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Absolutorium dla Prezydenta Wejherowa za 2013 rok  
Krzysztof Hildebrandt otrzymał podczas sesji 9 czerwca br. absolutorium za 2013 rok. Za przyję-
ciem absolutorium opowiedziało się 12. radnych: z Wolę Wejherowo, radny PiS i radny niezrze-
szony, zaś 8 radnych Platformy Obywatelskiej głosowało przeciw tej uchwale.  

Regionalna Izba Obrachunkowa pozy-
tywnie zaopiniowała sprawozdanie  
z wykonania budżetu za 2013 r., a Komi-
sja Rewizyjna stwierdziła, że Prezydent 
realizując zadania związane z  wykona-
niem budżetu kierował się zasadą celo-
wości, legalności, rzetelności i oszczę-
dności w gospodarowaniu środkami pu-
blicznymi.  
Rok inwestycji 

Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, w 2013 r. mimo 
trudności, Wejherowo zyskało wiele  no-
wych inwestycji.  
- W Polsce rok ten zaliczany był do czasu 
kryzysu, więc tym bardziej cieszy fakt, iż 
w przypadku Wejherowa był to jeden z 
bardziej udanych okresów – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Oddana została do użytku nasza 
największa i najbardziej doniosła inwe-
stycja – Filharmonia Kaszubska. Miniony 
rok to, zgodnie z zapowiedziami, budowa 
i modernizacja ulic oraz chodników we 
wszystkich częściach miasta, przypo-
mnijmy 17 ulic wybudowanych i wyre-
montowanych w 2013 r. Jest to zadanie 
inwestycyjne prowadzone na szeroką 
skalę w Wejherowie. Łącznie wydatki na 
drogi wyniosły 8,8  mln zł. Wykonaliśmy  

dokumentację projektową dla 
kolejnych inwestycji drogowo – 
komunikacyjnych, m.in. bezkoli-
zyjnych połączeń południowej i 
północnej części Wejherowa.  
Wykorzystano środki unijne 

Miniony rok był kolejnym owoc-
nym okresem w zakresie wyko-
rzystania środków unijnych. 
Oprócz nowego WCK, w ramach 
projektu „Turystyczny Szlak 
Północnych Kaszub” zbudowa-
no dwa odcinki ciągów pieszo- rowero-
wych: wzdłuż rzeki Cedron oraz w rejo-
nie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i So-
bieskiego. Poniesiony koszt to 5,6 mln zł, 
z czego 2, 2 mln zł władze miasta zdobyły 
z funduszy unijnych.  
Wsparcie dla stowarzyszeń i sportu 
W roku 2013 wnioski w konkursach 
ofert na realizację zadań własnych we 
wszystkich obszarach życia społecznego 
złożyła rekordowa liczba – łącznie 46 
organizacji pozarządowych i klubów 
sportowych. W ramach aktywizowania 
różnych podmiotów do działań na rzecz 
zdrowia przyznano dotację dziewięciu 
stowarzyszeniom, a jedenaście otrzyma-
ło dotację na realizację wypoczynku dzie-
ci i młodzieży w ramach „Akcji Zima i 

Lato 2013”. Trzynaście organizacji poza-
rządowych otrzymało dotację z zakresu 
kultury. Przekazano dotację ośmiu sto-
warzyszeniom sportowym na organiza-
cję czasu wolnego dzieci i młodzieży po-
przez organizację zajęć sportowych. Do-
tację  otrzymało także 19 stowarzyszeń 
na zadania w dziedzinie sportu.  
Wspólna praca 

- Chciałbym podziękować radnym Mia-
sta Wejherowa za efektywną czteroletnią 
pracę, za działania i inicjatywy na rzecz 
rozwoju miasta, szczególnie radnym z 
Klubu „Wolę Wejherowo”, którzy wspie-
rali mnie w pracy, a ich poparcie doda-
wało mi skrzydeł i sił do budowania wizji 
rozwoju naszego miasta – podsumował 
Krzysztof Hildebrandt. 

 

Uroczystą sesję otworzyli wykładami okolicznościowymi: 
Leszek Glaza, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa oraz 
Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący RM.  
- Uroczysta Sesja Rady Miasta Wejherowa zwołana z okazji 
obchodów Święta Miasta – Dnia Jakuba Wejhera, odbywa się 
w roku okrągłych dat i rocznic – powiedział Leszek Glaza. - W 
2014 r., 1 maja minęło 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, 4 czerwca minie 25 lat od pierwszych, częściowo 
wolnych wyborów do Sejmu w historii Polski po II wojnie 
światowej, 12 marca 1999 r. staliśmy się członkiem NATO, 
bowiem w marcu minęło 15 lat, od kiedy zostaliśmy związani 
wojskowym przymierzem. Te daty i rocznice są wystarczają-
cą okazją, by dokonać pewnych podsumowań i spojrzenia na 
życie Wejherowa z perspektywy minionych lat. 
Wojciech Kozłowski podsumował inwestycje zrealizowane 
w Wejherowie w ciągu minionego ćwierćwiecza. 
- Rozwój inwestycyjny Wejherowa od 1989 r. można podzie-
lić na charakterystyczne okresy – mówił Wojciech Kozłowski. 
- Pierwszy etap nazwałbym „pionierskim”. Niewątpliwie był 
to czas, który stawiał przed samorządowcami ambitne zada-
nia m.in. rozwój sieci telefonicznej w Wejherowie, budowę 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowę gazociągu, 
przebudowę ulic. Kolejny etap zaczął się wraz z początkiem 
dekady, po roku 2000 i można go scharakteryzować jako 
„okres przyspieszenia”. Po wyjściu inwestycji „z ziemi”, czyli 
wykonaniu sieci podziemnych, nastąpiło przyśpieszenie 
w budowie dróg, bowiem w dzielnicach – poza kilkoma wy-
jątkami – dominowały drogi gruntowe. Nastąpił także roz-
kwit budownictwa. Kolejny etap rozwoju inwestycyjnego to 
„złoty okres unijny” i wiąże się on z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej oraz możliwością pozyskania dotacji. Dzięki unij-
nym środkom wyremontowaliśmy Kalwarię Wejherowską, 
Park Miejski, zmodernizowaliśmy ul. Wałową i tereny przyle-
głe. Wybudowaliśmy promenadę pieszo-rowerową wzdłuż 
rzeki Cedron. Ukoronowaniem tego okresu była największa 
i najbardziej doniosła miejska inwestycja – budowa nowego 
Wejherowskiego Centrum Kultury. Podkreślić należy również 
termomodernizację wejherowskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Nikt nie może zaprzeczyć, że Wejherowo 
bardzo się zmieniło, wypiękniało i rozwinęło. To nasz wspól-
ny wkład w ostatnie 25 lat historii Polski. Zachęcam do spoj-
rzenia w przeszłość i do refleksji. 
Całość  wystąpień:  www.wejherowo.pl  

