 
23.11, godz. 20 - Kabaret Młodych Panów Bilety: 40 zł 
(do nabycia w kasie WCK, tel. 795-453-133); 
24.11, Godz. 16. - Biesiada Literacka – Stanisława Ce-
lińska. Wstęp wolny, sala kameralna (odbiór bezpłat-
nych zaproszeń w kasie WCK); 
29, 30.11, 1.12 - Warsztaty Hutnictwa Artystycznego - 
Pokaz wytwarzania ozdób szklanych oraz warsztaty dekoro-
wania bombek i grawerowania. Liczba miejsc ograniczona. 

Repertuar kina WCK na ostatniej stronie Nowin  

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

Powiatowa i Miejska Biblioteka  
w Wejherowie 

 6.11 oraz 20.11, godz. 11– spotkania Klubu Małego 
Czytelnika; 
7.11, godz. 16 - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych, lektura na najbliższe spotkanie to repor-
taż Angeliki Kuźniak „Papusza”; 
13.11, godz. 10 – Konkurs Recytatorski „Strofy o Oj-
czyźnie” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych; 
14.11, godz. 17 – wernisaż wystawy „Jaki piękny jest 
świat II’ Stowarzyszenia Artystów-Plastyków „Pasja”;  
16.11 – konkurs internetowy z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Tolerancji; 
21.11, godz. 16 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki dla Młodzieży-książka J. Sempégo oraz R. Goscinny’e-
go „Nowe przygody Mikołajka” (tom 1); 
22.11, godz. 17.30 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego „Ekipa”;  
25.11, godz. 11 – zajęcia dla dzieci w wieku przed-
szkolnym z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego 
Misia; 
28.11, godz. 18 – spotkanie autorskie z ks. Janem Kacz-
kowskim, autorem książki „Szału nie ma, jest rak”; 
listopad – Uroczyste zakończenie VIII edycji Konkursu 
Literackiego „Powiew Weny” 

 Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

O kaszubskim „Panu Tadeuszu”  
w Japonii 

W japońskim piśmie dla slawistów „Acta Slavica Iaponi-
ca” (Tom 33), ukazała się w języku angielskim recenzja prof. 
Hanny Popowskiej-Taborskiej wydanego w 2010 r. kaszub-
skiego przekładu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza au-
torstwa Stanisława Jankego. Hanna Popowska-Taborska 
zainteresowana przemianami, jakie zachodzą w kaszubsz-
czyźnie w wyniku przenoszenia wyrazów gwarowych do 
odmiany literackiej, podkreśliła w recenzji: „Publikacja ka-
szubskiej wersji „Pana Tadeusza” z pewnością podniesie 
prestiż kaszubskiego języka literackiego. Wydarzenie to od-
biło się szerokim echem w mediach i spotkanie z tłuma-
czem z eposu, zorganizowane na Uniwersytecie Gdańskim, 
wzbudziło duże zainteresowanie w środowisku polskiej na-
uki”. Hanna Popowska zaznaczyła, że nieocenioną rolę e pu-
blikacji dzieła wniósł prof. Jerzy Treder z Wejherowa, który 
zarówno napisał posłowie, jak był też konsultantem lingwi-
stycznym całego przekładu.  

Wystawa filatelistyczna  
Ptaki były tematem wystawy filatelistycznej, którą w Fil-
harmonii Kaszubskiej przygotowało Koło nr 7 Polskiego 
Związku Filatelistycznego w Wejherowie. Nigdy dotąd 
w Wejherowie nie było tak interesującej i bogatej wystawy 
filatelistycznej o ptakach.  

