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Wejherowo - 10 lat w Unii Europejskiej  
Renowacja Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Śródmieścia Wej-
herowa z remontem ul. Wałowej, budowa Filharmonii Kaszubskiej, budowa promenady pieszo-rowerowej 
wzdłuż rzeki Cedron, termomodernizacja wszystkich wejherowskich szkół - to inwestycje miejskie współfi-
nansowane z Funduszy Europejskich. W ciągu minionych 10 lat Wejherowo zdobyło dofinansowanie z Unii 
Europejskiej na dziewięć projektów, których wartość wyniosła ok. 100 mln zł.  

Kalwaria Wejherowska  
Przełomowym był rok 2005, w którym 
miasto zdobyło - dzięki staraniom 
władz miasta Wejherowa -  unijną do-
tację na kapitalny remont kaplic kalwa-
ryjskich i ich otoczenia, który zakończo-
no w 2008 r.  Wejherowo otrzymało 
szereg nagród za renowację Kalwarii 
Wejherowskiej.  
Przebudowa Śródmieścia   
Kolejną ważną dla Wejherowa inwe-
stycją była rewitalizacja Śródmieścia. 
Modernizacja ul. Wałowej i terenów 
przyległych objęła prace przy ul. Rzeź-
nickiej, ul. Wałowej, na ul. Dąbrowskie-
go i Północnej. To jedna z największych 
inwestycji w Wejherowie, na którą  
60 proc. środków władze miasta zdo-
były z Unii Europejskiej. 
Rewitalizacja parku  
Rewitalizacja parku objęła odtworzenie  
 budowę ścieżek parkowych w ich histo-
rycznym przebiegu, nasadzenia nowej 
zieleni, wykonanie instalacji nawadniają-
cej nową zieleń. Powstał ogromny plac 
zabaw, zewnętrzna siłownia, polana 
piknikowa, altana widokowa, pergola 
różana. Dzięki systematycznej rewitali-
zacji park stał się  urokliwym i wręcz 
magicznym miejscem dla mieszkańców 
Wejherowa i turystów.  
Termomodernizacja szkół 
Dzięki dotacjom unijnym udało się 
przeprowadzić  termomodernizację 
wejherowskich szkół podstawowych  
i gimnazjalnych. Realizacja projektu 

pozwoliła obniżyć straty ciepła 
w placówkach oraz zmienić 
wygląd obiektów. Zakres in-
westycji objął docieplenie 
ścian zewnętrznych, dachów  
i stropodachów, wymianę 
okien i drzwi zewnętrznych 
oraz przebudowę wewnętrz-
nej instalacji c.o. Inwestycja 
przeprowadzona była w  Zes-
pole Szkół nr 1, ZS nr 2 i ZS  
nr 3, SP nr 9, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2.  
Filharmonia Kaszubska  
W ubiegłym roku w Wejherowie odda-
no do użytku dwie wielkie inwestycje – 
kulturalną i turystyczno-rekreacyjną. 
Zakończono  bowiem budowę nowego 
budynku Wejherowskiego Centrum 
Kultury - Filharmonii Kaszubskiej. To 
niewątpliwie największa inwestycja 
miejska realizowaną w ramach progra-
mu rewitalizacji realizowanego w la-
tach 2008-2015. Nowe centrum po-
zwala organizować dla wejherowian 
imprezy kulturalne i rozrywkowe na 
najwyższym poziomie.             
Promenada pieszo-  rowerowa  
W 2013 r. oddano także do użytku pro-
menadę pieszo - rowerową wzdłuż 
rzeki Cedron wybudowaną w  nowo-
czesnej technologii dzięki dotacji z Unii 
Europejskiej. Dzięki tej inwestycji stwo-
rzono dla pieszych i rowerzystów wy-
godne połączenie północnej i południo-
wej części miasta.  

Dekada zmian  
Prezydent Wejherowa  
Krzysztof Hildebrandt 

- Dziesiąta rocznica przynależności do 
Unii Europejskiej to dobra okazja do 
podsumowania wpływu członkostwa 
na samorządy. Dzięki funduszom eu-
ropejskim udało nam się przeprowa-
dzić w Wejherowie szereg dużych  
i potrzebnych mieszkańcom inwesty-
cji. Oczywiście na tym nie koniec, ma-
my już plany na zdobycie kolejnych 
środków unijnych i przygotowujemy 
się do tego wykorzystując zdobyte 
doświadczenie. Wejherowo w ostat-
nich latach bardzo się zmieniło – wy-
piękniało i rozwinęło. Naszym celem 
jest to, aby w Wejherowie żyło się bar-
dziej komfortowo, aby ludzie czuli się 
tu dobrze, chcieli spędzać wolny czas 
całymi rodzinami. Chcemy kontynu-
ować wizję rozwoju Wejherowa - mia-
sta przyjaznego dla mieszkańców  
i atrakcyjnego dla turystów. Prze-
szkód jest wiele, ale od tego są trudno-
ści, aby je pokonywać. To mobilizuje 
do dalszej pracy na rzecz Wejherowa.  

Taras widokowy na dachu Filharmonii  
Na dachu Filharmonii Kaszubskiej otwarto taras widokowy. Otwarcie tarasu 
było wydarzeniem wpisanym w Dni Otwarte Funduszy Europejskich organi-
zowanych w całej Polsce przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. 
- Na tarasie widokowym 
zamontowane są lunety, 
przez które można oglądać 
miasto z bliższej perspekty-
wy. Z tej wysokości przy do-
brej widoczności jesteśmy 
w stanie zobaczyć przez lu-
nety np. wiatraki nadmor-
skie w Gniewinie oraz oko-
liczne wzgórza morenowe. 
Obecnie  kupujemy leżaki, 
aby latem można było tutaj 
korzystać z kąpieli słonecz-
nych na tarasie lub czytać 
książki i prasę – mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury.  

