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Nagroda za ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Cedron 
Wejherowo otrzymało Nagrodę Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku 2013”za przebudowę ciągu pie-
szo-jezdnego wzdłuż rzeki Cedron w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wspólnie z sekretarzem miasta Bogusławem Suwarą odebrał nagrodę 
podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XVIII Edycji Konkursu "Modernizacja Ro-
ku 2013", która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Celem konkursu 
„Modernizacja Roku” 
jest promocja inicjatyw 
i dokonań dotyczących 
modernizacji i remon-
tów obiektów budow-
nictwa mieszkaniowe-
go, budynków użytecz-
ności publicznej, obiek-
tów zabytkowych, 
obiektów przemysło-
wych i inżynieryjnych; 
obiektów szkolnictwa, 
obiektów kultury, spor-
tu, zdrowia i rekreacji. Do konkursu zgłoszono 932 realizacje. O najwyższe lau-
ry ubiegały się 62 obiekty finałowe. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele 
licznych ministerstw i organów administracji państwowej.  

Doceniono kolejną wejherowską inwestycję   
Jest to kolejna nagroda dla miasta w tym konkursie. Jedną z nich była nagroda za re-
mont Ratusza Miejskiego w Wejherowie. W 13. edycji konkursu przyznano nagrodę 
miastu Wejherowo, jako inwestorowi renowacji Kalwarii, za jej kompleksowy re-
mont. Miasto Wejherowo zostało nagrodzone za modernizację budynku administra-
cyjnego Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 195, a także zdobyło tytuł Finalisty Ogól-
nopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2010” za Modernizację Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Wejherowo otrzymało główną nagrodę za Re-
witalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego, a w ubiegłym roku -Nagrodę Euro-
pejskiego Instytutu Prawa Budowlanego za rewitalizację przestrzeni śródmieścia 
wokół budynku Wejherowskiego Centrum Kultury wraz z jego modernizacją. 

Wejherowo – turystycznie 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa  

- Wejhero-
wo staje się 
d o b r y m 
m i e j s c e m 
do uprawia-
nia turysty-
ki rowero-
wej. Two-
rząc sieć 
ścieżek, sta-
raliśmy się, 
by stanowi-
ły funkcjonal-
ny ciąg, ale także łączyły obie części 
miasta. Nowo wybudowane ścieżki 
przyczynią się niewątpliwie do wy-
korzystania potencjału rekreacyj-
nego Wejherowa, wydłużenia sezo-
nu aktywnego wypoczynku, a także 
wzrostu liczby turystów. Jako 
mieszkańcy Wejherowa możemy 
być dumni, że inwestycje przepro-
wadzane w naszym mieście są za-
uważane i doceniane.  

Czwórporozumienie kulturalne 
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zostało podpisane porozumienie o współpracy 
pomiędzy instytucjami kultury mającymi swoje siedziby 
w Wejherowie. Porozumienie obejmuje współpracę wydawni-
czą - m.in. współwydawanie Wejherowskiego Rocznika Kultu-
ralnego, wzajemnej promocji działalności statutowej partne-
rów, realizacji wspólnych projektów kulturalno-promocyjnych. 

 

Porozumienie podpisali : dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury -
Jolanta Rożyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Danuta 
Balcerowicz, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia -
Dorota Muża-Szlas oraz dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - Tomasz Fopke. 