Zbiórka Żywności  
Na początku października br. na terenie całego kraju odbyła 
się  Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Podziel się Posiłkiem”.  
Aby pomóc - wystarczyło dorzucić dodatkowe produkty do 
koszyka w czasie zakupów, a potem przekazać je wolontariu-
szom, którzy czekali w okolicach kas.  
Jak co roku, także tym razem w ogólnopolską akcję zaangażo-
wali się uczniowie Gimnazjum nr 1 w Wejherowie należący 
do Szkolnego Klubu Wolontariusza, którym opiekuje się Kata-
rzyna Merc.  
Podczas dwóch dni zbiórki 143 wolontariuszy z naszej szkoły 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Rodziny w 
Wejherowie, prowadzonym przez Zofię Kusterską, zebrało 
1576 kg żywności. Młodzi wolontariusze po raz kolejny prze-
konali się, że w takich sytuacjach zawsze mogą liczyć na hoj-
ność i wsparcie mieszkańców 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.wejherowo.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 

58 677 70 00, fax 58 672 12 57  
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 

Sekretariat Prezydenta Miasta 
 58 677 70 19,  58 677 70 20 

Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 

Sekretariat Zastępców Prezydenta 
58 677 70 03, 58 677 70 04, 58 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

58 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

58 677 71 59  

W Y DZIAŁ Y URZĘDU MIEJS KIEGO 
(w nawiasie - kierownicy ) 

 ■   Plac W ejhera 8 

Wydział Ogólno-Organizacyjny  
58 677 70 30,  58 677 70 44 (fax)    

Sekretariat Rady Miasta  
58 677 70 26, 58 677 70 27 

  Wydział Kultury, Spraw Społecznych,  
Promocji i Turystyki   

(Michał Jeliński) - 58 677 70 37, 58 677 70 38 
Zespół ds. Promocji i Komunikacji Społecznej  

(Jacek Thiel) - 58 677 70 46 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

986,  58 677 70 40, 58 672 64 49 (fax)  
 ■   Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogól na 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15   
Dowody osobiste: 58 677 70 17 

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Stanisław Brzozowski)  
Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44 
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 58 677 71 41 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  58 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) 58 677 71 31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

58 677 71 34, 58 677 71 36 
Inspektorat Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
 58 677 71 37,  58 677 71 39 

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   
(Dorota Popiołek)  58 672 19 66, 58 677 56 34 (fax),  

58 736 29 22 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.   

(Roman Czerwiński) ul. Obrońców Helu 1,  
58 676 95 20, 58 676 95 50 - Biuro Obsługi Klienta 

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

(Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
58 677 50 00, 58 672 47 97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Parkowa 2A/20 

58 677 46 16, 58 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

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

ul. Sobieskiego 255, 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 2013 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 bę-
dzie 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 przestrze-
ganie oznakowania, co usprawni dojazd i powrót  z  cmentarza. 
Wszystkich mieszkańców Wejherowa zachęcamy do korzystania z 
usług komunikacji miejskiej, gdzie będzie obowiązywać zwykła taryfa 
biletowa.  

 KOMUNIKACJA MIEJSKA  
w okresie 29 października – 2 listopada 2013 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. Prze-
mysłowej przy Almaresie i na trasie przejazdu do Cmentarza będzie się za-
trzymywał na przystankach: 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 
obowiązującymi w niedziele i dni świąteczne oraz uruchomione zostaną do 
wejherowskiego Cmentarza przy ul. Roszczynialskiego od godz. 
8 dodatkowo linie: "A" Wejherowo Dworzec PKP - Cmentarz; "C" Os. Ka-
szubskie - Cmentarz; linia "D" Przemysłowa-Cmentarz.  

● 2 listopada komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy 
obowiązującymi w dni powszednie. Dodatkowo - po zakończeniu popołu-
dniowej Mszy Św. na "starym Cmentarzu" przy ul. 3-go Maja - przed bramę 
Cmentarza przy ul. Sportowej zostaną  podstawione autobusy niskopodło-
gowe 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. Bilet normalny 

zakupiony u kierowcy w autobusie kosztuje 3 zł, a ulgowy 1,5 zł. Bilet elek-
troniczny  - 2,80 zł (normalny), 1,40 zł (ulgowy).  1 listopada przy wejhe-
rowskim cmentarzu zostanie uruchomiony dodatkowy punkt sprzedaży 

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