 

 



Str. 4                                                             Nowiny -  www.wejherowo.pl                                                       Maj 2014 r.  

Nowy budynek komunalny  
Pod budowę nowego budynku komunalnego przy ul. 
Iwaszkiewicza w Wejherowie wmurowano akt erek-
cyjny. W czterokondygnacyjnym budynku budowa-
nym przez miasto, znajdą się 64 lokale, w tym dwa 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nowi 
lokatorzy wprowadzą się do swoich mieszkań już 
w pierwszym kwartale 2015 r. 

Czterokondygnacyjny budynek, w którym znajdą się 64 miesz-
kania komunalne o pow. od 22,86 m kw. do 44,83 m kw po-
wstaje na miejscu budynku, który spłonął dwa lata temu. Dopie-
ro po odzyskaniu od ubezpieczyciela odszkodowania, możliwe 
było rozpoczęcie inwestycji. - Jest to ważna chwila dla tych, któ-
rzy czekają na swoje mieszkania - mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Budowa budynku komunalnego jest 
kolejnym krokiem dla zaspakajania potrzeb mieszkaniowych 
wejherowian, którzy ze względu na trudną sytuację materialną 
i mieszkaniową potrzebują pomocy miasta. 
 Teresa Skowrońska, przewodnicząca komisji mieszkaniowej 
Rady Miasta Wejherowa podkreśla, że  budowa w części roz-
wiąże problem mieszkaniowy w Wejherowie. 

Trwa budowa parkingu „Centrum”  
Przy wejherowskim Sądzie trwa budowa kolejnego  
w Wejherowie parkingu. Parking „Centrum” z wjazdem 
od ul. Sobieskiego pomieści 58 aut – w tym 5 dla osób 
niepełnosprawnych. Zakończenie prac zaplanowano na 
lipiec br.  
Jest to już kolejny 
duży parking w cen-
trum Wejherowa. 
Jak podkreśla Piotr 
Bochiński, zastępca 
prezydenta Wejhe-
rowa, zwiększy on 
znacząco liczbę 
miejsc parkingo-
wych w samym 
centrum miasta.  
- Parking zostanie utwardzony, zagospodarowane zostaną 
fragmenty zieleni oraz wykonane oświetlenie i kanalizacja 
deszczowa  - mówi Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wej-
herowa.  
Sami mieszkańcy cieszą się z budowanego parkingu. Jest to 
efektywnie wykorzystana przestrzeń, która wpisuje się 
w zabudowę  tej części miasta.  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad  odpowiada 

W związku z licznymi apelami mieszkańców Wejherowa 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
zwrócił się z wnioskiem do GDDKiA o podjęcie działań 
w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego w miejscu skrzyżowania drogi krajo-
wej nr 6 z ul. Orzeszkowej w Wejherowie. Poniżej pre-
zentujmy pismo prezydenta i odpowiedź dyrektora 
GDDKiA. 
 
           „Robert Marszałek  
             Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
            i Autostrad w Gdańsku  

W związku z licznymi apelami mieszkańców Wejherowa 
i monitami kierowców zwracam się z prośbą o podjęcie dzia-
łań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ru-
chu drogowego w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 6   
z ul. Orzeszkowej w Wejherowie. W miejscu tym zainstalowane 
zostało w grudniu 2013 r. urządzenie samoczynnie rejestrujące 
przejazd pojazdów na czerwonym świetle przez Instytut Ba-
dawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Instalację założono dla 
poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, ponieważ do-
tychczas był to odcinek, na którym często dochodziło do wy-
padków i stłuczek (…). Wielu mieszkańców Wejherowa kwe-
stionuje zbyt krótki czas świecenia się żółtego światła i uważa, 
że jest to przyczyna braku możliwości zatrzymania się na czas 
przed pasami na skrzyżowaniu(…). Niepokojący jest także fakt, 
że Straż Miejska w Wejherowie nie odnotowała jeszcze widocz-
nego spadku wykroczeń związanych z przejazdem na czerwo-
nym świetle. Dla przykładu na dr. krajowej nr 6, na Rondzie 
Solidarności w Wejherowie, gdzie zainstalowano takie samo 
urządzenie, nastąpił spadek tego rodzaju wykroczeń o 90 proc.  
Zwracam się z prośbą do Pana Dyrektora o podjęcie działań, 
które przyczynią się do poprawienia tej sytuacji. Proszę 
o rozpatrzenie możliwości zamontowania obok sygnalizato-
ra liczników czasu lub wprowadzenia innych rozwiązań, któ-
re usprawniłyby ruch drogowy w tym miejscu. Być może było-
by to dodatkowe oznakowanie tego miejsca, ustawienie tablic 
ostrzegających o zamontowanych urządzeniach samoczyn-
nie rejestrujących przejazd pojazdów na czerwonym świetle 
lub wydłużenie na sygnalizatorze światła żółtego. 
            Z poważaniem, Krzysztof Hildebrandt”                                                      

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad  o. w Gdańsku: 

          „Krzysztof Hildebrandt,  Prezydent Miasta Wejherowo 

W odpowiedzi na apel (…) pragnę poinformować, że czas wy-
świetlania sygnału żółtego na przedmiotowym skrzyżowaniu 
jest zgodny z zapisem załącznika nr 3 do rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń brd i warunków ich umieszczania na dro-
gach, który wynosi 3 sekundy. (…) 
      Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Gdańsku pragnie poinformować, że wystąpiła 
do GITD, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Poli-
techniki Gdańskiej z prośbą o opinię nt. możliwości wydłużenia 
nadawania czasu sygnału żółtego, w zależności od prędkości 
obowiązującej na dojeździe do sygnalizacji świetlnej. Po uzy-
skaniu, stosownych opinii, Oddział w Gdańsku prześle wniosek 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warsza-
wie celem przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju 
           Dyrektor O. GDDKiA  w Gdańsku,  Robert Marszałek” 
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Zlot rowerowy  
Na wejherowski rynek wjechało ok. 110 rowerzystów z całej 
Polski, uczestniczących w zlocie rowerowym pod nazwą „IX 
Ogólnopolska Rowerowa Majówka na Kaszubach”. Organizato-
rem imprezy był Klub Turystyki Kolarskiej „Na Fali” działający 
w ramach PTTK przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni. 
W ostatnich 
latach obser-
wujemy co 
raz większa 
popularność 
t u r y s t y k i 
rowerowej – 
mówi Jacek 
Thiel pod-
kreślając, że 
j e d n ą 
z większych 
inwestycji 
miasta w ostatnich latach była budowa ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż rzeki Cedron. Prezydent Wejherowa przekazał organi-
zatorom puchar i upominki na nagrody dla uczestników kon-
kursów.  