 X Pomorski Biznesplan 2014 
Rozpoczęła się X edycja Pomorskiego Biznesplanu. Do kon-
kursu może przystąpić każdy, kto ma pomysł na założenie 
firmy lub rozwój istniejącego już małego przedsiębiorstwa na 
terenie woj. pomorskiego.  
Pierwszy etap nie wymaga  jeszcze  gotowego biznesplanu. 
Wystarczy, że osoba chętna do wzięcia udziału w konkursie, 
w kilku zdaniach scharakteryzuje swój pomysł na biznes, 
prześle arkusz zgłoszeniowy wraz z akceptacją regulaminu na 
adres: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Bryg. 
Panc.WP 28, 84-200 Wejherowo do  24 października 2014 r. 
Wszystkie informacje na stronie: www.izba.tkchopin.pl. Na 
tym etapie konkursu liczy się przede wszystkim pomysł - jak 
podkreśla Leszek Glaza, pomysłodawca konkursu. W kolej-
nym etapie, między 29 października a 28 listopada, wymaga 
się od uczestników przygotowania  biznesplanu i zaprezento-
wania swojego projektu. W tym celu odbędą się też szkolenia 
przy współpracy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu  
w Gdyni. W trzecim etapie, który trwać będzie od 3 do 9 grud-
nia 2014 r., komisja konkursowa wyłoni najlepsze pomysły, a 
11 grudnia odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród zwycięzcom. Na zwycięzców czekają nagrody 
pieniężne, jak i rzeczowe oraz wsparcie i doradztwo ze strony 
US, PUP, ZUS w rozpoczęciu działalności gospodarczej, a także 
możliwość zdobycia inwestora wspierającego  realizację naj-
ciekawszych pomysłów.  
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Wejherowo potrafi współpracować 
- Ostatnie lata to czas bardzo dobrej współpracy z sąsiednimi 
samorządami i wiele zrealizowanych przedsięwzięć. Nie ma-
my problemu we współpracy z samorządami, które chcą 
współpracować – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt - Władze miasta potrafią porozumieć się 
z innymi samorządowcami i osiągać korzyści dla mieszkań-
ców Wejherowa. Dobra współpraca z Samorządem Woje-
wództwa Pomorskiego przyczyniła się do realizacji projek-
tów, na które władze miasta zdobyły fundusze z Unii Euro-
pejskiej, m.in. Rewitalizacja Parku Miejskiego i Śródmieścia 
Wejherowa z remontem ul. Wałowej, budowa Filharmonii 
Kaszubskiej, termomodernizacja wszystkich wejherowskich 
szkół, budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki 
Cedron. 
Termomodernizacja szkół w Wejherowie i Redzie  
Warto dodać, że termomodernizacja szkół była projektem 
realizowanym we współpracy z miastem Reda 
(zmodernizowano pięć szkół w Wejherowie i dwie 
w Redzie), zaś promenada wzdłuż Cedronu elementem du-
żego projektu  „Turystyczny szlak północnych Kaszub budo-
wa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – 
stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin 
powiatów wejherowskiego i puckiego”, w którym Wejhero-
wo współpracowało z gminami wiejskimi: Kosakowo, Kro-
kowa, Puck, Wejherowo, Gniewino oraz miastem Puck. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej  
Samorząd województwa dofinansował przebudowę drogi 
wojewódzką nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic: św. Jana – 
Sienkiewicza – 10 Lutego przed przejazdem kolejowym. Mia-
sto od lat zabiegało o rozwiązanie problemu komunikacyjnego 
w tym miejscu. Marszałek Mieczysław Struk uznał tę inwesty-
cję za ważny cel w województwie warty dofinansowania. 
Od wielu lat Wejherowo współpracuje z Redą i Rumią 
w ramach Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Zaowocowało 
to wieloma inicjatywami kulturalnymi, sportowymi czy edu-
kacyjnymi, wymianą doświadczeń, zaś przede wszystkim 
w partnerstwie z Gdynią wspólną reprezentacją interesów 

naszej części regionu. 
Wspólna dbałość o ekologię 
Bardzo dobrym przykładem zgodnej współpracy jest Komu-
nalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Realizuje on 
znaczące dla środowiska naturalnego zadania na terenie 
Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa oraz gmin: Kosakowo, Wej-
herowo i Szemud. Wspólnie zrealizowaliśmy m.in. wielki 
projekt dofinansowany z Unii Europejskiej – „Program po-
rządkowania gospodarki wodno-ściekowej”. 
Budowa OPAT 
Ważnym miejscem współpracy jest Metropolitalne Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA, które powsta-
ło w 2011 roku. Powołali je do życia włodarze 15. gmin Pół-
nocnego Pomorza, w tym prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
Współpraca samorządów służy zacieśnianiu metropolital-
nych więzi wspólnot samorządowych, ze szczególnym wska-
zaniem na realizację strategicznie ważnej inwestycji, jaką jest 
Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej. Wymier-
nym efektem współpracy jest np. wspólna promocja tury-
styczna czy wspólna polityka oświatowa. 

Promenada przy Parku Kaszubskim  
Zakończona budowa promenady przy Parku Kaszubskim związana jest ze zmianą przestrzeni 
i poprawą funkcjonalności oraz estetyki ul. Sobieskiego w Wejherowie. Inwestycja pozwoli na połącze-
nie wejherowskiego rynku reprezentacyjnym deptakiem z Filharmonią Kaszubską. 
 – Na całej długości promenady - od ul. Hallera do ronda 
przy skrzyżowaniu z ul. 3 Maja powstanie szlak spacerowy  
z prawdziwego zdarzenia - mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
  Jak powiedział prezydent, pierwszy etap budowy obej-
mował zakres prac od ul. Hallera do Parku Kaszubskiego w 
Wejherowie. Na odcinku blisko 170 m ułożono nawierzch-
nię z płytek i kostki granitowej. W ramach przebudowy 
wykonano też oświetlenie, zieleń i małą architekturę. In-
westycja docelowo pozwoli na połączenie wejherowskiego 
rynku wygodnym deptakiem z Filharmonią Kaszubską. 
Ten atrakcyjny teren w centrum miasta ma być wizytówką 
śródmieścia. 
   W odbiorze uczestniczyli wejherowscy prezydenci – 
Krzysztof Hildebrandt, Bogdan Tokłowicz i Piotr Bochiń-
ski, skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz 
miasta Bogusław Suwara, kierownik Wydziału Inwestycji Miejskich i Ochrony Środowiska Stanisław Brzozowski oraz 
przedstawiciele wykonawcy. Zadanie wykonała firma Skanska za ok. 490 tys. zł brutto. 