Uroczysta sesja Rady Miasta Wejherowa 
Uroczystą sesją Rady Miasta uczczono w Wejherowie 371. urodziny miasta.  Kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhe-
ra złożyli m.in. prezydenci i członkowie prezydium Rady Miasta Wejherowa. Uroczystość uświetnił akordeonowy 
koncert w wykonaniu Młodego Dobrego Małżeństwa. 
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Oświadczenie Prezydenta Miasta Wejherowa na temat fotorejestratorów przy ul. Orzeszkowej  
„W związku z przedwyborczym atakiem działaczy wejherowskiej Platformy Obywatelskiej na moją osobę polegającym 
m.in. na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat montażu i funkcjonowania fotorejestratorów przejaz-
dów na czerwonym świetle na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej w Wejherowie oraz prezentowaniu fał-
szywego obrazu sytuacji na tym skrzyżowaniu chcę przedstawić fakty i swoje stanowisko w tej sprawie. 

Oświadczam, że całkowicie nieprawdziwe są insynuacje działa-
czy wejherowskiej PO, jakobym wprowadzał w tej sprawie spo-
łeczeństwo Wejherowa w błąd czy też coś ukrywał przed nim. W 
sposób kłamliwy  działacze wejherowskiej Platformy Obywatel-
skiej przedstawiają zagrożenie bezpieczeństwa.  
Chcę podkreślić, że nie ma pokrycia w faktach opinia, jakoby 
omawiane fotorejestratory służyły do polowania na kierowców 
w celu pozyskania pieniędzy. 
Jako Prezydent Miasta zwracam dużą uwagę na podejmowanie 
działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom, gdyż 
jest to ważny element życia. Przynoszą one efekty, gdyż Wejhe-
rowo jest miastem bezpiecznym. Prowadzimy wiele różnych 
działań w celu poprawy bezpieczeństwa, w tym na drogach. 
Te  działania muszą oczywiście dotyczyć również najważniejszej i 
najbardziej ruchliwej drogi w mieście, jaką jest droga krajowa nr 6. 
Chociaż nie jest to droga należąca do samorządu miejskiego, nie 
uciekam przed rozwiązywaniem problemów, które na niej wystę-
pują, bowiem dotyczą mieszańców Wejherowa.  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest za-
rządcą drogi krajowej nr 6, wskazywała m.in. na dwa niebez-
pieczne miejsca, proponując sposób rozwiązania problemu. In-
formacje na ten temat można znaleźć w raportach o stanie bez-
pieczeństwa publikowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad od 2011 r. Na rondzie Solidarności i na 
skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej został zainstalowany system do 
automatycznej rejestracji wjazdu na skrzyżowanie przy czerwo-
nym świetle, potocznie zwany fotorejestratorem. 
Na rondzie Solidarności system zadziałał prawidłowo i w krót-
kim czasie ilość przejazdów na czerwonym świetle spadła o 
90%, co wpłynęło na znaczną poprawę bezpieczeństwa. Nato-
miast na skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej pojawiły się trudności. 
Obecnie sytuacja wyraźnie się poprawia. Ponadto kolizje, któ-
rych więcej zdarzało się przez okres kilku miesięcy br., obecnie - 
co chcę podkreślić - występują już sporadycznie. W końcowym 
rozrachunku  bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pie-
szych korzystających z przejść przez jezdnie, poprawia się. 
Przedstawiany przez wejherowską Platformę Obywatelską 
obecnie rzekomo katastroficzny obraz sytuacji na tym skrzyżo-
waniu jest fałszywy. Na skrzyżowaniu zdarzały się kolizje, głow-
nie najechanie na tył pojazdów, ale nie było żadnej katastrofy, 
żadnych ofiar i lejącej się krwi, jak próbuje się to wmówić społe-
czeństwu. Oczywiście wymaga zbadania zagadnienie, dlaczego 
akurat w tym konkretnym przypadku wdrażanie systemu i osią-
gnięcie efektu napotkało na takie trudności, jakie były tego przy-
czyny. Zajmie się tym Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który 
jest właścicielem systemu kamer i prowadzi projekty badawcze 
w całej Polsce w zakresie sposobów bezpieczeństwa, m.in. na 
naszym skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej. 
 Zarządca drogi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, opracowała raport wskazujący na niebezpieczne miejsca 
na drogach województwa pomorskiego i pokazujący sposoby 
poprawy bezpieczeństwa. Takim miejscem było skrzyżowanie 
drogi krajowej nr  6 z ul. Orzeszkowej. W tym rejonie w 2011 r. 
było tam 31 kolizji i 4 wypadki, a 5 osób zostało rannych. Miały 
miejsce m.in. potrącenia pieszych na przejściu. W kolejnych la-
tach było podobnie. W celu poprawy bezpieczeństwa Generalna 
Dyrekcja  zaproponowała montaż fotorejestratorów, czym zajął 
się Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który jest wiodącą polską 
placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury 

