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Najważniejsze zadania inwestycyjno- remontowe  
w minionej kadencji przedstawiamy także  

w dodatku znajdującym się wewnątrz biuletynu.  

Wybory samorządowe 2014 
Bogusław Suwara, Pełnomocnik Prezydenta ds. wyborów  

- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzając nową ustawę Kodeks Wyborczy zmienił 
przepisy wyborcze, w tym zasady tworzenia okręgów wyborczych i obwodów głosowa-
nia. Zgodnie z nowymi  przepisami Rada Miasta Wejherowa w 2012 r. utworzyła nowe 
okręgi wyborcze i obwody głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wybor-
czych. Po raz pierwszy pojawiły się one podczas wyborów posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego w dniu 25 maja 2014 r. Okazało się, że informacja o nowych obwodach głoso-
wania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, nie była wszystkim znana. Aby 
ułatwić Państwu dotarcie do lokalu wyborczego do wszystkich mieszkańców dostarczy-
liśmy mapkę z granicami obwodu głosowania wraz z wykazem ulic wchodzących w 
skład obwodu, z zaznaczeniem siedziby obwodowej komisji wyborczej, w której oddają 
Państwo swój głos wyborczy.  Przypominam, że w dniu głosowania 16 listopada br. 
lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godz. 7-21.  

Informacja o numerach i granicach obwodów wyborczych - str. 8 

 

Wejherowo - coraz wyższa jakość miasta  
Podsumowanie kadencji 2010-2014 

Koniec kadencji to czas podsumowań i refleksji. Jak podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, były to cztery lata intensywnej pracy. Przyszedł czas przedstawienia konkretnych efektów.  
Ogółem w kadencji 2010-2014 na inwestycje przeznaczono rekordową kwotę 92,2 mln zł. 

Drogi - przebudowa i utwardzanie 
 Jak mówi prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, drogi były i są prioryte-
tem, dlatego w tej kadencji w Wejherowie 
wybudowano w pełnym zakresie, wyre-
montowano lub ułożono nawierzchnię z 
płyt drogowych łącznie na 49. ulicach lub 
ich odcinkach, we wszystkich dzielnicach 
Wejherowa.   Nowo wybudowane rondo 
przy ul. 10 Lutego – Sienkiewicza – Św. 
Jana rozwiązało po części problemy ko-
munikacyjne w centrum miasta. Wykona-
no promenadę pieszo - rowerową wzdłuż 
rzeki Cedron, kilka kilometrów ścieżek 
rowerowych i chodników oraz parkingi.  
- Pracujemy nad bezkolizyjnym przejaz-
dem przez Wejherowo - mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Zaplanowaliśmy 
i już przygotowujemy realizację węzłów 
drogowych z tunelami łączących północ-
ną i południową cześć Wejherowa. Trwają prace projekto-
we. Trzeba pamiętać, że są to ogromne koszty, nie jest moż-
liwe poniesienie ich wyłącznie z budżetu miasta. Realizacja 
będzie możliwa ze środków unijnych w ramach nowego 
budżetu UE 2014-2020. Poza tym z uwagi na fakt, że budo-
wa węzłów dotyczy różnych typów dróg: krajowych, woje-
wódzkich, powiatowych, konieczny jest udział innych part-
nerów w jego finansowaniu. 
Rewitalizacja Śródmieścia 
Kolejną ważną dla Wejherowa inwestycją była rewitalizacja 
Śródmieścia obejmująca przede wszystkim przebudowę ul. 
Wałowej i terenów przyległych oraz modernizację Parku 
Miejskiego, który stał się urokliwym miejscem. 
- Największym zadaniem w ramach rewitalizacji była oczy-
wiście budowa nowego Wejherowskiego Centrum Kultury - 
Filharmonii Kaszubskiej - mówi Krzysztof Hildebrandt. - 
Mimo przeszkód wybudowaliśmy Filharmonię Kaszubską, 
która cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców miasta i regionu. Wejherowianie chcący korzystać z 
kultury oraz rozrywki  i teraz mają taką możliwość. 

Inwestycje w oświacie 
W minionej kadencji dzięki dotacjom unij-
nym przeprowadziliśmy również termo-
modernizację wszystkich wejherowskich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Przy wszystkich wejherowskich szkołach 
powstały place zabaw spełniające wymogi 
programu „Radosna Szkoła”.  
Aktywni  w wielu dziedzinach 
Miejskie inwestycje, ale też inne nasze 
formy wsparcia działalności gospodar-
czej np. w gastronomii, przyczyniają się 
do walki z bezrobociem. Odnotowuje się 
zainteresowanie inwestorów terenami 
inwestycyjnymi w Wejherowie, np. na 
osiedlu Srebrna i niedługo powstaną no-
we miejsca pracy dla wejherowian.  
- Wspieramy aktywnie rozwój wielu dzie-
dzin sportu w Wejherowie - mówi prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. -  W minionej 