 

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podczas 
spotkania z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem  
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Wejherowski ALS Ice Bucket Challenged 
Wejherowo włączyło się do ogólnoświatowej akcji ALS Ice Bucket Challenge, 
która ma zwrócić uwagę na chorobę stwardnienia zanikowego bocznego. Ice 
Bucket Challenge, to medialna zabawa polegająca na oblewaniu się na wizji 
kubłem zimnej wody. W Wejherowie połączono tę akcję z czyszczeniem po-
mnika Jakuba Wejhera. Inicjatorzy akcji wpłacili również z tej okazji datki na 
stowarzyszenie Dignitas Dolentium pomagające chorym na stwardnienie 
rozsiane i nominowali trzy kolejne pomniki – Neptuna w Gdańsku, Abraha-
ma w Gdyni i Kopernika w Toruniu. 
- W Wejherowie 
w y s z o r o w a n o , 
a później oblano 
kubłem zimnej wo-
dy z lodem pomnik 
Jakuba Wejhera, 
założyciela miasta. 
Na filmie zamiesz-
czonym w sieci wy-
znaczyliśmy do ak-
cji kolejnych uczest-
ników: wśród nich 
Gdynię, która miała 
wyczyścić pomnik 
Antoniego Abraha-
ma – mówi Jacek 
Thiel, zastępca kie-
rownika Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie. - Ice Bucket Challenge to nie tylko zabawa w internecie. 
Chcieliśmy podkreślić jej charytatywny charakter – wpłacając indywidualnie  kwotę 
na cel dobroczynny, jakim jest pomoc chorym na stwardnienie zanikowe boczne. 

Międzynarodowy Tydzień Mediacji  
Październik to miesiąc, w którym trwają 
obchody Międzynarodowego Tygodnia 
Mediacji. W Wejherowie pojawiła się 
możliwość skorzystania z pomocy pro-
fesjonalnego mediatora, który pomaga 
wypracować satysfakcjonujące porozu-
mienie w sprawach rodzinnych, cywil-
nych, pracowniczych, gospodarczych, 
sąsiedzkich, karnych, o podział majątku. 
Ugoda zawarta przed mediatorem ma 
moc wyroku sądowego. W Wejherowie 
można skontaktować się z mediatorem 
pod nr tel. 531 656 462. Bezpłatne kon-
sultacje odbywają się w każdy ponie-
działek w godz. 16 – 18 w siedzibie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie, pok. nr 19.  

Turystyczna gala w Wejherowie 
3 października w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbędą się Po-
morskie Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki. To najwięk-
sze spotkanie przedstawicieli samorządów, organizacji turystycznych 
oraz branży turystycznej w naszym regionie.  
Podczas uroczystej gali nagrodzeni zostaną inwestorzy, samorządy oraz osoby, 
które zasłużyły się dla rozwoju turystyki w naszym województwie w 2013 roku. 
Poznamy również zwycięzców konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną woje-
wództwa pomorskiego 2014. Tegoroczne obchody odbywać się będą pod hasłem 
„Turystyka i rozwój społeczności”. Podczas uroczystych obchodów wręczone zo-
staną nagrody za szczególną działalność na rzecz promocji i rozwoju turystyki w 
województwie pomorskim m.in. nagrody honorowe marszałka Gryf Pomorski 
2014 oraz nagrody i odznaczenia turystyczne.  
- Takie spotkania są zawsze okazją do zapoznania się z aktualnymi działaniami 
podejmowanymi na rzecz rozwoju turystyki, jest to również wyjątkowe forum 
wymiany doświadczeń – mówi Jacek Thiel, członek zarządu Pomorskiej Regional-
nej Organizacji Turystycznej.  
Patronami Regionalnych Obchodów Dni Turystyki są: Mieczysław Struk - marsza-
łek województwa pomorskiego, Krzysztof Hildebrandt - prezydent Wejherowa 
oraz Marta Chełkowska - prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
O godz. 16 w wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej odbędzie się otwarcie wystawy „Kaszëbsczé nótë”. 

Informacja  
Prezydent Miasta Wejherowa informu-
je, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie, pl. Wejhera 8, 2 
października br. zostanie wywieszony 
na 21 dni wykaz lokali mieszk. stano-
wiących własność miasta przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Dworco-
wej 1 wraz z ułamkową częścią gruntu 
działka nr 62/19 obręb 15 
• lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Przemy-
słowej 6 wraz z ułamkową częścią grun-
tu działka nr 94/60 i 94/66 obręb 6 
• lokal mieszkalny nr 63 na os. Staszica 
2 wraz z ułamk. częścią gruntu działka 
nr  460/2 obręb 15 (użytk. wieczyste)  
• lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Sobie-
skiego 306  wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 139/1 i 139/4 obręb 
16 (użytkowanie wieczyste) 
• lokal    mieszkalny    nr   3   przy   ul.  
Sobieskiego 330 wraz z ułamkową czę-
ścią gruntu działka nr 66 obręb 16. 