komunikacyjnej,  nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju.  
Przepisy prawa i procedury wymagają, aby w takie działania w 
części roboczej włączył się gospodarz terenu, czyli władze mia-
sta. I to zrobiliśmy, czego nigdy nie ukrywałem. Musieliśmy for-
malne wystąpić o wydanie decyzji administracyjnej. Nigdy nie 
twierdziłem, że tak nie było, jak próbuje mi się to fałszywie przy-
pisać.  
  Jako Prezydent Miasta, wiedząc o zagrożeniu bezpieczeństwa 
dla mieszkańców w tym miejscu, nie mogłem stać z boku i uda-
wać, że nie ma problemu, że to nie moja droga. Tym bardziej, iż 
na tym skrzyżowaniu zginęły klika lat temu dwie dziewczynki. 
Nie uciekam od odpowiedzialności za to, co dzieje się w mieście. 
Montaż kamer miał też zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom 
dużego osiedla mieszkaniowego - Os. Fenikowskiego, którzy 
korzystają z przystanków autobusowych, przejść dla pieszych i 
wyjazdu z ul. Orzeszkowej , a więc są najbardziej  narażeni  w 
przypadku przejazdu na czerwonym świetle z kierunku drogi 
krajowej. A co byłoby, gdyby ktoś zginął w wyniku wjechania na 
czerwonym świetle na skrzyżowanie? Zostałbym oskarżony o 
zaniechanie, zapewne przez tych samych działaczy wejherow-
skiej Platformy Obywatelskiej, gdyż dla nich każdy powód do 
ataku na mnie jest dobry.  
Oświadczam, że nie polujemy na kierowców, nie stwarzamy 
sztucznej sytuacji w celu pozyskania pieniędzy, bowiem na skrzyżo-
waniu z ul. Orzeszkowej istniał przecież realny poważny problem  i 
należało podjąć działania w celu jego rozwiązania. To powoli się 
udaje! Podkreślam, że nie było i nie jest ani celem moim ani celem 
Straży Miejskiej zdobywane pieniędzy dla miasta poprzez manda-
ty. Mandaty są efektem nieprzestrzegania przepisów ruchu drogo-
wego. Cieszy mnie fakt, że jest ich coraz mniej.  
Z powyższych powodów nie ma pokrycia w faktach opinia, jako-
by omawiane fotorejestratory służyły do polowania na kierow-
ców w celu pozyskania pieniędzy. Wejherowska Platforma pró-
buje dla swoich celów politycznych, dla zdobycia władzy wyko-
rzystać kierowców, których część jest niezadowolona. Nie wszy-
scy złamali przepisy celowo, niektórzy po prostu być może zaga-
pili się na światłach. Widząc pojawiające się problemy wystąpi-
łem do GDDKiA o instalację liczników czasu do zmiany świateł 
lub spowodowanie wydłużenia czasu wyświetlania sygnału żół-
tego z 3 do 5 sek. na tym skrzyżowaniu, co wymaga specjalnej 
zgody Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Uważam, że to 
dobre rozwiązania. 
Chciałbym podkreślić, że w opinii Głównej Inspekcji Transportu 
Drogowego i  GDDKiA fotorejestrator na skrzyżowanie drogi 
krajowej nr  6 z ul. Orzeszkowej został zamontowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Medialna nagonka ze strony moich oponentów z wejherowskiej 
PO i części mediów oparta na kłamstwach i manipulacji została 
rozpętana do absurdalnych rozmiarów. Widać działacze wejhe-
rowskiej Platformy Obywatelskiej nie mają się do czego przycze-
pić w mieście, nie mają również nic innego do zaproponowania 
mieszkańcom, niż nienawiść.  Ta nagonka jest wyłącznie ele-
mentem przedwyborczej gry, nie ma nic wspólnego z rzetelną  
dyskusją nad bezpieczeństwem.  
Proszę o obiektywną i pozbawioną medialnego szumu ocenę 
opisanej sytuacji i wyciągnięcie wniosków.” 

Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa,  
16 czerwca 2014 r. 
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Punkt Informacji Turystycznej   
Otwarto Punkt Informacji Turystycznej z kawiarenką „Kaszubskie 
Złoto” przy Wzgórzu Syjon na Kalwarii Wejherowskiej. Punkt znaj-
duje się w pobliżu parkingu przy skrzyżowaniu ul. Marynarki Wo-
jennej, 3 Maja  i Wybickiego. 
Jak informuje Bożena Wit-
czak, właścicielka firmy 
„Kaszubskie Złoto”, Punkt  
funkcjonuje sezonowo od 
4 lat. Dodatkową atrakcją dla 
dzieci od tego roku jest tzw. 
kopalnia bursztynu. Punkt 
czynny  jest w godz. 9 - 17.  

Wystawa IPN 
Do końca września br.  można oglądać w wejherowskim ratu-
szu wystawę „Wejherowo w okresie niemieckiej okupacji  
1939-1945” przygoto-
waną wspólnie przez 
Prezydenta Miasta 
Wejherowa, Oddział 
Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Gdańsku, 
Oddziałową Komisję 
Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Pol-
skiemu w Gdańsku 
oraz Muzeum Stuthoff w Sztutowie.  

15. rocznica koronacji Cudownego  
Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej  

Na wejherowskim rynku została odprawiona Msza św. dzięk-
czynna z okazji XV rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Wejhe-
rowskiej oraz 
kanonizacji Pa-
pieża Jana Pawła 
II. Nabożeństwu 
przewodniczył 
ks. abp Jose Rod-
riguez Carballo 
z Watykanu, 
a koncelebrowali 
je ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź, prowincjał o. Filemon Janka i inni kapłani.   