kadencji dofinansowaliśmy działalność klubów i szkolny 
sport kwotą ok. 2,3 mln zł, zaś na utrzymanie miejskich obiek-
tów sportowych wydatkowaliśmy w latach 2011-2013 kwotę  
6,4 mln zł, co świadczy o tym, jak dużą wagę przywiązujemy 
do rozwoju sportu. Z innych zadań należy dodać, że wkrótce 
oddany zostanie do użytku nowy budynek komunalny przy 
ul. Iwaszkiewicza. Trzeba przyznać, że działamy w trudnych 
warunkach. Widać to wyraźnie na przykładzie oświaty, gdzie 
przyznawana przez rząd subwencja oświatowa jest zaniżona 
i powoduje konieczność sięgania do miejskiego budżetu, by 
pokryć koszty utrzymania placówek szkolnych. Dość powie-
dzieć, że w ciągu czterech minionych lat na oświatę wydali-
śmy ponad 194 mln zł, a z budżetu państwa otrzymaliśmy na 
ten cel jedynie niecałe 125 mln zł. Prawie 70 mln zł, które mo-
glibyśmy wydać na nowe drogi i wiele innych inwestycji prze-
znaczamy na oświatę, aby zachować odpowiedni standard 
kształcenia dzieci i młodzieży. 
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Wejherowo Samorządem Równych Szans 2014 
Wejherowo zostało laureatem szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans 2014” na 
najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy.  
Wyróżnienie odebrał podczas uroczystej gali w Karpaczu Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa. To już czwarte wyróżnienie dla Wejherowa.  

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Jarosława Dudy, peł-
nomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych przeanalizowała 
86 zgłoszeń.  
– To zaszczyt dla samorządu Wejherowa znaleźć się w tak pre-
stiżowym gronie, wśród tylu wspaniałych projektów i wielka 
satysfakcja – podkreślił Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Cieszymy się, że wspólnie możemy w naszym 
mieście promować ideę integracji i stwarzać warunki dla osób 
niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie.  
Konkurs ma rangę ogólnopolską i odbył się po raz szósty. Jego 
celem jest przegląd, wyłonienie i nagrodzenie najlepszych wy-
darzeń, działań i projektów w obszarze wyrównywania szans 
osób z niepełnosprawnościami. Mogą brać w nim udział 
wszystkie samorządy, które zrealizowały lub realizują projekty 
przyczyniające się do zwiększenia udziału osób  z niepełno-
sprawnościami w życiu lokalnych społeczności. Konkurs odby-
wał się pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Pełnomocni-
ka Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Oby-
watelskich.  

 Wspólny projekt budowy kanalizacji deszczowej 
Podpisano partnerskie porozumienie między czterema miastami – Gdynią, Rumią, Redą i Wejhero-
wem - w sprawie realizacji wspólnego projektu budowy kanalizacji deszczowej. Dzięki kolejnym środ-
kom unijnym, zdobytym przez władze miasta w Wejherowie, wybudowana zostanie kanalizacja desz-
czowa w ul. Gryfa Pomorskiego, co stanowi pierwszy etap budowy tej ulicy. Umiejętność współpracy 
władz Wejherowa z sąsiadującymi samorządami, przynosi korzyści mieszkańcom naszego miasta. 

Jak wyjaśnił wiceprezydent Gdyni Michał Guć 
przygotowywany przez kilka lat projekt part-
nerski pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – 
budowa i modernizacja systemu odprowadza-
nia wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trój-
mieście Kaszubskim” obejmuje budowę kanali-
zacji deszczowej w tych miastach na łączną 
kwotę ok. 18,3 mln złotych, przy czym kwota 
dofinansowania wynosi ok. 12,7 mln złotych. 
Porozumienie podpisali: prezydent Gdyni Woj-
ciech Szczurek, prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, burmistrz Rumi Elżbieta Roga-
la-Kończak i burmistrz Redy Krzysztof Krze-
miński. 
- Cieszę się, że Wejherowo zdobyło dofinanso-
wanie z Ministerstwa Środowiska na budowę 
kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskie-
go. Inwestycja ta ważna jest dla Wejherowa 
również ze względu na planowaną w tym rejo-
nie miasta budowę „Węzła Zryw” wraz z tune-
lem pod torami kolejowymi – mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt dodając, że dzięki temu 
porozumieniu miasto otrzymało  środki na bu-
dowę kanalizacji deszczowej w wysokości po-
nad 1,8 mln zł. 
- Współpraca z miastami Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego przebiega bardzo harmonijnie. 

To kilkanaście lat bardzo konkretnej i efektywnej współpracy na ba-
zie miast i naszych wspólnych instytucji w zakresie m.in. ogrzewania, 
kanalizacji i segregacji odpadów. Takich sąsiadów, zawsze gotowych 
do współpracy, można sobie tylko wymarzyć – podkreśla prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek.     
- Opłaca się współpraca i opłaca się cierpliwość – zapewnia Elżbieta 
Rogala-Kończak, burmistrz Rumi. 
- To kolejny efekt naszego współdziałania – dodaje Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy. 