 

 OGŁOSZENIE  
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w imieniu Prezydenta Wejhe-
rowa zaprasza osoby będące najemcami lokali komunalnych chcących zamienić 
obecnie zajmowane mieszkania na mniejsze (możliwość zasiedlenia w nowo bu-
dowanym budynku przy ul. Iwaszkiewicza 29) do złożenia swoich ofert do dnia 7 
października br. w siedzibie WZNK przy ul. Sobieskiego 251 w Wejherowie. Tele-
fon kontaktowy: (58) 677-50-00 wew. 23 oraz 698-635-493. 

Poszukiwani są kandydaci 
na rodziny zastępcze 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie pilnie poszukuje kandy-
datów na rodziców zastępczych. Jest 
wiele dzieci potrzebujących opieki ro-
dzicielskiej, zaniedbanych i potrzebują-
cych miłości. Pragną one troski i zrozu-
mienia, a przede wszystkim prawdzi-
wego domu. PCPR oferuje m.in. bezpłat-
ne szkolenia, comiesięczna pomoc pie-
niężną na dziecko, bezpłatne poradnic-
two – prawne, psychologiczne i pedago-
giczne, stałe bezpłatne wsparcie i po-
moc koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Kontakt: Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie - Zespół ds. Pie-
czy Zastępczej, ul. Sobieskiego 279A 
pok. 15, tel. 58 672 40 63 wew.21. 
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Dofinansowanie remontu  
elewacji kamienic w centrum 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przyznał ko-
lejne dotacje na remont zabytkowych elewacji budynków. 
W ratuszu zostały podpisane cztery umowy ze wspólnota-
mi mieszkaniowymi na łączną kwotę 135 tys. złotych. 
Umowy na dotacje na remont elewacji w budynkach w ze-
spole urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków 
podpisali przewodniczący wspólnot mieszkaniowych przy 
ul. Sobieskiego 280 na kwotę 15,9 tys. zł, ul. Sobieskiego 
288 – 58,2 tys. zł, przy ul. 12 Marca 186 -  30,9 tys. zł i przy 
ul. 3 Maja 9 – 30 tys. zł.  
– Od wielu lat wspieramy finansowo wspólnoty mieszka-
niowe w zabytkowym centrum miasta - mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Elewacje poprawiają 
wizerunek miasta. Cieszy fakt, że Wejherowo staje się coraz 
ładniejsze, a to także Państwa zasługa.  

Prezydent dofinansował  
piłkarzy ręcznych  

Występujący w II lidze piłki ręcznej Klub Sportowy 
"Tytani" Wejherowo, otrzyma decyzją prezydenta 
miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 15 tys. zł 
w ramach umowy na promocję miasta poprzez sport.  

Miasto wspiera różne dyscypliny sportu rozwijające się w 
Wejherowie. Na mecze piłki ręcznej, które odbywają się w 
hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Śmiechowskiej, 
przychodzi zawsze komplet widowni, którzy gorąco dopin-
gują i wspierają zawodników. Prezes klubu Remigiusz Sała-
ta dodał, że oprócz rozgrywek na poziomie II ligi "Tytani" 
swoimi rezerwami uczestniczą w rozgrywkach wejherow-
skiej amatorskiej ligi piłki ręcznej.  
Piłkarze ręczni szybko odwdzięczyli się za przekazanie dofi-
nansowania, wygrywając z Wybrzeżem II Gdańsk ku uciesze 
sporej liczby kibiców przybyłych na mecz.  

Nowy samochód dla wejherowskiej policji  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przekazał 
wejherowskiej policji kluczyki do nowego samochodu. 
Miasto sfinansowało zakup oznakowanego radiowozu 
w wysokości 38 tys. zł. Pozostałą część pokryła Komen-
da Wojewódzka Policji w Gdańsku. Radiowóz służyć 
będzie wejherowskim funkcjonariuszom, co przyczyni 
się do wzrostu bezpieczeństwa w Wejherowie. 

- Staramy się, aby Wejherowo było miastem bezpiecznym, 
zarówno dla mieszkańców, jak i turystów – mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. – Radiowóz ułatwi pracę funkcjona-
riuszy, a tym samym będzie ich skutecznym narzędziem 
w zwalczaniu przestępczości.  
To już kolejne wsparcie finansowe przekazywane wejhe-
rowskiej komendzie. Jak powiedział mł. insp. Krzysztof La-
wer, komendant Powiatowej Policji w Wejherowie, to już 
trzeci oznakowany radiowóz przekazany policji przez wej-
herowski samorząd. 