Karta Dużej Rodziny  
Od 16 czerwca 2014r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wejherowie można pobierać  
i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. 
Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mają-
cym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku ży-
cia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub 
studiuje, a bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowa-
nym i znacznym stopniem niepełnosprawności. O przyznanie 
karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne 
domy dziecka, w których występuje troje lub więcej dzieci.  
Karta Dużej Rodziny będzie uprawniać do zniżek m.in. w pań-
stwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, par-
kach narodowych, w komunikacji publicznej oraz PKP. Wyda-
wana będzie bezpłatnie przez wójta, burmistrza lub prezyden-
ta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ro-
dziny. Wydawana ma być również rodzicom zastępczym i oso-
bom prowadzącym rodzinne domy dziecka. 
Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze określonego katalogu usług 
dla Karty Dużej Rodziny. 
- Celem wprowadzenia Karty Dużej Rodziny jest wspieranie 
rodziny z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. 
wzmacnianie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz 
wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z du-
żych rodzin, a także zapobieganie ich wykluczeniu społeczne-
mu - mówi Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa.- Ponadto Karta służyć ma promocji rodziny, w tym rodziny 
wielodzietnej oraz zachęcaniu do wspólnego spędzania czasu, z 
wykorzystaniem dóbr i obiektów kultury, edukacji i sportu. 
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są  
w siedzibie MOPS w Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17  
w okienku nr 3 w dniach: poniedziałek: 8.00 – 16.30, wtorek – 
czwartek: 8.00 – 15.00, piątek: 8.00 – 13.30. Druki wniosków 
można pobrać osobiście w siedzibie MOPS Wejherowo lub ze 
strony internetowej ośrodka: www.mops.wejherowo.pl 

Wystawa prac dzieci z autyzmem  
W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyła się wysta-
wa prac plastycznych dzieci z autyzmem, zorganizowana 
przez Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Auty-
zmem. Każde dziecko wykonało prace w różnych technikach 
plastycznych, z pomocą terapeutów i nauczycieli. Była to 
pierwsza taka wystawa zorganizowana dzięki Dyrekcji Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 1 w Wejhero-
wie oraz Wejherowskiego Centrum Kultury. 

 

Budżet Obywatelski w Wejherowie! 
W Wejherowie z inicjatywy Prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta rozpoczynają się prace nad tworzeniem bu-
dżetu obywatelskiego. W ramach budżetu obywatelskie-
go realizowane będą zadania inwestycyjne i działania 
nieinwestycyjne zgłoszone i wybrane bezpośrednio 
przez mieszkańców Wejherowa. Wejherowianie będą 
mogli zgłosić każdą inicjatywę, która przyczyni się do 
rozwoju ich dzielnicy i miasta, a następne sami zdecydu-
ją, która z nich zostanie zrealizowana. 

Propozycje zadań na 2015 r. będą mogły zostać zgłoszone 
pisemnie przez mieszkańców na specjalnym wniosku popar-
tym podpisami minimum przez 50-ciu wejherowian zaraz po 
przyjęciu przez Radę Miasta budżetu miasta na 2015 r. To w 
nim zostanie zagwarantowana pula środków na budżet oby-
watelski, co umożliwi faktyczne uruchomienie całej akcji.  
Głosowanie wśród mieszkańców nad zgłoszonymi zadaniami 
będzie prowadzone przez cały miesiąc na początku 2015 ro-
ku przy pomocy formularza na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego i w formie pisemnej za pośrednictwem szkół pod-
ległych samorządowi miejskiemu. Następnie rozpocznie się 
realizacja wybranych przez wejherowian zadań. 
- Liczymy, że możliwie jak największa liczba wejherowian 
poświęci dosłownie kilka minut na wskazanie tych inwestycji, 
które z ich punktu widzenia są najistotniejsze w ich dzielnicy. 
– mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Budżet obywatel-
ski wprowadzamy w Wejherowie po raz pierwszy, to dla nas 
projekt pilotażowy. Liczę na dużą aktywność ze strony miesz-
kańców i na ciekawe, oddolne  inicjatywy. Zależy mi na dialo-
gu z mieszkańcami, na zrozumieniu ich potrzeb.  
Projekt stosownej uchwały o budżecie obywatelskim zostanie 
złożony przez prezydenta wraz z projektem budżetu Wejhero-
wa na 2015 r. A zatem jest jeszcze sporo czasu, aby zastanowić 
jakie inicjatywy warto zgłosić jesienią do realizacji w 2015 r. 
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Ja i moja szkoła - festyn w ZS nr 2  
Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie bawiła się 
na tradycyjnym festynie „Ja i moja szkoła” zorganizowa-
nym z okazji Dnia Dziecka. 
Społeczność 
szkolna z ra-
mienia UNI-
CEF przyznała 
osobom przy-
jaznym szkole 
Odznaki Sze-
ryfa Uśmiechu 
Dziecka. Otrzy-
mali ją: zastęp-
ca prezydenta 
Bogdan Tokło-
wicz, dyrektor szkoły Beata Dampc, zast. dyrektora -Bogusława 
Dyszewska i Danuta Kukowska, przewodniczący Rady Rodziców 
Jarosław Bieszke oraz pedagog Elżbieta Brzóska. 

Pierwszaki o bezpieczeństwie  
Już po raz piąty Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, pod hono-
rowym patronatem Powiatowej Komendy Policji 
w Wejherowie, zorganizowała miejski konkurs wiedzy dla dzie-
ci klas pierw-
szych „Z bez-
pieczeństwem 
za pan brat”. 
Pierwsze miej-
sce zajęli 
u c z n i o w i e 
Szkoły Podsta-
wowej nr 11, 
drugie - repre-
zentanci SP nr 
5, trzecie przy-
padło zaś dru-
żynom ze SP nr 9 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1. 

Wyróżnione uczennice „jedenastki” 
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 11 - Natalia Witkowska 
w kategorii  poezji oraz Julia Kędzierska  w kategorii proza -
zdobyły wyróżnienia w IX 
Ogólnopolskim Konkur-
sie Literackim ,,Szkoła 
moich marzeń” pod ho-
norowym patronatem 
Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty. 
Na konkurs   wpłynęło  
338  prac  ze   124  szkół  
podstawowych     i     gim-
nazjów   z  całej Polski. 
Nagrodzone i wyróżnione 
prace literackie będą opu-
blikowane w tomiku pod-
sumowującym konkurs, 
gazetce szkolnej   
i w prasie regionalnej. 