Wyróżnienie odebrał zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz. Na zdjęciu w towarzystwie przedstawicieli MOPS  
w Kartuzach i Gdyni.  
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Będzie dalsza rewitalizacja Wejherowa 
W Ratuszu zaprezentowano koncepcję Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa na lata 2015-2022. 
Będzie on kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera szereg nowych zadań i realizowany będzie 
na większym obszarze miasta niż obecnie, z wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Urząd Miejski w Wejherowie wraz z ekspertami z Wydziału 
Architektury Politechniki Gdańskiej przygotowuje kolejny 
etap rewitalizacji Wejherowa, czyli Lokalny Program Rewi-
talizacji na lata 2015-2022. 
Jak podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt,  
kontynuacja rewitalizacji i kolejne inwestycje są dla niego 
jednym z najważniejszych zadań, gdyż przynoszą korzyści 
wejherowianom i podnoszą jakość życia w mieście. Prezy-
dent zaapelował do radnych i mieszkańców o aktywne włą-
czenie się do dalszych prac nad tym programem. 
Starania o dotacje unijne  
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski, 
odpowiedzialny za koordynację prac nad rewitalizacją, 
stwierdził, że obecnie praktycznie zakończono realizację 
Lokalnego Programu Rewitalizacji zaplanowanego na lata 

2008-2015. Trwają prace nad kolejnym etapem rewitaliza-
cji Wejherowa wg wytycznych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego w sposób, który umożliwi sta-
rania o dotację unijne na jego realizację. Zakończono pierw-
szy etap badań, analiz i prac koncepcyjnych. Pracował nad 
nim zespół z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 
pod kier. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa, prof. PG, w skład 
którego wchodzili: dr inż. arch. Sławomir Ledwoń, mgr inż. 
arch. Katarzyna Kiełbasińska i inż. arch. Dagmara Rapasiń-
ska we współpracy z Urzędem Miejskim. W pracach uczest-
niczył również Wojciech Kozłowski. Efektem jest koncepcja 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa na lata 
2015-2022. 
Większy obszar objęty rewitalizacją  
W efekcie dotychczasowych prac wyznaczono m.in. nowy 
obszar objęty rewitalizacją. Obejmuje on nie tylko Śródmie-
ście, ale został rozszerzony o osiedla: Harcerska, Przyjaźni, 
Tysiąclecia oraz Staszica i część Śmiechowa.  

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015-2022 
Zadania wytypowane do realizacji powstały w wyniku analiz 
i badań, które trwały kilka miesięcy. Obejmowały one m.in.: 
analizę wskaźnikową miasta, badania dotyczące struktury  
i potencjałów przekształceń, określenie założeń do strategii 
rozwoju obszaru. Przeprowadzono konsultacje społeczne w 
formie badań ankietowych przez zespół dr hab. M. Dymnic-
kiej. Ankiety zostały przekazane mieszkańcom za pośrednic-
twem szkół z obszaru rewitalizowanego. Łącznie uzyskano 
od respondentów 564 ankiety. Najważniejsze potrzeby  
i oczekiwania społeczności lokalnej znalazły odzwierciedle-
nie  w wybranych zadaniach. Poniższa lista nie jest jeszcze 
zamknięta, odbywać się będą kolejne konsultacje z miesz-
kańcami. 
• Centrum integracji społecznej – zagospodarowanie sta-
rego basenu przy ul. Kalwaryjskiej, w tym projekty społecz-
ne, edukacyjne, kulturalne, zdrowotne i związane ze zwalcza-
niem bezrobocia. 
• Przestrzeń publiczna – przebudowa parkingów  (Św.Jana, 
Reformatów, Mickiewicza), zagospodarowanie Parku Ka-
szubskiego przy ul. Sobieskiego i terenu wzdłuż rzeki Cedron 
od ul.12 marca do ul. Rzeźnickiej (place zabaw, miejsca wy-
poczynku i rekreacji), zagospodarowanie podwórek, rewita-
lizacja wnętrza kwartałów Dworcowa - Kopernika oraz Sien-
kiewicza – Kopernika oraz budowa ścieżek rowerowych. 
• Edukacja/biblioteka - tworzenie punktów mobilnej wy-
pożyczani książek oraz miejsc aktywnego czytelnictwa, pro-
jekty edukacyjne. 
• Park i otoczenie - modernizacja amfiteatru, powstanie 
mini-zoo, kontynuacja budowy ścieżek parkowych i oświe-
tlenia, rozbudowa placu zabaw, przebudowa dojść  i powią-
zań z parkiem (przebudowa ul. Zamkowej, Św. Jacka, budo-
wa ul. Św. Anny). 
• Komunikacja – budowa węzła „Kwiatowa” z tunelem pod 
torami kolejowymi. 
• Odnowa zabudowy – remonty elewacji i wymiana ogrze-
wania na proekologiczne w bud. mieszkalnych, budowa sys-
temu ogrzewania solarnego w placówkach oświatowych. 
• Atrakcyjność turystyczna, rozwój turystyki (nowe miej-
sca pracy) – budowa wieży widokowej wraz z kolejką gon-
dolową, budowa centrum konferencyjno-hotelowego  
w pobliżu Parku Miejskiego, rozbudowa taniej bazy noclego-
wej. 

Prof. Piotr Lorens przedstawił dalszy harmonogram prac nad programem: 
dopracowanie programu rewitalizacji, konsultacje z mieszkańcami, przygo-
towanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji 2015 – 2022 do 
uchwalenia przez Radę Miasta na wiosnę 2015 roku, przygotowanie wnio-
sków do dofinansowania wybranych przedsięwzięć. 