 8. edycja Złombol 2014  
Po raz kolejny wejherowianie wzięli udział w akcji Złom-
bol 2014. 12 września  br. w ramach 8. edycji rajdu Złom-
bol sprzed wejherowskiego ratusza wyruszyło kilkana-
ście starych samochodów. Meta tegorocznej akcji znajdu-
je się w hiszpańskim Lloret de Mar.  
W wyprawie wziął udział po raz kolejny wejherowianin 
Leszek Glaza, - Zbieramy pieniądze dla dzieci z domów 
dziecka – mówi Leszek Glaza, pełniący funkcję przewod-
niczącego Rady Miasta Wejherowa. - Złombol jest zawsze 
wyzwaniem dla nas i dla naszych aut. Czekają nas różne 
nieprzewidziane sytuacje, często awarie, ale i tak cel jest 
najważniejszy. 
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Awanse i nagrody dla strażników miejskich 
W wejherowskim ratuszu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażnika Miejskiego. Wyróżniający się w służbie 
strażnicy i pracownicy administracyjni zatrudnieni w wejherowskiej Straży Miejskiej otrzymali awanse 
i nagrody. Wyróżnienia wręczał zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara. 

Na wniosek komendanta Straży Miejskiej prezydent 
miasta Krzysztof Hildebrandt awansował na wyższe 
stopnie funkcyjne czterech strażników. Starsi strażnicy: 
Anna Blok, Adam Harasiuk  i Piotr Semmerling awanso-
wani zostali na stopień młodszego specjalisty, a strażnik 
Krzysztof Polaszek na stopień st. strażnika. Ponadto Na-
grodę Prezydenta Miasta Wejherowa za udział w akcji 
ratowniczej otrzymał mł. specjalista  Adam Harasiuk. 
Gratulując awansowanym i nagrodzonym zastępca pre-
zydenta Bogdan Tokłowicz powiedział, że dzisiaj po 23. 
latach funkcjonowania Straży Miejskiej w Wejherowie 
trudno sobie wyobrazić bezpieczeństwo w naszym mie-
ście bez obecności strażników na ulicach miasta i życzył 
im, aby byli otaczani takim zaufaniem i sympatią, jak 
słynni brytyjscy policjanci. 

Wejherowscy strażnicy miejscy 
 zapobiegli pożarowi 

Gdyby nie strażnicy miejscy mogłoby dojść do groźnego 
pożaru w bloku Wejherowskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego przy ul. Granicznej w Wejherowie. 
Adam Harasiuk i Krzysztof Polaszek podczas patrolu za-
uważyli kłęby dymu wydobywającego się z okien na trze-
cim piętrze. Natychmiast powiadomili Państwową Straż 
Pożarną oraz inne służby ratownicze. 
 - W międzyczasie strażnicy wbiegli na klatkę schodową, 
wyważyli drzwi do mieszkania, w którym wybuchł pożar 
i sprawdzili mieszkanie – mówi Zenon Hinca, komendant 
Straży miejskiej w Wejherowie. - Na szczęście w mie-
szkaniu nikogo nie było. Funkcjonariusze zabezpieczyli 
mieszkanie i  włączyli się do działań ratowniczych. Pożar 
szybko ugaszono. Teraz policja ustala jego przyczyny. 
Funkcjonariusze otrzymali nagrody od prezydenta Wejhe-
rowa. Podziękowania do Komendy Straży Miejskiej  prze-
słała również Ewa Puchowska, prezes WTBS 
w Wejherowie, w którego zasobach mieszkaniowych znaj-
duje się budynek. 

Dzień Żołnierza  - Górnika 
Dzień Żołnierza-Górnika był okazją do spotkania członków 
Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników Okręgu 
„Kaszuby”. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kolegiacie 
odprawiona przez ks. prałata Tadeusza Reszkę.  

Rocznica wybuchu II wojny światowej 
1 września br. na skwerze przed Centrum Wsparcia  Telein-
formatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej RP 
w Wejherowie odbyła się uroczystość w 75. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej.  

 

„Pożegnanie Lata” na os. Fenikowskiego 
- Już od kilku lat organizujemy dwa ogniska „Sobótki”  
i „Pożegnanie Lata”. W ubiegłym roku cieszyliśmy się z powsta-
nia wiaty, a w tym roku powstało boisko do piłki nożnej i siat-
kówki, gdzie rozegraliśmy mecze podczas festynu. Dziękuję za 
pomoc władzom miasta i naszym społecznikom – Edwardowi 
Śliwińskiemu, Danielowi Pilakowi, młodzieży oraz stałemu 
sponsorowi, jakim jest sklep „Lenka” – mówi Mariusz Łupina, 
główny organizator imprezy. 
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Sukcesy  
niepełnosprawnych  