400 tys. złotych na remont zabytków 
Władze miasta Wejherowa od siedmiu lat przyznają dota-
cje na remonty zabytkowych obiektów wpisanych do reje-
stru zabytków. Dotacje z tegorocznego miejskiego budże-
tu zostaną przeznaczone na ratowanie trzech wejherow-
skich zabytków – Klasztoru OO. Franciszkanów, Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka oraz parafii pw. 
Trójcy Świętej. 
Klasztorowi OO. 
Franciszkanów 
przyznano dotację 
w wys. 240 tys. zł, 
która przeznaczo-
na zostanie na 
wykonanie po-
kryć dachowych, 
montaż okien 
p o ł a c i o w y c h 
i wykonanie ko-
minów wentyla-
cyjnych trzech skrzydeł budynku. 100 tys. zł otrzymała parafia 
pw. Trójcy Świętej na wymianę pokrycia dachowego. Nato-
miast DPS z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowa-
dzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincenta 
a Paulo otrzymał dotację w wysokości 48 tys. zł na wymianę 
okien w części budynku. Łącznie Wejherowo w ostatnich 7 lat 
przekazało na ratowanie naszych zabytków ponad 2,5 mln zł. Inauguracja sezonu turystycznego  

W Pucku oficjalnie otwarto sezon turystyczny na Północnych 
Kaszubach. W konferencji wzięli udział przedstawiciele miasta 
Gdyni oraz gmin i powiatów Kaszub Północnych.  
- Tegoroczne przywitanie sezonu turystycznego wśród gmin 
skupionych wokół Forum NORDA było okazją do zwrócenia 
uwagi mieszkańców i przyjezdnych na nasze atrakcje turystycz-
ne przygotowane na lato – mówi Jacek Thiel z-ca kier. Wydziału 
Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki w UM w Wej-
herowie. – W Wejherowie proponujemy nasze zabytki, przede 
wszystkim Kalwarię Wejherowską, rynek z ratuszem oraz park  
z muzeum i placami zabaw. Na lato zawsze przygotowujemy 
ofertę specjalną, w tym koncerty letnie w parku i wycieczki po 
mieście z przewodnikiem. Nowością będzie możliwość ogląda-
nia Wejherowa z tarasu widokowego Filharmonii Kaszubskiej. 

Europoseł Jan Kozłowski z wizytą  
w Wejherowie  

Gościem Krzysztofa Hildebrandta, prezydenta Wejherowa był 
europoseł Jan Kozłowski. Parlamentarzysta zwiedził Filharmo-
nię Kaszub-
ską, a w ratu-
szu spotkał się 
z młodzieżą z 
we jhero w-
skich szkół. 
Podczas spo-
tkania, mówił 
o pracy w 
Parlamencie 
Europejskim, 
edukacji i pro-
b l e m a c h  
z bezrobociem.   
- Polska niewątpliwie skorzystała na akcesie do Unii Europej-
skiej, widać to w każdym niemal samorządzie - mówi Jan Ko-
złowski. - Perspektywy finansowe rysują się bardzo dobrze, 
gdyż wiemy już, że więcej środków trafi do samorządów. Warto 
być aktywnym tak jak Wejherowo, które dzięki unijnym środ-
kom  realizuje wiele inwestycji.  

Informacja 
Prezydent Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w 
Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera 8, 23 maja 2014 r. został wy-
wieszony na 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących wła-
sność Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz osoby fizycznej: udział 249/1000 części w części wspólnej 
nieruchomości w pomieszczeniu gosp. o pow. 8,45 m2, znajdu-
jącym się w budynku przy ul. 12 Marca 213A wraz z udziałem 
w cz. wspólnych budynku i gruntu, działka nr 398/2 obręb 15. 

Miłorząb symbolem  
stowarzyszenia dzieci autystycznych  

Przed budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Wejherowie odbyło się uroczyste 
wkopanie drzewka-miłorzębu.  Ten szczególny dzień dla sto-
warzyszenia uświetniła dyrekcja szkoły, nauczyciele i Terapeu-
ci dzieci autystycznych. Miłorząb to symbol siły i jedności sto-
warzyszenia, będzie wzrastał wśród jego przyjaciół.  Członko-
wie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście wierzą, że to począ-
tek nowych zmian dla tutejszych rodzin żyjących z problemem 
autyzmu. 
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Prezydent podziękował Misternikom 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt na spotkaniu 

w Filharmonii Kaszubskiej podziękował członkom grupy te-
atralnej Misternicy Kaszubscy. 