Pozytywna cena efektów rewitalizacji 2008-2015 

Według badań ankietowych, przeprowadzonych wśród 
mieszkańców Wejherowa, dotyczących oceny inwestycji 
miejskich zrealizowanych w ramach Lokalnego  Programu 
Rewitalizacji  Wejherowa 2008-2015, aż 80-95 proc. ankieto-
wanych oceniło je bardzo dobrze lub dobrze.  
Badanie socjologiczne zostało zrealizowane przez zespół eks-
percki Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział Gdańsk, 
kierowany przez dr hab. Małgorzatę Dymnicką.  

Suma ocen bardzo dobrych i dobrych dla inwestycji: 

• Budowa nowego obiektu WCK – Filharmonii Kaszubskiej 
wynosi 79,98 proc. 
• Zagospodarowanie parku Miejskiego im. Majkowskiego 
wynosi 95,5 proc.  
• Rewitalizacja ulicy Wałowej i terenów przyległych wynosi 
91,8 proc. 
•  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron 
wynosi 89,29 proc.  
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Stypendium w nowojorskim A Living 
Memorial to the Holocaust 

Wejherowianka Aleksandra Kurowska-Susdorf była na sty-
pendium w nowojorskim „A Living Memorial to the Holo-
caust”, które za pośrednictwem Ambasady Stanów Zjedno-
czonych organizuje stypendium dla kilku osób z Polski. 
Wybór ma charakter 
konkursu. Nauczy-
ciele oraz edukato-
rzy miejsc pamięci, 
którzy wyróżnili się 
działaniami na rzecz 
edukacji wielokultu-
rowej, zostali zapro-
szeni do Ambasady 
USA w Warszawie 
na rozmowę, w wy-
niku której komisja 
wyłoniła cztery oso-
by. Nagrodą był kurs 
mający na celu przy-
gotowanie edukato-
rów do pracy z mło-
dzieżą na temat kul-
tury żydowskiej, lecz 
przede wszystkim sposobów wprowadzania zagadnień 
związanych z edukacją na temat holocaustu. Z wojewódz-
twa pomorskiego laureatką została wejherowianka Alek-
sandra Kurowska-Susdorf, przewodnik po Wejherowie  
i Trójmieście oraz nauczyciel języka angielskiego w Spo-
łecznej Szkole nr 1 w Wejherowie. Placówki edukacyjne, 
zainteresowane szkoleniem na temat wprowadzania zagad-
nień związanych z holocaustem, mogą kontaktować się z 
nauczycielką: aleksandra_kurowska@yahoo.com. 

Aleksandra Kurowska-Susdorf odwiedziła także Polish Kas-
hub Heritage Museum Wilno w Kanadzie. W czasie wizyty 
społeczność kaszubska dokonała rekonstrukcji rytuału 
pustej nocy. Zaangażowanie społeczności kaszubskiej 
zasługuje na szczególną uwagę. Za sprawą Margaret Bier-
naskie kilkuosobowa grupa przygotowała pieśni pusto-
nocne ze śpiewników. Muzeum w Wilnie otrzymało  
w prezencie cenną publikację autorstwa księdza Jana Per-
szona  ”Pustô noc : śpiewnik”. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. J. Wej-
hera 8, 24 października 2014 r. został wywieszony na 
21 dni wykaz lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzeda-
ży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Granicznej 9 wraz z ułam-

kową częścią gruntu działka nr 142/18 obręb 6 
• lokal mieszkalny nr 45 przy ul. Kalwaryjskiej 8 wraz z 

ułamkową częścią gruntu działka nr 237/2 obręb 16 
• lokal mieszkalny nr 4 przy ul. 12 Marca 209 wraz z ułam-

kową częścią gruntu działka nr  400/1 obręb 15   
• lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Przemysłowej 8  wraz z 

ułamk. częścią gruntu działka nr 94/67 i 94/47 obręb 6 

I Zlot Turystów Seniorów 
Ponad 80. uczestników wzięło udział w I Zlocie Turystów Se-
niorów Powiatu Wejherowskiego, który odbył się w Wejhero-
wie. Organizatorem zlotu była Sekcja Turystyczna PTTK przy 
Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Turyści seniorzy pod kierunkiem przewodników PTTK: Tere-
sy Kowalskiej, Renaty Makiły i Jerzego Zalewskiego zwiedzili 
ratusz, klasztor, wejherowskie muzeum oraz park miejski, a 
turyści z grupy Nordic Walking pod kierownictwem Krystyny 
Pisały, wzięli udział w marszu z kijkami po parku i okolicy.  
- W trakcie zlotu odbyło się szereg różnego rodzaju konku-
rencji i konkursów krajoznawczych, w których to seniorzy 
wykazali dużą sprawność i aktywność – mówi Edwin Na-
wrocki, przewodniczący Sekcji Turystycznej PTTK WTW. 