sportowców  
W Jastrzębiej Górze zakończyły się   Po-
wiatowe Zawody Sportowe Osób Nie-
pełnosprawnych  w boccia, tenisie sto-
łowym i szachach  o Puchar Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wejherowie.  
W imprezie startowało 20 niepełno-
sprawnych zawodniczek i zawodników 
z Wejherowa, Rumi, Redy, Gościcina  
i Bolszewa. W boccia najlepszy okazał 
się Jerzy Gajewski, Helena Szponar  
i Genowefa Lenda. W tenisie stołowym 
tryumfowała Alicja Eigner, Waldemar 
Konik i Anita Okrój, natomiast w sza-
chach Genowefa Lenda, Jerzy Gajewski  
i Stanisław Gierek.  
W trójboju sportowym, który obejmo-
wał najlepsze wyniki bocci, tenisa stoło-
wego i szachów, zawodniczki i zawodni-
cy walczyli o puchary  Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego. Puchar Mar-
szałka zdobyła Genowefa Lenda, która 
wyprzedziła Andrzeja Bułakowskiego  
i Alicję Eigner. Kolejne miejsca zajęli: 
Waldemar Konik i Adam Hebel. Organi-
zatorem zawodów było Integracyjne 
Stowarzyszenie Sportowe START Wej-
herowo. Impreza została dofinansowa-
na ze środków Urzędu Marszałkowskie-
go w Gdańsku i wejherowskiego 
PFRON-u. 

Wejherowski Caritas dla dzieci  
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Chrystusa Króla i Bł. A. Kotowskiej w Wejhe-
rowie był organizatorem kilku wycieczek dla dzieci z parafii .  
- Dzieci miały okazję zaznajomić się 
z naturą i kulturą Kaszub - mówi 
Elżbieta Chylak, prezes Parafialnego 
Zespołu Caritas przy Parafii Chrystu-
sa Króla i Bł. A. Kotowskiej w Wejhe-
rowie. -  Zwiedziły muzea w Koście-
rzynie i odwiedziły Piaśnicę - miej-
sce martyrologii, przez co została 
poszerzona ich wiedza z zakresu 
historii i szacunek do „Małej Ojczy-
zny”. Wycieczka do Centrum Ekspe-
rymentu w Gdyni wzbudziła zainte-
resowanie dzieci biologią, fizyką i naukami przyrodniczymi.  

Niepełnosprawni bawili się na festynie 
W ogrodach Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincen-
tego a Paulo w Wejherowie zorganizowano festyn integracyjny dla podopiecznych. 
Wystąpili artyści m.in. zespół Marynar-
ki Wojennej w Gdyni, Towarzystwo 
Śpiewacze im. J. Trepczyka, Chór Męski 
Harmonia, zespół Max. Wśród gości, 
którzy odwiedzili uczestników festynu 
byli m.in. ks. prałat Tadeusz Reszka, 
zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz, Jacek Thiel z Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie oraz Zofia 
Kusterska ze Stowarzyszenia Przyja-
ciół Rodziny.  

Carvingowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Wejherowie  
25 października w Klubie Olimp w Wejherowie odbędą się Carvingowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów. Twórcy dekoracji z owoców i warzyw zmagać się będą w trudnej 
dziedzinie carvingu. Dzięki ufundowanym voucherom na kursy carvingu, uczniowie 
startujący w Mistrzostwach Polski Juniorów mają szansę na uczestnictwo w profesjo-
nalnych kursach prowadzonych przez mistrzów. Ma to umożliwić wszystkim startują-
cym podniesienie umiejętności w zakresie tworzenia dekoracji z owoców i warzyw. 
Nagrodami rzeczowymi będą narzędzia i książki do carvingu.  Regulaminy oraz formu-
larze zgłoszeń można pobrać ze strony organizatorów: www.carving-art.pl 

 

Błękitny Tydzień Ruchu w Wejherowie 
Od 29 września do 5 października odbędzie się kolejna edycja tzw. Tygodnia 
Ruchu (Move Week 2014), podczas którego odbędzie się w całym kraju sze-
reg imprez promujących aktywność fizyczną. Wejherowska Akademia Piłki 
Nożnej „Błękitni” włączyła się do tej akcji, organizując różnego rodzaju aktyw-
ności adresowane do wszystkich wejherowian.   
W każdym roczniku jeden z treningów w ramach Błękitnego Tygodnia Ruchu, 
będzie miał charakter otwarty tzn. każde dziecko posiadające zgodę rodzica bę-
dzie mogło bezpłatnie wziąć w nich udział. 30 września o godz. 19 odbędzie się  
Otwarty Trening z grupą Małe Trójmiasto Biega z udziałem reprezentanta Pol-
ski w biegach długodystansowych Marcina Chabowskiego. 2 października  
w Akademii odbędą się treningi dzieci z rodzicami.  Od 29 września do 3 paź-
dziernika Tydzień Ruchu zorganizowany zostanie w Gimnazjum nr 1 w Wejhe-
rowie. Od 2 do 4 października rozegrany zostanie turniej o puchar WLPN, w któ-
rym  wystąpi 20 amatorskich drużyny piłki nożnej z Wejherowa i okolic. 3 paź-
dziernika o godz. 9  - odbędą się zajęcia dla  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Wejherowie. 4 października o godz. 10 odbędzie się Błękitna wycieczka rowero-
wa do Młynek, tego samego dnia o godz. 10 - Bieg na 6 Łap z psami ze schroni-
ska w Dąbrówce. 4 października o godz. 18 - ZUMBA w Kąpinie, a 5 października 
turniej piłkarski dla rodziców, który będzie podsumowaniem Błękitnego Tygo-
dnia Ruchu. Więcej informacji : www.blekitni-wejherowo.pl.  