Kilkudziesięcioosobowa grupa aktorów, pod okiem reżysera 
i twórcy widowiska Wojciecha Robakowskiego, od dwunastu 
lat na Kalwarii Wejherowskiej przedstawia Misterium Męki 
Pańskiej. Podczas spotkania wyświetlono materiał filmowy 
„Misterium Męki Pańskiej 2014” zrealizowany przez Urząd 
Miejski w Wejherowie. Przypomnijmy, że w 2001 r. 
z inicjatywy Wojciecha Rybakowskiego zawiązała się grupa 
entuzjastów, która 16 marca 2002 roku po raz pierwszy wy-
stawiła Misterium Męki Pańskiej.  Było pierwsze Misterium 
na Pomorzu.  (więcej: www.wejherowo.pl) 

Dziesięciolatka z Wejherowa ilustratorką  
Rysunek mieszkanki Wejherowa Lili Wysockiej został wybra-
ny wśród 13. prac  z całego świata (w tym jako jedyny z Euro-
py) do kolejnej książki dla dzieci amerykańskiej autorki Nancy 
O'Neill. W każdym egzemplarzu 
książki pojawi się jej ilustracja, imię 
 i nazwisko oraz kraj i miasto z które-
go pochodzi. W maju ma otrzymać 
certyfikat potwierdzający, że jest ilu-
stratorką książki oraz egzemplarz z 
autografem autorki.  Lili Wysocka ma 
10 lat. Pisze wiersze, maluje, robi ko-
laże, rysuje komiksy. Mówi, że chcia-
łaby być takim artystą, którego twór-
czość będzie bliska ludziom na całym 
świecie.  

Tablica poświęcona Adeli Keyserlingk  
Na Kalwarii Wejherowskiej odsłonięto tablicę informacyjną przy 
płycie nagrobnej Adeli Keyserlingk. Przewodniczący Klubu Miło-
śników Wejherowa Paweł Formela informuje, że w wyniku po-
szukiwania informacji na temat Adeli, członkowie klubu dotarli 
także do innych ciekawych informacji na jej temat. Wszystkich 
zainteresowanych tym tematem prosi o kontakt z klubem. 

Izba Pamięci w wejherowskiej „ósemce 
W Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie im. Martyrologii Piaśnicy 
otwarto Izbę Pamięci. Miejsce to robi ogromne wrażenie na 
zwiedzających – nie ma w niej typowych eksponatów, jest jedy-
nie 12 tysięcy namalowanych na ścianach postaci ukrzyżowa-
nych – symbolizujących ofiary zbrodni w Piaśnicy. Ważnym 
elementem jest urna z prochami z mogił pomordowanych, któ-
rą przekazali szkole w 1969 roku bliscy rodzin zamordowa-
nych w lasach piaśnickich. Cała część dokumentująca zbrodnię 
przedstawiona została  jako multimedialna prezentacja.  

Konkurs  „MTK – 10 lat w UE” 
Stowarzyszenie Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie, Prezydent 
Wejherowa, Burmistrz Redy, Burmistrz Rumi ogłaszają kon-
kurs fotograficzny „Małe Trójmiasto Kaszubskie – 10. lat 
w Unii Europejskiej”.  
- Celem konkursu jest uwrażliwienie na zmiany w miastach, 
które nastąpiły w okresie ostatnich 10 lat po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej – mówi Jacek Thiel z UM w Wejherowie. – 
Chodzi o przemiany społeczne, ukazanie architektury nowo 
powstałych obiektów, rewitalizowanych miejsc i rejonów 
miast MTK. Prace konkursowe będą oceniane w trzech katego-
riach: Wejherowo, Reda, Rumia - 10 lat w UE. Konkurs skiero-
wany jest do wszystkich dorosłych amatorów fotografii miesz-
kających na terenie MTK - Redy, Rumi i Wejherowa. Konkurs 
trwa od 1 maja do 31 lipca 2014 r. Regulamin konkursu: 
www.wejherowo.pl  

VIII Pomorski Zjazd Amazonek w Wejherowie 
Już po raz ósmy pomorskie Amazonki spotkały się w Wej-
herowie, by w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym modlić się 
o zdrowe. Podczas spotkania w Domu Pielgrzyma uczest-
niczki zjazdu rozmawiały o potrzebie integracji i wzajem-
nym wspieraniu się w walce o zdrowie.  
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Staż dla niepełnosprawnych 
Centrum Integracja w Gdyni, zaprasza osoby niepracujące z 
woj. pomorskiego posiadające znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności do uczestnictwa w realizowa-
nych projektach: „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na 
rynek pracy II” oraz „Staż w administracji publicznej wspar-
ciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnospraw-
nych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepeł-
nosprawnych na rynku pracy II”. W obu projektach pozostało 
kilka wolnych miejsc. Projekt daje możliwość dofinans. do 
dalszego kształcenia, 3-miesięczny płatny staż, praktyki, po-
moc w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, 
doradztwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe i podnoszą-
ce kwalifikacje. Kontakt: tel.: 505-606-776 oraz 505-606-850. 

Komunikat MOPS 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie infor-
muje, że 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa o ustale-
niu i wypłacie zasiłków dla opiekuna.  
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r.  
w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.  
Osoby uprawnione otrzymają zasiłki dla opiekuna za okresy: od 
1.07.2013r. do  14.05.2014r., wraz z ustawowymi odsetkami; od 
15.05.2014r. do dnia ważności orzeczenia o niepełnospraw-ności.  
Jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielę-
gnacyjnego określone w ust. świadczeniach rodzinnych 
w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012r. Wniosek może 
być złożony nie później niż w terminie 4. miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy tj. do 15.09.2014 r. Wniosek wraz z informacją 
o warunkach nabywania zasiłków dla opiekuna świadczeniobior-
cy otrzymają za pośrednictwem poczty. 
Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których: osobie 
ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjne-
go lub osobie wymagającej opieki innej osoby zostało ustalone 
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pie-
lęgnacyjnego. Zarejestrowanie w PUP jako osoba poszukująca 
pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego w okresie od 
1.07.2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opie-
kuna nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna. 
Wys. zasiłku dla opiekuna to 520 zł miesięcznie. Osobom, którym 
od 1.07.2013r. zostały udzielone świadczenie opieki zdrowotnej 
finansowane ze środków publicznych dyrektor oddz. wojewódz-
kiego NFZ nie wszczyna postępowania lub umarza postępowanie 
o ustalenie kosztów świadczeń zdrowotnych, a także umarza 
w spłaty należności poniesionych kosztów za świadcz. zdrowotne. 