X edycja Pomorskiego Biznesplanu 
Rozpoczęła się X edycja Pomorskiego Biznesplanu. Do 
konkursu może przystąpić każdy, kto ma pomysł na 
założenie firmy lub rozwój istniejącego już małego 
przedsiębiorstwa na terenie woj. pomorskiego. 
W kolejnym etapie, między 29 października a 28 listopada, 
wymaga się od uczestników przygotowania  biznesplanu i 
zaprezentowania swojego projektu. W tym celu odbędą 
się też szkolenia przy współpracy Wyższej Szkoły Admini-
stracji i Biznesu w Gdyni.  
W trzecim etapie, który trwać będzie od 3 do 9 grudnia 
2014 r., komisja konkursowa wyłoni najlepsze pomysły, a 
11 grudnia odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród zwycięzcom. 
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne - łączna pula 
nagród wynosi 35,5 tys. zł, oraz wsparcie i doradztwo ze 
strony US, PUP, ZUS w rozpoczęciu działalności gospodar-
czej, a także możliwość zdobycia inwestora wspierającego 
realizację najciekawszych pomysłów. 

Partnerami konkursu są: Wejhero-
wo, Rumia, Reda, Puck, Gmina Wej-
herowo i Gmina Luzino. Patronat 
nad konkursem objęli: Marszałek 
Województwa Pomorskiego, Mini-
sterstwo Gospodarki i Krajowa Izba 
Gospodarcza. 
- Już dziesięć lat prowadzę pro-
jekt „Biznesplan”, w którym 
wspólnie z władzami miasta, 
przedsiębiorcami, wyższą uczel-
nią oraz instytucjami okołobizne-

sowymi pomagamy ludziom z pomysłami uruchomić 
własny biznes - mówi Leszek Glaza - Przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa, społecznik i działacz organiza-
cji gospodarczych. - W ten sposób powstały nowe firmy. 
Im więcej będzie firm wśród naszych mieszkańców, tym 
łatwiej będzie o dobrą pracę i bezpieczne rodzinne ży-
cie. Nasza młodzież nie musi być bezrobotna, pomóżmy 
im założyć firmę i pracować. To przynosi efekty!  
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Wejherowski Błękitny Tydzień najlepszy w Polsce 
Błękitny Tydzień Ruchu w Wejherowie został uznany 
najlepszym wydarzeniem ogólnopolskiej akcji MOVE 
WEEK. Koordynatorem przedsięwzięcia był Tadeusz 
Ciapa, który uczestniczył w kongresie Move 2014  
w Rzymie. Akcję wsparł Urząd Miejski w Wejherowie. 

Od 29 września do 5 października w całej Polsce odbywały się 
imprezy promujące aktywność fizyczną w ramach tzw. Tygo-
dnia Ruchu (Move Week 2014). Wejherowska Akademia Piłki 
Nożnej „Błękitni” włączyła się do tej akcji, organizując różnego 
rodzaju aktywności adresowane do wszystkich wejherowian  
i właśnie wejherowska propozycja sportowa okazała się naj-
ciekawsza w Polsce.  
- Celem organizacji Tygodnia Ruchu w Wejherowie nie było 
zdobycie nagrody, ale pokazanie jak najszerszej grupie osób 
zalet aktywności fizycznej – mówi Tadeusz Ciapa, koordynator 
Błękitnego Tygodnia Ruchu w Wejherowie. - Nagrodzenie na-
szego wydarzenia jest zasługą bardzo wielu osób, którzy ak-
tywnie włączyli się w organizację, przeprowadzenie czy pro-
mocję poszczególnych części składowych całej imprezy.  

Fontanna kolejną atrakcją Parku 
Imponująco prezentuje się fontanna na kanale parkowym. 
Wieczorami, kiedy jest efektownie podświetlona, gromadzą 
się tu tłumy wejherowian i gości spoza Wejherowa. Wzdłuż 
kanału przy ulicy Parkowej wybudowano chodnik, a wkrótce 
zamontowane zostaną także ławki.  
- Zadanie było dosyć trudne, bo wymagało specyfiki w reali-
zacji. Chcemy żeby nasz park był atrakcją Wejherowa – mówi 
prezydent Krzysztof Hildebrandt zapowiadając kolejne prace 
w parku m.in. plac ćwiczeń i modernizację stawu umożliwia-
jącą pobyt większej ilości ptaków. 
- Po zachodzie słońca, dzięki czujnikowi zmierzchowemu, 
włącza się oświetlenie zamontowane przy głównych dyszach, 
które zmienia barwę – wyjaśnia Piotr Bochiński, zastępca 
prezydenta Wejherowa.  
Jak dodaje Piotr Bochiński, efekty świetlne fontanny można 
podziwiać już po zmierzchu. Oświetlenie LED-owe generuje 
niską moc. Również silnik elektryczny napędzający pompy 
wodne jest niskowatowy i działa energooszczędnie. Fontanna 
ma być czynna całą dobę. 
W odbiorze, oprócz komisji odbiorowej pod przewodnic-
twem zastępcy prezydenta Piotra Bochińskiego, uczestniczyli 
m.in. sekretarz miasta Bogusław Suwara, skarbnik miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, szef promocji miejskiej Jacek Thiel, 
kierownik wydziału Inwestycji Miejskich Stanisław Brzozow-

ski z inspektorami wydziału oraz przedstawiciele wykonaw-
cy.  
- Bardzo podoba mi się ta fontanna. Przychodzę tutaj  
z wnuczką wieczorem. Wtedy jest najlepszy efekt. To coś 
wspaniałego. Piękny prezent dla wszystkich mieszkańców - 
mówi Stefan Pranga.  
- Jest tutaj pięknie. Często przychodzimy do parku od chwili 
jej urodzenia. Z roku na rok w naszym parku jest coraz ładniej 
- mówią pani Teresa z wnuczką Wiktorią. 