Parada samochodówki   
Na wejherowskim rynku odbyła się VI Parada Jakuba 
Wejhera zorganizowana przez Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera. 
Licząca ponad tysiąc uczniów samochodówka przemaszero-
wała tradycyjnie od szkoły ul. Sobieskiego przez deptak do 
rynku.  W trakcie parady młodzież przebrana w kolorowe 
stroje manifestowała okrzykami przywiązanie do swojego 
zawodu czy specjalizacji. W barwnym korowodzie jechali cy-
kliści na rowerach i motocykliści na swoich atrakcyjnych mo-
tocyklach. Olbrzymie zainteresowanie budziły stare samo-
chody. Podczas parady Medale „Nieprzeciętni” otrzymali: Ma-
teusz Czereda, Malwina Sarzyńska i Paweł Semrau. 

Sukces tancerzy z WCK 
Tancerze formacji działających przy Wejherowskim Centrum 
Kultury pod okiem Elżbiety Czeszejko, podczas Ogólnopolskie-
go Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Dance Ta-
lent” wytańczyli czołowe miejsca. Na najwyższym podium sta-
nęły cztery formacje: Baccara w kat. taniec współczesny 12-15 
lat, Bąbelki Mini w kat. Show Dance do lat 11, Bąbelki w kat. 
inne formy tańca do lat 11 i Baccarki w kat. hip hop do lat 11. 
Drugie miejsce zajęły: Baccara w kat. Show Dance 12-15 lat oraz 
B a c c a r a 
w kat. Disco 
Dance 12-15 
lat. Trzecie 
miejsce zaję-
ła Baccara 
Junior  w kat. 
inne formy 
Tańca 12-15 
lat, która 
otrzymała 
także wyróżnienie w kat. hip hop 12-15 lat. 

Edukacja żywieniowa w „piątce” 
W ramach pilotażu programu „Jestem Ważny - Dbam o Sie-
bie” przeprowadzono dla Szkoły Podstawowej nr 5 edukację 
żywieniową wśród uczniów trzecich klas i ich rodziców.  
- Celem naszego programu jest propagowanie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci, rodziców i całej społeczności szkolnej - mó-
wi Monika Szmuc - prezes Stowarzyszenia Promocji Zdrowego 
Stylu Życia Jestem Ważny. - Chcemy pokazywać, że każdego 
dnia poprzez 
swoje decyzje 
mamy wpływ 
na swoje zdro-
wie i samopo-
czucie. Realiza-
cja działań w 
szkole w ra-
mach progra-
mu „Jestem 
Ważny – Dbam 
o Siebie” była 
możliwa dzięki 
dofinansowaniu przyznanemu przez Prezydenta Wejherowa. 
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Młodzież przyznała Małą Andzię i Super Andzię  
Podczas posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta wręczono Nagrodę Małej 
Andzi, będącej uznaniem za pracę na rzecz dzieci. Laureatem tegorocznej 
nagrody zostali Jolanta i Andrzej Kotłowscy – wejherowscy przedsiębiorcy. 
Młodzież uhonorowała także specjalną nagrodą Leszka Glazę,  przewodni-
czącego Rady Miasta Wejherowa, współtwórcę Młodzieżowej Rady Miasta. 

- W tym roku Małą 
Andzię otrzymują Jo-
lanta i Andrzej Kotłow-
scy, którzy od lat po-
magają dzieciom, nie 
oczekując wdzięczno-
ści – mówi Katarzyna 
Merc. – Od ponad 20. 
lat organizują bale cha-
rytatywne, spotkania 
dla dzieci niepełno-
sprawnych, sprawia-
jąc, że na twarzach dzieci gości uśmiech.  Laureaci nie kryli wzruszenia i jak mówią, 
to wyróżnienie przyznane przez dzieci i młodzież, jest dla nich wyjątkową nagro-
dą. - Dla uśmiechu zadowolonych dzieci warto jest żyć – mówi Andrzej Kotłowski.  
 Super Andzię za zaangażowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży otrzymał 
Leszek Glaza. - To najpiękniejsza nagroda, którą można otrzymać – mówił wzru-
szony Leszek Glaza. – Nagroda, której nie można kupić, nie można oczekiwać, 
„wychodzić”, zaplanować. Przyznana przez młodzież, która w swojej szczerości 
jest niezwykle bezkompromisowa. 

Świat Tańca wicemistrzem świata  
Na Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Chorwacji 
Dominika Bernaśkiewicz zdobyła nagrodę specjalną -
" S p e c i a l 
A w a r d " 
w kategorii 
hip hop solo 
s e n i o r , 
a zespół 
E x p r e s i k 
w kat. hip-
hop children 
zdobył wice-
mistrzostwo 
świata. Trze-
cie miejsce 
zajęła formacja Explozja w kat. hip hop children. Na piątej 
pozycji uplasowała się formacja Fusion w kat. hip hop junio-
rzy. Do półfinałów dostała się Marcelina Urban w kat. hip 
hop solo children.  

Wielki Przejazd Rowerowy 2014 
Kilkuset rowerzystów wyruszyło z wejherowskiego ryn-
ku  w kierunku 
Gdańska. Wielki 
Przejazd Rowe-
rowy, to najwięk-
sza w Polsce de-
monstracja rowe-
rowego stylu ży-
cia, która w tym 
roku objęła aż 
osiem miast. Tra-
sa pomorska roz-
ciągała się od Tczewa aż po Wejherowo. 

Nowy, tańszy bilet 30+ 
W maju 2014 r. została wprowadzona 
do taryfy „wspólnych biletów” nowa 
oferta. Nowy bilet będzie obowiązywał 
w SKM i PR na wybranym odcinku 30 
km i w komunikacji komunalnej (auto-
busowej, tramwajowej i trolejbusowej). 
Podstawową zaletą nowego, łączonego 
biletu miesięcznego jest jego cena – 
198 zł. Nowy bilet stanowi uzupełnie-
nie dotychczasowej oferty kolejowo--
komunalnych miesięcznych biletów 
metropolitalnych. Do tej pory można 
było kupić za 220 zł bilet „na wszyst-
ko” lub za 186 zł bilet umożliwiający 
przejazd pociągami SKM i PR Regio 
oraz korzystanie z przejazdów pojaz-
dami jednego z organizatorów komu-
nikacji komunalnej, tj. ZTM w Gdańsku 
albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejhero-
wo. Natomiast bilet 30+ umożliwia 
korzystanie z pocią-gów na wybranym 
przez pasażera 30. kilometrowym od-
cinku  „plus” z całej komunikacji komu-
nalnej, organizowanej przez ZTM w 
Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejhe-
rowo. 