Finał XVI Turnieju Skata Sportowego 
W siedzibie wejherowskiego Oddziału ZK-P ogłoszono wyniki 
XVI Turnieju Skata Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta 
Wejherowa, Wójta Gminy Wejherowo i Prezesa Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego o. Wejherowo. W turnieju zwyciężył 
Alojzy Formela ze Zbychowa i zdobył Puchar Prezydenta Mia-
sta Wejherowa. Drugie miejsce i Puchar Wójta Gminy Wejhe-
rowo zdobył Stefan Szczypior z Gminy Wejherowo, natomiast 
trzecie miejsce i Puchar Prezesa ZKP O. Wejherowo wywalczył 
prezes klubu Jerzy Szreder. 

„Jasne zasady, sposobem na odpady” 
30 kwietnia 2014 r. zakończono przyjmowanie zgłoszeń do 
konkursu „Jasne zasady sposobem na odpady”, którego orga-
nizatorem jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp.  
z o.o. Konkurs skierowany jest do wejherowian i polega na 
aktywnym udziale w segregacji odpadów. Do konkursu zgło-
szono 72 punkty składowania odpadów komunalnych, co daje 
4837 gospodarstw domowych.  - Chciałbym podziękować za 
chęć udziału w przedsięwzięciu, w szczególności Wejherow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej za zaangażowanie - mówi pre-
zes ZUK Roman Czerwiński. - Dzięki tak dużemu zaangażowa-
niu mieszkańców mamy nadzieję, że Wejherowo będzie jesz-
cze bardziej przyjazne środowisku. Maj jest miesiącem weryfi-
kacji, na podstawie której oceniona zostanie aktywność w se-
gregacji odpadów przez zgłoszonych mieszkańców.  

Mistrzostwa Polski Juniorów 2014 w pool–bilard 
W rozegranych w Kielcach Mistrzostwach Polski w bilard wzięła 
udział czteroosobowa reprezentacja KS Pool-Bilard Wejherowo. 
W rozgrywkach drużynowych podopieczni trenera Damiana 
Strągowskiego zdobyli złoty medal. W kat. juniorów starszych 
Patryk Statkiewicz wywalczył złoto i srebrny krążek, a Szczepan 
Wójcik, a kat. juniorów młodszych Konrad Kleinszmit  - trzy brą-
zowe medale i Michał Kuklewicz złoty i brązowy medal. W klasy-
fikacji medalowej wśród chłopców drużyna z Wejherowa zajęła 
pierwsze miejsce zdobywając łącznie osiem medali: trzy złote, 
srebrny i cztery brązowe. Do kadry narodowej powołano: Patry-
ka Statkiewicza, Konrada Kleinszmita i Michała Muklewicza.  

INFORMACJA 
Prezydent Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera 8, 23 maja 2014 
r. został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości, stano-
wiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz osoby fizycznej:  
• udział 74/1000 części w cz. wspólnej nieruchomości  
w pomieszczeniach o pow. 8,42 m2 i 0,50 m2, znajdujących się w 
budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku i gruntu - działka nr 264/1 obręb 15. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogł. UM w 
Wejherowie, pl. Wejhera 8, 23 maja 2014 r. został wywieszony 
na 21 dni wykaz lokali mieszk. stanowiących własność Miasta 
Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokale mieszk. nr 2 i 18 przy ul. Kalwaryjskiej 8 wraz z ułamko-
wą częścią gruntu dz. nr 237/2 obręb 16 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 34 na os. Kaszubskim 15 wraz z ułamk. czę-
ścią gruntu działka nr 384/18 obręb 9 (użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 7 przy ul. 3 Maja 20 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 339 obręb 16  
• lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Dworcowej 3  wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 61/1 obręb 16 
• lokal   mieszkalny   nr   46   przy   ul.  ks.  P. Skargi 2 wraz  
z ułamkową częścią gruntu  działka nr 146/36 obręb 10 
• lokal  mieszkalny  nr  5 przy  ul.  Sobieskiego  330  wraz                 
z  ułamkową  częścią gruntu działka nr 66 obręb 16. 
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OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA 
z 22 kwietnia 2014 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. 

Działając na podst. art. 16 § 1 ust. z dn. 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) - podaję do publicznej wiadomo-
ści informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone 

głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Nr   Granice obwodu Siedziba obwodu 

1. Ulice: Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Geodetów, Gulgowskiego,  Inżynierska, Karnowskiego, Ks. 
Heyki, Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, Podmiejska, Przemysłowa, Rogali nr od 7 do 47, Stolarska, Tartacz-
na, Techników, Wierzbowa.  

Świetlica Zakładu Energetycznego 
ul. Przemysłowa 18,  

tel. 58  572 82 50 

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

Przedszkole Samorządowe nr 2 
ul. Derdowskiego 1, tel. 58 672 17 91 

3. Ulice: Derdowskiego, Jagalskiego, Majkowskiego, Nadrzeczna, Nanicka, Narutowicza - numery od 1 do 21 
i 23, Ogrody Nanickie, Słoneczna, Słowackiego, Wczasowa, Zwycięstwa. 