Program sportowy dla przedszkolaków  
Od ponad trzech lat Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe 
realizuje w przedszkolach i szkołach podstawowych program 
pod nazwą ,,Szansa dla przedszkolaka”. Akcja, której pomysło-
dawcą był Rafał Karcz, pasjonat sportów walki i promotor spor-
tu, także wśród najmłodszych dzieci, ma na celu propagowanie 
zdrowego, sportowego stylu życia wśród najmłodszych. 
- Dzisiaj aż trzy wejherowskie przedszkola korzystają z tre-
ningów kickboxingu i na stałe wpisały je do swojego progra-
mu zajęć. Cieszy to tym bardziej, że łącznie jest to blisko 60 
dzieci w wieku już od dwóch lat – relacjonuje Rafał Karcz. 
Podczas zajęć z najmłodszymi dziećmi wykorzystywane są 
elementy kickboxingu, które są dołączane głównie do zabaw 
ruchowych i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Bardzo ważne są 
także gry i zabawy w formie rywalizacji sportowej. 
Oczywiście program skierowany jest do wszystkich przed-
szkoli i szkół podstawowych a spotkania z dziećmi w formie 
pogadanki i pokazu są bezpłatne. Zapraszamy do kontaktu  
z prezesem WSS oraz inicjatorem akcji, Rafałem Karczem, tel. 
695 650 914 lub email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl.  
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Wyciąg z obwieszczenia Prezydenta Wejherowa  

w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r.   

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, Tartaczna, Techników, Wierzbowa;  

Świetlica Zakładu Energetycznego ul. 
Przemysłowa 18 tel. 694 658 926  

2. Ulice: Broniewskiego, Dolna, Graniczna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, Lelewela, Nad-
brzeże Redy, Narutowicza – nr parzyste od 22 do 30 oraz numery 29 i 31, Niska, Ofiar Piaśnicy – nr nieparzyste 
od 9 do 23 oraz nr 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 – nr od 1 do 21 i 23, Ofiar Piaśni-
cy – nr od 1 do 8 oraz parzyste od 10 do 18a, Ogrody Nanickie, Słoneczna, Słowackiego, Wczasowa, Zwycięstwa;  

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

4. Ulice: Chopina – nr parzyste od 2 do 18a, Kochanowskiego – nr od 1 do 5 oraz nr nieparzyste od 7 do 11, Kuso-
cińskiego – nr nieparzyste od 1 do 7 oraz nr 11, Obrońców Helu, Panek, Partyzantów, Pruszkowskiego, Rejta-
na, Staromłyńska – nr 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, Józefa Chełmońskiego, Juliusza 
Kossaka, Kąpino Dolne, Kochanowskiego – numery parzyste od 6 do 10 oraz numery od 11a do 29, Kusociń-
skiego – numery parzyste od 4 do 8 oraz numery od 9 do 10 i od 12 do 22, Leona Wyczółkowskiego, Ludowa, 
Obrońców Wybrzeża, Stanisława Wyspiańskiego, Staromłyńska – nr parzyste od 2 do 18 oraz nr od 19 do 40;  

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1  
i Gimnazjum Społeczne nr 1, ul. 
Obrońców Wybrzeża 1,  
tel. 58 672 55 44  

6. Ulice: Borowiacka, Kaszubska – numery od 4a do 19 oraz numery nieparzyste od 23 do 41, Kociewska, 
Osiedle Kaszubskie – numery 1 oraz od 5 do 16, Pomorska, Weteranów;  

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Kaszubska 14 tel. 58 677 65 70  

7. Ulice: I Brygady Pancernej WP, Osiedle Kaszubskie – numery od 17 do 28;  Przedszk. Niepubliczne „BAJKA” , 
Os. Kaszubskie 28 tel. 58 736 17 57  

8. Ulice: Asnyka, Brzechwy, Gołębia, Iwaszkiewicza, Jaskółcza, Kaszubska – nr parzyste od 22 do 30 oraz nr 
od 57 do 73; Konopnickiej – nr od 17a do 50, Kropidłowskiej, Krucza, Baczyńskiego, 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 od 1 do 13, Księdza Skargi, Mariana Mokwy, Mor-
ska, 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 – nr  od15 -154, Hufca Harcerzy Gdyńskich,  Trepczyka,  Dzięcielskiego, Mestwina, 
Obr. Kępy Oksywskiej, Obr. Poczty Gdańskiej, Patoka,  Szczukowskiej, Waśkowskiego, Staffa, Stefczyka – nr od 50 do 91;  

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

11 Ulice: Bema,  Fenikowskiego, Gdańska – nr od 1 do 14, Gryfa Pomorskiego, I Morskiego Pułku Strzelców, 
Jaśminowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Stefana Czarnieckiego;  