Gimnazjum nr 1 - Po prostu solidarni 
Gimnazjum nr 1 w Wejherowie realizowało zadania projektu 
Solidarna Szkoła, zmierzające do wspólnych obchodów Święta 
Wolności. 13 czerwca br,. uczniowie wzięli udział w uroczy-
stym podsumowaniu całego projektu, które odbyło się w histo-
rycznej Sali BHP Stoczni Gdańsk, na które zaproszono 15 na-
jaktywniejszych szkół z całej Polski.  
Podczas podsumowania organizatorzy i eksperci stwierdzili, że 
realizacja zadań projektu wyzwoliła w uczniach wielką kre-
atywność oraz  pokazała, że młodzi ludzie są solidarni i rozu-
mieją znaczenie tego słowa.  W wydarzeniu wzięli udział: Ola 
Litwin, Sara Sulich, Agata Walkusz, Michał Jurkowski, Tomek 
Klinkosz, Jan Lademann oraz opiekunowie: Katarzyna Merc  
i Sabina Podolska. 

 
 

Miasto sfinansuje wyposażenie  
pojazdu pozyskanego przez OSP 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie, dzięki dofinansowa-
niu z wejherowskiego budżetu, otrzyma nowy komplet wypo-
sażenia ratowniczo-gaśniczego do wozu bojowego pozyskane-
go od Komen-
dy Powiato-
wej PSP. 
   Umowę pod-
pisali: sekre-
tarz miasta 
Wejherowa 
Bogusław Su-
wara, jako 
pełnomocnik 
Prezydenta 
Miasta Wejhe-
rowa i Dyrektor Handlowy Adam Maciejewski, reprezentujący 
dostawcę sprzętu – firmę „HORPOL” S.A.  
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Rafał Karcz Mistrzem Polski  
Służb Mundurowych w kickboxingu 

W rozegranych w Rzeszowie Mistrzostwach Polski w kick-
boxingu Służb Mundurowych funkcjonariusz Straży Miejskiej w 
Wejherowie, starszy strażnik Rafał Karcz wywalczył tytuł Mi-
strza Polski Służb Munduro-
wych w kickboxingu.  
W mistrzostwach wzięło 
udział ok. 150 zawodników z 
77. różnych jednostek i for-
macji mundurowych. Rafał 
Karcz startował w kategorii 
do 63 kg w formule walki 
pointfighting oraz kick-light 
contact. Podobnie jak rok 
temu wywalczył on złoto 
oraz brąz, tym samym obro-
nił tytuł Mistrza Polski 
sprzed roku. 

Dyplomowa konstrukcja auta  
Atrakcyjną pomoc metodyczną do nauki zawodu w postaci 
odkrytego auta bez karoserii pozyskała Niepubliczna Szkoła 
Rzemiosł w Wejherowie. Samochód w formie darowizny 
przekazał szkole nauczyciel Mariusz Majerowski. 
- Ten samochód to praca magisterska, którą wykonaliśmy  wraz 
z trzema kolegami na  Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Gdańskiej – mówi Mariusz Majerowski dodając, że jednym 
z kolegów-konstruktorów tworzących to auto był Paweł Lor-
biecki z Wejherowa. - Samochód zbudowany jest z części po-
chodzących z kilku znanych marek m.in. silnik jest z BMW, 
a zawieszenie ze Skody. Masa pojazdu to ok. 600 kilogramów.  

Ogólnopolskie Regaty Jachtów Żaglowych 
o Puchar Prezydenta Wejherowa 

Zawodnicy Radiojachtklubu „Bliza BalexMetal Wejhero-
wo” okazali się bezkonkurencyjni w Ogólnopolskich Re-
gatach Jachtów Żaglowych sterowanych radiem 
o Puchar Prezydenta Wejherowa sterowanych radiowo 
rozegranych nad Jeziorem Zawiat w Bieszkowicach. 
Wzięło w nich udział 23 zawodników z Gdańska, Gdyni, 
Wejherowa i Parchowa. 
Zawody przeprowadzono jako X Memoriał im. Kazimierza 
Dzięcielskiego. Organizatorem zawodów był Marek Gorli-
kowski z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Wejherowie. 
W kategorii seniorów pierwsze miejsce zdobył Mieczysław 
Muller  (Bliza Wejherowo). Wśród juniorów zwyciężył Paweł 
Gosz (Bliza Wejherowo). W rywalizacji młodzików najlepszy 
okazał się Michał Golda (Bliza Wejherowo). Natomiast wśród 
seniorów starszych (oldboye) triumfował Ireneusz Duszyński 
(Bliza Wejherowo). Zespołowo zwyciężył RJK PZPOW Bliza-
BalexMetal Wejherowo. Nagrody wręczali: sekretarz miasta 
Wejherowa Bogusław Suwara, Andrzej Byczkowski dyrektor 
Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie i Witold Mysk, przedstawiciel 
rodziny Kazimierza Dzięcielskiego, nieżyjącego już założyciela 
Modelarni Bliza. 

Wojsko podziękowało wejherowiance 
Wejherowianka Aniela Kleisa została odznaczona w ratuszu 
Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Wręczając 
medal komen-
dant WKU ppłk 
Grzegorz Stań-
czyk podkreślił, 
że wojsko 
w ten sposób 
dziękuje pani 
Anieli za wy-
c h o w a n i e 
trzech synów, 
którzy odbyli 
służbę wojsko-
wą w Wojsku 
Polskim.   