Zespół Szkół Nr 3 
ul. Nanicka 22, tel. 58 672 17 15 

4. Ulice: Chopina - numery parzyste od 2 do 18A, Kochanowskiego - numery od 1 do 5 oraz numery  od 7 do 
11, Kuocińskiego - numery nieparzyste od 1 do 7 oraz nr 11, Obrońców Helu, Partyzantów, Pruszkowskiego, 
St. K. Panek, Rejtana, Staromłyńska - numery nieparzyste od 1 do 17 

Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
komunalnych (ZUK) ul. Obrońców 

Helu 1, tel. 58 676 95 41 

5. Ulice: Chopina - numery nieparzyste od 3 do 27 oraz numery od 30 do 62, Chełmońskiego, Kossaka, Kąpino 
Dolne, Kochanowskiego - numery parzyste od 6 do 10 oraz od 11A do 29, Kusocińskiego - numery parzyste 
od 4 do 8 oraz od 9 do 10 i od 12 do 22, Wyczółkowskiego, Ludowa, Obr. Wybrzeża, Staromłyńska - nume-
ry parzyste od 2 do 18 oraz od 19 do 40 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Obr. Wybrzeża 1A,  

tel. 58 672 55 44 

6. Ulice: Borowiacka, Kaszubska - numery od 4A do 19 oraz numery nieparzyste od 23 do 41, Kociewska, 
Os.Kaszubskie -numery 1 oraz od 5 do 16, Pomorska, Weteranów.  

Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Kaszubska 14, tel. 058 677 65 70 

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

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 
os. Kaszubskie 28, tel. 58 736 17 57 

8. Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Brzechwy, Gołębia, Iwaszkiewicza, Jaskółcza, Kaszubska - nr od 22 do 30 oraz 
od 57 do 73, Konopnickiej - numery od 17A do 50, Kropidłowskiej, Krucza, Leśmiana, Łabędzia, Maszopów, 
Necla, Norwida, Nowowiejskiego, Os. Kaszubskie - nr od 2 do 4, Prusa, Słowicza, Tuwima; 

Zespół szkół Ogólnokształcących nr 
2, os. Kaszubskie 27, tel 58 672 37 19 

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

Zespół Szkół nr 2 
ul. Gdańska 30, tel. 58 738 63 50 

10. Ulice: Ceynowy, Drzeżdżona, Gdańska - numery od 15 do 154, Hufca Harcerzy Gdyńskich,  Trepczyka, 
Dzięcielskiego, Mestwina, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Patoka, Szczukow-
skiej, Waśkowskiego, Staffa, Stefczyka - numery od 50 do 91. 

Zespół Szkół nr 2 
ul. Gdańska 30, tel. 058 738 63 50 

11. Ulice: Bema, Fenikowskiego, Gdańska - numery od 1 do 14, Gryfa Pomorskiego, I Morskiego Pułku Strzel-
ców, Jaśminowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Czarnieckiego.  

Zespół Szkół nr 2 
ul. Gdańska 30, tel. 058 738 63 50 

12. Ulice: Czeladnicza, Skibniewskiej, Kasprowicza, Krasickiego, Matejki, Obrońców Westerplatte, Odrębna, 
Paderewskiego, Roszczynialskiego - numery od 73 do 79, Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego - numery 
od 71 do 95 oraz od 96 do 172.  

Zespół Szkół nr 1 
ul. Śmiechowska 36, 
tel. 058 672 10 73 

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

Zespół Szkół nr 1 
ul. Śmiechowska 36, 
tel. 058 672 10 73 

14. Ulice: 12 Marca - numery od 153 do 177, numery od 182 do 202, od 178 do 180A, Cicha, Gniewowska - nr 
od 1 do 10, Judyckiego, Krótka, Polna, Rzeźnicka, Śmiechowska, Torowa, Wniebowstąpienia.  

Zespół Szkół nr 1 
ul. Śmiechowska 36, tel. 58 672 10 73 

15. Ulice: 12 Marca - numery nieparzyste od 181 do 205, od 206 do 250, Klasztorna , Ojców Reformatów, Osie-
dle Staszica, Przebendowskiego, Pucka, Wałowa - numery od 24 do 28, Zamkowa  

Muzeum PiMK–P, ul. Zamkowa 2A, 
tel. 58 672 29 56 w. 12 

16. Ulice: 1 Maja, 3 Maja - numery od 32 do 38 oraz od 47 do 49B, Kościelna, 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  

Wejherowskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego, ul. Parkowa 

2A/20, tel. 58 672 47 26 w.20 

17. Ulice: 3 Maja - numery od 1 do 29 oraz numery nieparzyste od 33 do 45, Hallera, Kalwaryjska, Sobieskiego - 
numery od 237 do 261 oraz od 306 do 329E, Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Strzelecka 9, tel. 058 672 41 61 

18. Ulice: 10 Lutego, Abrahama, Dąbrowskiego, Kopernika, Osiedle 1000-lecia PP - numery nieparzyste od 1 do 
5, Północna, Sienkiewicza, Spacerowa, Srebrny Potok, Św. Jana.  

Gimnazjum nr 1, ul. Sobieskiego 300, 
tel. 58 784 398 512 

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1, ul. Bukowa 1, tel 58 672 24 58  

20. Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000-lecia - numery od 8 do 15, Sobieskiego - 
numery od 350 do 352C, Transportowa, Zachodnia. 

Szkoła Podstawowa nr 9, Os. 1000-
lecia 15, tel. 58 672 20 10 w.39  

22. Areszt Śledczy w Wejherowie. Areszt Śledczy, ul. Sobieskiego 302, 
tel. 58 778 79 00 

23. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.  Szpital Specjalistyczny ul. Jagalskie-
go 10, tel. 058 572 73 34, 572 72 00 

24. Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci. Dom Pomocy Społecznej,  ul. Św. 
Jacka 14, tel. 058 672 26 00, 672 26 01 

21.  Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Postnika, Os. Przyjaźni -numery od 4 do 
8, Rogaczewskiego, Słowińców, Sobieskiego- numery od 279 do 279A, Spokojna, Sucharskiego, Szczęśli-
wa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1, ul. Sobieskiego 
279, tel. 58 672 22 05 w. 338  

25. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Przebendowskiego 1 Dom Pomocy Społecznej, ul. Prze-
bendowskiego 1, tel. 58 672 15  91 
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koncerty-wystawy-spotkania   
CZERWIEC 2 0 1 4 