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

12 Ulice: Czeladnicza,  Skibniewskiej, Kasprowicza, Krasickiego, Matejki, Obr. Westerplatte, Odrębna, Paderew-
skiego, Roszczynialskiego – nr od 73 do 79, Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego – nr nieparzyste od 71 
do 95 oraz nr od 96 do 172;  

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

13 Ulice: 12 Marca – nr  od 147 do 152 oraz nr  parzyste 154 do 172, Boczna, Bolduana, Brzozowa, Gniewowska – 
nr  od 11 do 45A, Kamienna, Krzyżowa, Leśna, Myśliwska, Nowa, Ofiar Grudnia , Podgórna, Pogodna, Południo-
wa, Poprzeczna, Płk Dąbka, Roszczynialskiego – nr  od 3 do 65, Sikorskiego – nr  od 2 do 67B oraz nr parzyste od 
74 do 92, Środkowa, Wąska, Wschodnia, Wysoka;  

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

14 Ulice: 12 Marca – nr nieparzyste od 153 do 177, nr parzyste od 182 do 202 oraz nr od 178 do 180a, Cicha, Gniewowska 
– nr od 1 do 10, Judyckiego, Krótka, Polna, Rzeźnicka, Śmiechowska, Torowa, Wniebowstąpienia; 

Zespół Szkół nr 1, ul. Śmiechow- 
ska 36, tel. 58 672 10 73  

15 Ulice: 12 Marca – numery: nieparzyste od 181 do 205 oraz numery od 206 do 250, Klasztorna, Ojców Re-
formatów, Osiedle Staszica, Przebendowskiego, Pucka, Wałowa – numery od 24 do 28, Zamkowa;  

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej ul. Zamko-
wa 2A tel. 58  672 29 56 w. 12  

16 Ulice: 1 Maja, 3 Maja – nr parzyste od 32 do 38 oraz nr od 47 do 49b, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąko-
wa, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, Parkowa, Plac Jakuba Wejhera, Sobieskiego – nr od 215 do 235 oraz 
nr parzyste od 252 do 292a, Świętej Anny, Świętego Jacka, Wałowa – numery od 1 do 23, Wybickiego;  

Wejherowskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społ.,  ul. Parkowa  
2A/20 tel. 58 672 47 26 w.20  

17 Ulice: 3 Maja – nr od 1 do 29 oraz numery nieparzyste od 33 do 45, Generała Hallera, Kalwaryjska, Sobieskiego – nr 
nieparzyste od 237 do 261 oraz numery od 300 do 329, Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności;  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 ul. Strzelecka 9, tel. 58 672 41 61  

18 Ulice: 10 Lutego, Abrahama, Dąbrowskiego, Kopernika, Osiedle 1000 Lecia PP – nr od 1 do 5, Północna, 
Sienkiewicza, Spacerowa, Srebrny Potok, Św.  Jana;  

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

19 Ulice: Bukowa, Harcerska, Os. Przyjaźni – nr od 1 do 3, Przyjaźni, Sobieskiego – nr nieparzyste od 263 do 
275 oraz od 330 do 342;  

Zespół Szkół Ponadgimnazjal- 
nych nr 1ul. Bukowa 1 tel. 58 672 24 58  

20 Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia PP – numery od 8 do 15, Sobieskie-
go – numery od 350 do 354, Transportowa,  Zachodnia;  

Szkoła Podstawowa nr 9 Os. 1000 
Lecia PP, tel. 58 672 20 10 w. 39  

21 Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Os. Przyjaźni – nr od 4 do 8, 
Rogaczewskiego, Słowińców, Sobieskiego – nr nieparzyste od 279 do 279a, Spokojna, Sucharskiego, 
Szczęśliwa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota;  

Zasadnicza  Szk. Zaw. nr 5, SOSW nr 
1, ul. Sobieskiego 279,  
tel. 58 672 22 05 Wew. 338 

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

23 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie  Szpital Specjalistyczny ul. Jagalskiego 
10, tel. 58 572 73 34, 572 72 00  

24 Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci  DP S z Ośr. Dziennego Pobytu dla Dzieci 
ul. Św. Jacka 14, tel. 58 672 26 00/01 

25 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Przebendowskiego 1 DPS, ul. Przebendowskiego 1, tel. 58 
672 15  91 
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Wejherowskie Centrum Kultury 
4.11, godz. 19 - spektakl „Ożenek” Teatr im. Modrzejewskiej  
w Legnicy; bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy; 
7.11, godz. 19 - Koncert A’Freak-aNs Project – Wojciech Sta-
roniewicz; bilety: 25 zł normalny, 20 zł ulgowy; 
8.11, godz. 19 – Koncert „Moje Podróże” Michał Bajor, bilety: 
50 zł normalny, 40 zł ulgowy; 
9.11, godz. 11 - Poranki muzyczne Papa Haydn i przygoda  z 
perkusją Bilety: 7 zł. Gość specjalny: solista z Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej Arkadiusz Skotnicki –perkusja, Mateusz Na-
wrot- perkusja , Jan Abdul Husam- perkusja, Karolina Klawit-
ter - prowadzenie; 
9.11 godz. 16 - Spektakl telewizyjny "Saksofon" z audiode-
skrypcją; 
 23.11, godz. 16 - Spektakl telewizyjny "Saksofon" z napisami 
dla osób niesłyszących, Sala Kameralna, wstęp wolny; 
11.11, godz. 18 – Opera „Nabucco” Opera Śląska, Bilety: 50 zł 
normalny, 40 zł ulgowy; 
13.11, godz. 11 i 19 – Spektakl „Zoriuszka”, Bilety: 10 zł; 
14.11, godz. 19 – Spektakl „Goło i wesoło” Teatr Gudejko z 
Warszawy, Bilety: 80 zł normalny, 70 zł ulgowy; 
17.11, godz. 17.30, godz. 20 – Spektakl „Kalina” Katarzyna 
Figura Bilety: 60 zł normalny, 50 zł ulgowy; 
25.11 – Koncert Stanisławy Celińskiej „Nowa Warszawa”; 
30.11, godz. 19 – Koncert Pustki, Bilety: 30 zł, w dniu kon-
certu 35 zł. 