Nowy autobus MZK Wejherowo 
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. zakupił kolejny 
autobus niskopodłogowy. Jest to pierwszy pojazd MZK 
spełniający normę czystości spalin EURO VI. 
Dodatkowo autobus wyposażony jest w klimatyzację dla pa-
sażerów i dla kierowcy.  Prezentacja oraz uroczyste poświęce-
nie nowego autobusu MZK przez ks. prałata Tadeusza Reszkę 
odbyło się w poniedziałek na placu Jakuba Wejhera. Obecny 
był m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, radni 
miejscy i prezes MZK Czesław Kordel.    

Gratulacje złożyli prezydent Krzysztof Hildebrandt  
i jego zastępca Bogdan Tokłowicz  
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koncerty-wystawy-spotkania   
LIPIEC 2 0 1 4 

Wejherowskie Centrum Kultury 
4.07,  godz. 20 - Przeboje BEATLESÓW, czyli ŻÓŁTA ŁÓDŹ 
PODWODNA – Yellow Submarine, bilety: 50 zł/60 zł  
6.07, godz. 19 - Spektakl „POSKROMIENIE ZŁOŚNICY” – No-
wy Teatr w Słupsku - Sala Główna, bilety: 35 zł ulgowy / 40 zł 
normalny / 30 zł grupowy (min. 10 osób) 
13.07, godz. 19 - Ladies' Jazz Festival 2014 w Wejherowie - 
NOWOJORSKA GRUPA BANDA MAGDA, bilety: 100 zł 
24.07, godz. 20 - NIGEL KENNEDY & Kroke „East Meets 
East”, Sala Główna, bilety: 100 zł/120 zł normalny 
26.07, godz. 16 - Złote Przeboje na Wakacjach KASIA KO-
WALSKA I KOMBII, Polana przy Amfiteatrze /wstęp wolny  

Muzyczne Lato w Mieście 
Koncerty plenerowe w każdą niedzielę na scenie letniej  
w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego, godz. 17 

LATO W WEJHEROWIE 

Akcja Lato  
Od wielu lat miasto realizuje „Akcję Lato”, podczas której  istot-
nym zadaniem w zakresie profilaktyki uzależnień jest organiza-
cja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji.   
 Środki z miejskiego budżetu przekazane zostały organizacjom 
pozarządowym organizującym półkolonie oraz obozy harcer-
skie, integracyjne, rekreacyjne i socjoterapeutyczne. Letni wy-
poczynek organizują: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługu-
jących Ubogim - organizacja wypoczynku letniego dla około 30 
dzieci biorących udział w wycieczce na Dolny Śląsk; Karate Klub 
Wejherowo - organizacja wypoczynku letniego  - półkolonie, SP 
nr 9; UKS „Basket - Ósemka” - organizacja wypoczynku letniego 
– obóz letni „Chmielno 2014”; ZHP  - organizacja wypoczynku 
letniego – obóz harcerski „Pod pełnymi żaglami”; ZHR - organi-
zacja wypoczynku letniego – obóz harcerski; Wejherowska 
Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo - organizacja wy-
poczynku letniego – półkolonie; Stowarzyszenie Sportów Walki 
i Lekkiej Atletyki „SHOTOKAN i L.A.” - organizacja wypoczynku 
letniego – obóz letni; Caritas - organizacja wypoczynku letniego 
– półkolonie – Parafia p.w. Chrystusa Króla; Wejherowskie To-
warzystwo Tenisowe - organizacja wypoczynku letniego – pół-
kolonie – korty tenisowe; Klub Sportowy „Tytani” - organizacja 
wypoczynku letniego – półkolonie – Zespół Szkół nr 9 w Gdyni.  

Wakacje w bibliotece  
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie proponuje zajęcia 
letnie dzieciom w wieku od 7 do 12 lat. Wakacje w bibliotece,   
odbywać się będą od 1 do 18 lipca 2014 r. (od wtorku do piąt-
ku, w godzinach 10-12).  Wszyscy uczestnicy zajęć wakacyjnych 
wezmą udział w Turnieju Drużyn. Każdy tydzień zajęć zostanie 
podzielony na blok tematyczny. Pierwszy tydzień związany 
będzie z ekologią. Drugi - z teatrem i muzyką. Ostatni - będzie 
tygodniem rozrywkowym - „Tydzień Gier”. Zapisy osobiście w 
Wypożyczalni dla Dzieci  i Młodzieży. Liczba miejsc ograniczo-
na. W wakacje biblioteka proponuje także przedstawienia te-
atralne dla dzieci  w wykonaniu teatru Duet z Krakowa: 4 lipca, 
godz. 10 – „Podróże Piotrusia”, 11 lipca, godz. 10 – „Koziołek 
Pancołek”, 17 lipca, godz. 10 – „Pomarańczowa Pantera”.  

Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

Zajęcia ruchowe w wejherowskim parku 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaprasza 
wszystkich mieszkańców lubiących aktywnych tryb życia na 
„Aktywne soboty w wejherowskim parku” czyli darmowe tre-
ningi fitness, zajęcia ruchowe oraz jogę. Zajęcia odbywać się 
będą pod okiem trenerów z Tiger Gym Wejherowo w każdą 
sobotę o godz. 10 od 7 czerwca do 30 sierpnia br. w Parku Miej-
skim w Wejherowie na dolnym tarasie. Plan „Aktywnych sobot-
nich poranków”: 5.07, 19.07, 9.08 – fitness, 12.07, 26.07, 16.08, 
30.08– trening obwodowy, 2.08,  23.08 –  joga.  
- Park Miejski w Wejherowie po rewitalizacji przyciąga nie tylko 
spacerowiczów, ale osoby chcące zadbać o swoją kondycję fi-
zyczną - mówi Jacek Thiel, zastępca kierownika  Wydziału Kul-
tury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejhero-
wie. - Po parku chodzą z kijkami, biegają i ćwiczą zorganizowa-
ne grupy w różnym wieku. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że 
osób uprawiających sport i różnego rodzaju aktywności fizycz-
ne w Wejherowie przybywa z roku na rok dlatego postanowili-
śmy wystartować z programem „Aktywne soboty w wejherow-
skim parku”.  