Dwa srebra  
na międzynarodowym turnieju  

Zawodnicy Wejherowskiego Klubu 
Bokserskiego wzięli udział w  Między-
narodowym Turnieju Miast Koperni-
kańskich w Grudziądzu. Bartosz Dą-
browski i Konrad Kaczmarkiewicz pod-
czas zawodów w Grudziądzu wywal-
czyli dwa srebrne medale. Jest to kolej-
ne olbrzymie osiągnięcie naszych za-
wodników, gdyż ten turniej ma zawsze 
mocną obsadę. Swoje umiejętności za-
prezentowali m.in. zawodnicy z Szwecji, 
Rosji  i Litwy.  
- Zdobycie medali cieszy, tym bardziej  
w takim międzynarodowym turnieju - 
mówi prezes Wasiakowski – Klub cały 
czas pnie się w górę, nasi zawodnicy 
coraz częściej stają na podium. To poka-
zuje, że praca, którą wykonujemy nie 
idzie na marne. Zawodnicy WKB "Gryf" 
Wejherowo pokazali, że liczą się w grze 
o najwyższe trofea. Obaj nasi pięściarze 
zapewnili sobie start w walkach finało-
wych. Cieszymy się, że pomału wkra-
czamy do grona najlepszych zespołów 
w kraju. 
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Październik 2014 

Wejherowskie Centrum Kultury 
2.10, godz. 8.45, 11.15, 19 - Spektakl Moralność Pani Dul-

skiej Teatr Oko. Bilety: 10 zł (8 zł - ulgowy); 

2-5.10 - III Festiwal  Przygody WANOGA; 

10.10, godz. 19 -Koncert CAMERATA MUSICALE  Chór Mu-

zyczny Sceny Muzycznej Sceny Gdańsk CAPELLA GEDANEN-

SIS. Bilety: 10 zł; 

11.10, godz. 19 - "Wojciech Młynarski przedstawia" - koncert 

Agnieszki Wilczyńskiej promujący jej najnowszą płytę "Tutaj 

mieszkam". Bilety: 35 zł (30 zł); 

12.10, godz. 11 - Poranki muzyczne dla dzieci -  Fuga, toc-

cata i fantastyczny świat Bacha, balów i tańców pałaco-

wych. Bilety: 7 zł;  

13.10, godz. 17, 20 -Spektakl „Single i remisy”  Marcina Szczy-

gielskiego. Bilety: 95 zł;  

16.10, godz. 17 - Spektakl „ O kaktusie. Sercem widzi się dalej” 

Teatr „Sami swoi” oraz „O zbójcy czorlińskim” Chór Harmonia. 

Bilety: dystrybucja Dom Pomocy Społecznej  

19.10,godz. 19-Koncert Ani Rusowicz. Bilety: 40 zł (35 zł);  

20.10 - Kabaret Skeczów Męczących bilety: 49 zł 

24-26.10 - 9. Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatral-

nych im. Adama Luterka  

29.10 - Spektakl „Szewc kopytko i kaczor Kwak”. Bilety: 

12 zł (10 zł)  
Więcej informacji: www.wck.org.pl 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie  
8.10, godz. 11 - Spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
9.10, godz. 16 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych  
10.10, godz. 16:30 – Wernisaż członków Stowarzyszenia 
Plasków im. Stefana Lewińskiego przy ZKP w Wejherowie. 
„Wejherowo ze starej fotografii”  
14.10, godz. 18 – spektakl „Tulla” wg Güntera Grassa. Adap-
tacja, reżyseria i wykonanie: Ida Bocian  
22.10, godz. 11 - Spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
24 października – Ostatni dzień nadsyłania prac na Wejhe-
rowski Konkurs Literacki „Powiew Weny”. 

Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Promocja wydawnictw  
w 75. rocznicę wybuchu wojny 

Zamknięcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej 
w wejherowskim ratuszu "Wejherowo w okresie niemieckiej 
okupacji 1939-1945" było okazją do promocji dwóch wydaw-
nictw nawiązujących do 75. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej: katalogu wystawy o tym samym tytule oraz 
"Wojennych losów" autorstwa Henryka Połchowskiego.   
Katalog wystawowy zawiera artykuły ilustrowane zdjęciami 
z wystawy IPN. Jak podkreślił prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, najbardziej cieszy, że wystawa, która cieszyła 
się w Wejherowie ogromnym zainteresowaniem, będzie żyła 
dalszym życiem. W Wejherowie zwiedziło ją kilka tysięcy 
osób, a teraz będzie można oglądać w Gdyni. Pozostanie jed-
nak publikacja, która jest pokłosiem wystawy. 
Na książkę Henryka Połchowskiego "Wojenne losy" wydanej 
nakładem Wydawnictwa Region składa się dwanaście roz-
działów ukazujących wspomnienia konkretnych osób, które 
przeżyły II wojnę światową w różnych okolicznościach.  