Wejherowskie Centrum Kultury 
1.06 - DZIEŃ DZIECKA, godz. 10 i 12.30 spektakl „Królewna 
Śnieżka i 7 Krasnoludków”; godz. 15 - Spektakl lalkarski w wy-
konaniu Pań uczestniczących w warsztatach „Teatr w walizce”, 
godz. 16 – 18 - Park Miejski  - gry i zabawy rekreacyjne; 
5.06, godz. 19 - Koncert pianistyczny Artura Sychowskiego – 
HeART Impression,  bilety: 40 zł; 
7.06, godz. 18 - Premiera spektaklu „ZORIUSZKA” - Teatr Tań-
ca „SARASVATI”, bilety: 10 zł; 
8.06, godz. 18 - Spektakl „ZORIUSZKA”, bilety: 10 zł; 
8.06, godz. 16 - Biesiada literacka – Danuta Grechuta; 
9.06, godz. 19 - „Życia garść” - Anna Jantar w piosenkach  
i wspomnieniach w wyk. trójmiejskich artystów, bilety: 25 zł;  
12.06, godz. 18 - Wystawa malarstwa Aleksandra Skotarczaka; 
17.06, godz. 19 - Spektakl „Wilk stepowy” - teatr TEORIKON (10 zł); 
18.06, godz. 11 - Spektakl „Wilk stepowy” - teatr TEORIKON,; 
18.06, godz. 18 - Wystawa pracowni plastycznych działają-
cych w WCK, Foyer; 
20.06, godz. 17.00 i 19.15 - Spektakl „Moralność Pani Dul-
skiej” - teatr OKO (EKSPERYMENT), bilety: 10 zł; 
21.06, godz. 18.30 – ELECTROday – Festiwal muzyki elektro-
nicznej, Sala Główna, bilety: 40 zł; 
26.06, godz. 19 - Kabaret – Marcin Daniec,  bilety: 70 zł ; 
27-29.06 - Rekonstrukcja Historyczna -  Park Miejski, Śródmie-
ście. Więcej informacji: www.wck.org.pl 

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Miejska Biblioteka Publiczna  
31.05, godz. 12 - koncert na zakończenie warsztatów muzycz-
nych; godz. 13:30 - zabawa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 
którą poprowadzi Agencja Artystyczno-Edukacyjna "kidsGo!"; 
2.06, godz. 12 - Teatrzyk na Dzień Dziecka – przedstawienie 
„Wilk i zając w mieście” w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa; 
4.06 - Spotkanie z Barbarą Ciwoniuk; 
5.06, godz. 16 - Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych zapra-
sza na kolejne spotkanie. Tym razem tematem rozmowy będzie 
powieść J. K. Rowling „Trudny wybór”; 
9.06, godz. 17 - Wernisaż Stowarzyszenia „Pasjonat” – wysta-
wa pt. „Rumia marzeń. Artyści dla Rumi na 60-lecie”; 
11.06, godz. 11 - Klub Małego Czytelnika; 
17.06, godz. 16:30 - Spotkanie z Sylwią Chutnik; 
25.06, godz. 11 - Klub Małego Czytelnika. 

Sukcesy tancerzy z WCK  
Tancerze z formacji tanecznych działających przy Wejherow-
skim Centrum Kultury pod okiem instruktorki Elżbiety Czeszej-
ko wzięli udział w VIII edycji Europejskich Dni Tańca, które od-
były się w Malborku. Baccara zajęła pierwsze miejsce, a w kat. 
inne formy 12-15 lat - drugie. Formacja Bąbelki zajęła piąte 
miejsce, natomiast Baccarki wytańczyły 6. miejsce. Wspaniale 
spisały się solistki. Natalia Orchel zajęła drugie miejsce, a Magdale-
na Świtała i Weronika Dudek zajęły trzecie miejsce.  Duet Magda 
Świtała i Maja Jesionowska  zajął trzecie miejsce.  Tancerze wej-
herowscy wzięli także udział w siódmej edycji  Międzynarodo-
wego Festiwalu Tańca w Lęborku. Pierwsze miejsce zajęły 
Bąbelki , drugie wytańczyły Baccarki i Baccara, a trzecie - Bąbel-
ki. Wśród solistów zwyciężyły Natalia Orchel, Aleksandra Szeląg i 
Magdalena Świtała. Drugie miejsca zajęły: Oliwia Ślizga, Maja 
Jesionowska i Weronika Dudek. W kat. duetów Magdalena Świ-
tała i Maja Jesionowska  oraz Paulina Potrykus i Ola Grodzicka. 
Nadia Narloch i Klaudia Łuczak  zajęły trzecie miejsce.   
W kategorii solo pow. 15 lat podopieczna Ewy Rostankowskiej - 
Nicol Musialik zaprezentowała wiązankę tańców latynoamery-
kanskich i zajęła pierwsze miejsce.  