Taras widokowy w WCK  
Dla mieszkańców i turystów został udostępniony taras wi-
dokowy na dachu Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. 
Taras czynny jest codziennie w godz. od 13 do 18. 
Na tarasie widokowym zamontowane są lunety, przez któ-
re można oglądać miasto z bliższej perspektywy. Z tej wy-
sokości przy dobrej widoczności jesteśmy w stanie zoba-
czyć przez lunety np. wiatraki nadmorskie w Gniewinie 
oraz okoliczne wzgórza morenowe. Istnieje możliwość od-
płatnego wypożyczania  leżaków, aby w porze letniej moż-
na było tutaj korzystać z kąpieli słonecznych na tarasie lub 
czytać książki i prasę. Wynajęcie drewnianego leżaka na 
jedną godzinę - 3 zł, na dwie godz. - 5 zł. Bilety do nabycia 
w kasie WCK. - Zachęcam do odwiedzania tarasu wido-
kowego. Można tu poczuć się jak na pokładzie statku -
 dodaje Jolanta Rożyńska. 

„Lato z Piłką 2014” 
Prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie Centrum Kultury 
zapraszają dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjal-
nych na „Lato z piłką 2014”.  Od 7 do 18 lipca  mecze będą 
odbywały się  w godz. 9 – 10:30  dla szkół podstawowych 
klasy III-IV, a  w godz.  10:30 – 12:30 dla szkół podstawowych 
klasy V-VI na boisko przy ulicy Partyzantów „ Jamajka ”. Od 7 
do 11 lipca  w godz. 9:30 – 12:30  dla szkół gimnazjalnych -     
boisko przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie.  

Letnie wycieczki po Wejherowie 
Urząd Miejski w Wejherowie w ramach promocji miasta or-
ganizuje w okresie letnim wycieczki po Wejherowie i Kalwarii 
Wejherowskiej z przewodnikiem za darmo. Tury-
ści  i wszystkie chętne osoby chcące poznać najważniejsze 
zabytki miasta i posłuchać opowieści o historii naszego grodu 
mogą codziennie w okresie od 7 lipca do 24 sierpnia skorzy-
stać z oferty zwiedzania miasta. Zbiórka o godz. 11 przed furtą 
klasztorną Klasztoru oo. Franciszkanów przy ul. Reformatów 
19. Udział grup zorganizowanych należy poprzedzić rezerwa-
cją, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Rezerwacji można 
dokonać pod nr tel. 58 677 70 58.  
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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 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie, pl. J Wejhera 8, 25 czerwca 2014 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców: 
•lokal mieszkalny nr 47 przy ul. Harcerskiej 4 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr 
173/14 obręb 16 (użytkowanie wieczyste), 
•lokal mieszkalny nr 19 na os. Kaszubskim 15 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr 
384/18 obręb 9 (użytkowanie wieczyste), 
•lokal mieszkalny nr 40 na os. 1000-lecia 9 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr 19/5 i 
21/2 obręb 16 (użytkowanie wieczyste), 
•lokal mieszkalny nr 3 przy ul. 10 Lutego 7 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr 115 
obręb 16 (użytkowanie wieczyste), 
•lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Karnowskiego 4 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr 
142/14 i 142/16 obręb 6,  
•lokale mieszkalne nr 1 i 3 przy ul. Sobieskiego 328  wraz z ułamkową częścią gruntu działka 
nr 63/20 obręb 16, 
•lokal mieszk. nr 10, ul. 12 Marca 211 wraz z ułamk. częścią gruntu dz. nr 399 obręb 15. 

Sportowe osiągnięcia uczniów  
W Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie podsumowano sportowy rok szkolny 2013/2014. 
Prawie 30. laureatów z wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzyma-
ło podziękowania i gratulacje za wybitne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach 
od m.in. zastępcy prezydenta Wejherowa Bogdana Tokłowicza.  
Największy sukces odnieśli szachiści, któ-
rzy zajęli trzecie miejsce w finale woje-
wódzkim w szachach: Sara Bach, Laura 
Bach, Kajetan Ruth, Iwo Płotka, Oskar Żu-
chliński, Jakub Demkowski, których treno-
wała Mirosława Trella. Najlepszymi pły-
wakami okazali się Jan Fechner - pierwsze 
miejsce w pływaniu na 50 m stylem kla-
sycznym oraz Paula Walkusz, która zajęła 
drugie miejsce w pływaniu na dystansie 
25m stylem klasycznym. Pełna lista nagrodzonych na stronie: www.wejherowo.pl. 

Konkurs Fotograficzny - Małe Trójmiasto Kaszubskie  
Stowarzyszenie Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie, Prezydent Wejherowa, Bur-
mistrz Redy, Burmistrz Rumi ogłaszają konkurs fotograficzny „Małe Trójmiasto Ka-
szubskie – 10 lat w Unii Europejskiej”. - Celem konkursu jest uwrażliwienie na zmia-
ny 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 Wejherowa, Redy, Rumi oraz piękna przyrody w ich otoczeniu.  
Konkurs skierowany jest do wszystkich dorosłych amatorów fotografii mieszkają-
cych na terenie MTK - Redy, Rumi i Wejherowa. Konkurs trwa do 31 lipca 2014 r. 

Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie  
Prezydent Wejherowa zaprasza na Rekonstrukcję Historyczną, która odbę-
dzie się w dniach 27 - 29 czerwca w Wejherowie (piątek godz. 12-22; sobota 
godz. 9.45-23; sobota godz. 11-13.30). Szczegóły na www.wejherowo.pl 
Rekonstrukcja będzie obejmowała epizody historyczne z czasów potopu 
szwedzkiego, rozgrywające się w Wejherowie i okolicach. Na pl. Jakuba Wej-
hera oraz w Parku Miejskim, rozegrane zostaną trzy bitwy. W czasie trwania 
całej imprezy przewidziane są także inne atrakcje m.in. turniej szabli bojo-
wej, turniej kulinarny, przemarsz z pochodniami, fireshow oraz pokaz i lek-
cja tańca brzucha. Będą rozstawione kramy z regionalnymi produktami.  
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