Kurs haftu kaszubskiego  
Klub Haftu Kaszubskiego ,,Tulipan” Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie organizuje kurs haftu  ka-
szubskiego dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży  
i dorosłych. Kurs odbywać się będzie w Filharmonii Ka-
szubskiej. Rozpoczęcie kursu nastąpi 7 października br.  
o godz. 15. Kontakt: 510 427 582. 

Zajęcia umuzykalniające 
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki zaprasza dzieci w wieku 5 
-7 lat na zajęcia rytmiczne (umuzykalniające). Zajęcia odbywać 
się będą w każdą środę w godz. 18.00 - 18.45 od 1 października 
(w wejherowskim Muzeum, ul. Zamkowa 2a). Więcej szczegó-
łów na spotkaniu informacyjnym 30 września (wtorek) o go-
dzinie 19.30 w muzeum lub od poniedziałku do piątku w godz. 
17-19 w sali nr 18 Szkoły Muzycznej w Wejherowie. 

Kombatanci zwiedzili Troki i Wilno 
Ponadtrzydziestoosobowa grupa kombatantów ze Związ-
ku Inwalidów Wojennych RP w Wejherowie przebywała z 
wycieczką na Litwie. Podczas pobytu na Cmentarzu na 
Rossie   kombatanci złożyli kwiaty na grobie Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, a w Domu Polskim spotkali się z 
przedstawicielem kombatantów na Litwie. Z inicjatywy 
uczestnika wycieczki Henryka Połchowskiego przekazano 
w darze do Muzeum Adama Mickiewicza kaszubski prze-
kład „Pana Tadeusza” autorstwa Stanisława Janke.  
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6 000 egz. Skład komputerowy: własny. Druk: Wejherplast. 

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 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 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 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa 
  w sprawie przeprowadzenia Powszechnej Akcji Deratyzacji 

Przez miesiąc, od 1 do 31 października 2014 r. przeprowadzona zostanie w 
Wejherowie obowiązkowa akcja deratyzacyjna. Jej celem jest ograniczenie 
populacji myszy i szczurów, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych 
przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.  
Deratyzacji zostaną poddane pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miej-
sca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach 
i infrastrukturze technicznej na terenie Wejherowa m.in. zakłady pracy, bu-
dynki mieszkalne wielorodzinne, budynki biurowe, gospodarcze, produk-
cyjne, pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hur-
townie, magazyny, piwnice, kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami 
na odpady itp., urządzenia i sieci kanalizacji sanit. miejskiej, prywatne przy-
łącza kanalizacyjne itp.  
Nad prawidłowym przebiegiem akcji deratyzacyjnej kontrolę będą sprawować: 
Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.   

Całość obwieszczenia na: www.bip.wejherowo.pl. 

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych  
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chyloni” zaprasza mieszkań-
ców Wejherowa Północ do skorzystania z kolejnej objazdowej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych,  która odbędzie się w  dniach 3-4 paździer-
nika br.   
W ramach prowadzonej zbiórki odbierane będą nieodpłatnie: sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, zuży-
te tonery, baterie, akumulatory, przepracowane oleje, przeterminowane 
leki, świetlówki, żarówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory.  

PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU: 

3 października br. (piątek) 

9:00  Zespół Szkół Specjalnych, ul. Jana III Sobieskiego 279; 9:40  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344 (postój na ul. Inwalidów Wojen-

nych); 10:20  Szkoła Podstawowa nr 9, Os. 1000-lecia PP 15 (plac szkolny); 11-

:00  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Bukowa 1; 11:40  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Strzelecka 9; 12:20  Wojewódzki Zespół Szkół 
Policealnych, ul. Kalwaryjska 3; 13:00 – 13:20  Zespół Szkół nr 1, ul. Śmiechow-
ska 36 (na terenie szkoły)  

4 października br. (sobota) 
9:30  ul. Modra/Zielna;  9:50  ul. Krofeya/Kotłowskiego; 10:10  Os. Przyjaźni 5; 
10:30  Os. 1000–lecia PP (szkolny parking); 10:50  ul. Harcerska (koło Poczty); 

11:10  ul. Hallera 3 (parking vis a vis Filharmonii); 11:30  Os. Ściegiennego 5-8 
(przy sklepie Prosport ); 11:50  ul. Zamkowa/Os. Staszica; 12:10  ul. Odrębna/
Skibniewskiej; 12:30  ul. Sikorskiego 160; 12:50  ul. Sikorskiego 21-40; 13:10 – 

13:30  ul. Sikorskiego 12. 
W Wejherowie punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) zlokalizowany 
jest przy ul. Obrońców Helu 1 (czynny poniedziałek – piątek  10-18 oraz  
w soboty 10-15). 
UWAGA! Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu  
i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstają-
cych w wyniku działalności gospodarczej. 

KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl; gospodarka odpadami:  

tel. 58 624 66 11, dgo@kzg.pl 