Projekty Wejherowskiego Centrum Kultury  
Wejherowskie Centrum Kultury zrealizowało projekt dofinan-
sowany z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej służący zwięk-
szeniu funkcjonalności kina oraz zapewnieniu wyższej jakości 
oferty kina. Projekt trwał od grudnia 2013 r. do kwietnia 2014 r. 
Dotacja w wys. ponad 5 tys. zł umożliwiła zakup 180 okularów 
3D dla dzieci oraz wyposażenia do ich konserwacji – 10 koszy 
do mycia okularów 3D – wyjaśnia Sebastian Niewola, koordy-
nator ds. kina w WCK. - Zakup ten zapewni wyższą jakość oferty 
kina i odbioru dla najmłodszej grupy odbiorców.   
Przypomnijmy, iż dotychczas WCK dysponowało jedynie okula-
rami 3D dla dorosłych. Obecnie, dzięki dofinansowaniu Polskie-
go Instytutu Sztuki Filmowej, możliwe było wyposażenie kina 
w Wejherowie w okulary 3D także dla dzieci. W ramach projek-
tu zakupione okulary 3D dla dzieci zostały po raz pierwszy uży-
te podczas sześciu projekcji filmu „Pan Peabody i Sherman”. 
   W marcu br. Wejherowskie Centrum Kultury otrzymało dofi-
nansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację 
projektu „Powrót do kina – umożliwienie korzystania z dorob-
ku filmowego osobom niewidomym, słabowidzącym i niesły-
szącym w Wejherowskim Centrum Kultury”. Projekt będzie 
realizowany do listopada br. Jest odpowiedzią na szerokie zain-
teresowanie wcześniejszym projektem „Przegląd „Kino dla 
wszystkich” – Zastosowanie audiodeskrypcji – umożliwienie 
korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym  
i słabowidzącym”. Dotacja w wysokości 6,5 tys. zł umożliwiła 
m.in. projekcję czterech seansów filmowych. Filmy „Listy do M”, 
„Zapach kobiety” i „Skrzypek na dachu” i „Imagine” obejrzało 
ponad 450 osób niewidomych i słabowidzących.  W obecnie 
realizowanym projekcie przewidziano projekcje filmów dla 
osób niewidomych, słabowidzących oraz niesłyszących.  

Archeologia – a co to takiego? 
Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro – tur-
ris” przeprowadziła w trzecich klasach SP nr 6 i nr 8 w Wejhe-
rowie zajęcia „Archeologia – a co to takiego?” Wykładowcy 
w ciekawy sposób, z  wykorzystaniem środków multimedial-
nych, opowiedzieli o  najciekawszych zabytkach i interesują-
cych miejscach naszego regionu. Zajęcia, dofinansowane ze 
środków finansowych Urzędu Miejskiego w Wejherowie,  do-
starczyły najmłodszym uczniom niezapomnianych wrażeń.  
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

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  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Wejhera 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 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 Ogólna 

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 w Wejherowie sp. z o.o. 
(Roman Czerwiński) ul. Obrońców Helu 1 (58) 676 95 20, 

(58) 676 95 50 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30, (58) 

572 29 32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(p.o. Jarosław Jędrzejewski), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 

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

(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (p.o. Anna Kosmalska)  

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

ul. Sobieskiego 255, (58) 672 27 75 
Miejska Biblioteka Publiczna  

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 
Wypożyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Trzecie miejsce dla Wejherowa w Regatach Trójcup 
Na wodach Zatoki Gdańskiej odbyły się kolejne Regaty Trójcup na trasie Gdynia – 
Hel, Hel – Gdynia. Puchar przechodni trafił w tym roku do załogi z Gdyni, drugie 
miejsce zajęła załoga z Gdańska, a trzecie – Wejherowo.  Na kolejnych miejscach 
uplasowały się załogi z Władysławowa, Jastarni, Ustki i Helu.  
Wyścig, rozgrywany był w trzech 
biegach: Gdynia-Gdańsk-Sopot, 
Gdynia-Hel i Hel-Gdynia. Żeglarze 
podczas tegorocznych zawodów 
poddani byli wyjątkowo ciężkiej 
próbie. Pogoda była zmienna, 
wietrzna i deszczowa. Zawodni-
kom dokuczała niska temperatura 
powietrza i szkwał. Silny wiatr 
wiał nawet do 6 w skali Beauforta.  
Wejherowo reprezentowała zało-
ga w składzie: Krzysztof Mączko-
wiak, Bogusław Suwara, Leszek Glaza, Krzysztof Gajewski, Michał Wysocki, An-
drzej Kotłowski.  
W regatach Trójcup Wejherowo trzykrotnie tryumfowało – w 2010 r., 2011 r. i 
2013 r.  Pomysłodawcą regat jest Leszek Glaza, prezes Stowarzyszenia Gmin 
„Małe Trójmiasto Kaszubskie”, który organizuje wyścigi wspólnie z Ośrodkiem 
Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej w Gdyni.  

Konkurs na najpiękniejszy balkon i ogród 
Prezydent Miasta Wejherowa ogłosił po raz siedemnasty „Konkurs na najład-
niej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Miasta Wejhe-
rowa”, którego celem jest upiększenie miasta oraz podniesienie walorów krajo-
brazowych i estetycznych naszego otoczenia. 
Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: balkony, okna 
w domach jedno- i wielorodzinnych, ogrody przydomowe, ogrody działkowe. 
Konkurs w kategorii ogrody działkowe będzie rozstrzygany w dwóch etapach: 
wewnętrznym, a następnie miejskim. Zgłoszenia pisemne do 13 czerwca 2014r. 
przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12. Marca 195. Zgłoszenie powinno 
zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela obiektu, numer telefonu, dokładny 
adres i rodzaj obiektu przedstawionego do konkursu. Istnieje możliwość zgła-
szania do konkursu obiektów przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.), 
po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela obiektu.  

Wystawa filatelistyczna 
W foyer Wejherowskiego Centrum Kultury otwarto wystawę „Papież Jan 
Paweł II w filatelistyce” zorganizowaną z okazji kanonizacji Papieża -
Polaka. Wernisaż był okazją do obejrzenia unikatowych znaczków, zdjęć 
i innych wydawnictw z wizerunkiem Jana Pawła II.  
Na wystawie znajdują się zbiory wie-
lu kolekcjonerów ziemi wejherow-
skiej: ks. Michała Lewińskiego, Lud-
wika Dettlaffa, ks. Kanonika Romana 
Zroja, Artura Hildebrandta i Alicji Hil-
debrandt. - Znaczek był w mojej ro-
dzinie od zawsze – tę pasję przekazał 
mi mój ojciec, tym bardziej cieszę się, 
że podzielają ją także moje dzieci – 
Alicja i Artur, których zbiory są także 
na tej wystawie – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa.  
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