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie  
5.11 - Dzień Postaci z Bajek-akcje biblioteczne dla najmłod-
szych w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży 
5.11, godz. 17 - ogłoszenie wyników IX edycji Wejherow-
skiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” 
7.11, godz. 17 – wernisaż wystawy malarstwa członków 
stowarzyszenia Artystów Plastyków "PASJA" w Wejherowie 
„Jaki piękny jest świat III” 
12.11, godz. 9 - konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”  – 
konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  
z powiatu wejherowskiego.  
13.11, godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
15-22.11 –Tydzień Edukacji Globalnej w Bibliotece 
17.11, godz. 9 - „Konkurs wiedzy o Tove Jansson i jej twór-
czości” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu 
wejherowskiego w ramach VIII Powiatowego Konkursu Czy-
telniczego 
17.11, godz. 12 - „Konkurs na przebranie dla wybranej po-
staci z książek Tove Jansson o przygodach Muminków”dla 
uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wejherow-
skiego w ramach VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
17.11 - ogłoszenie wyników konkursu internetowego z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Tolerancji 
24.11 - zakończenie VIII  Powiat. Konkursu Czytelniczego  
25.11 - Światowy Dzień Pluszowego Misia - zajęcia zorgani-
zowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zapisy pod nr tel. 
58-677-65-72 
25.11, godz. 18 - „Była Żydówka, nie ma Żydówki” – spektakl 
w wykonaniu Teatru Stajnia Pegaza w ramach projektu 
„Teatr Zajechał” 
26.11, godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika 

Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 
Głośne czytanie w bibliotece  

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie włączyła się w 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto zainicjowała 
Polska Izba Książki w 2001 r. Budynek wejherowskiej biblio-
teki zmienił się w magiczną krainę. Wszystko za sprawą cza-
rownicy, która opowiedziała im historię swojego kota Her-
berta, opisaną w książce Emily Horn „Przepraszam, czy jesteś 
czarownicą?”. Mali czytelnicy mieli okazję, poprzez zabawę, 
poznać wszystkie zalety głośnego czytania. Grupy zorganizo-
wane, które są zainteresowane spotkaniem z czarownicą lub 
innymi zajęciami edukacyjnymi z oferty bibliotecznej, prosze-
ni są o kontakt z biblioteką pod nr telefonu (58) 677 65 78. 

Spotkanie ludzi pióra w Muzeum 
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w ramach Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego odbyło się 
„IV Jesienne Spotkanie Ludzi Pióra Ziemi Wejherowskiej”.  

Na V już zeszyt „Ziemio moja” pod redakcją Mirosława Odyniec-
kiego, wydany przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie z grafikami Tomasza Mehringa, 
składają się wiersze poetów z Wejherowa: Henryka Józefczyka, 
Krystyny Labuddy, Marcina Lewińskiego, Modesta Miazka, An-
ny Michowskiej, Teresy Mielewczyk, Mateusza Odynieckiego, 
Jana Plata-Przechlewskiego, Henryka Połchowskiego, Barbary 
Sędzickiej, Lidii Szczepańskiej, Krystyny Trybowskiej-Goman, 
Alicji Wysockiej i Mirosława Odynieckiego; z Rumi: Macieja 
Bohra, Agaty Krukowskiej, Stanisławy Mazurek, Piotra Mazu-
rowskiego, Agnieszki Rozmysłowicz i Darii Węsierskiej oraz 
Adama Kleina z Redy, Krzysztofa Bojarskiego z Bolszewa, Justy-
ny Kuźma-Wasilczyk z Czymanowa, Wioletty Majer-Szreder z 
Rybna i Lilli Wilczyńskiej z Gościcina.  
W konkursie jednego wiersza wystąpiło kilkunastu wejherow-
skich twórców. Jurorzy zadecydowali, aby pierwsze miejsce 
przyznać Marcinowi Lewińskiemu. Drugie miejsce równorzęd-
ne przyznano Darii Węsierskiej i Lidii Szczepańskiej. Trzecie 
miejsce otrzymali Alicja Wysocka i Adam Klein.  

Spotkanie kombatantów 
Przedstawiciele środowisk kombatanckich powiatu wejhe-
rowskiego i Gdyni uczestniczyli w dorocznym spotkaniu in-
tegracyjnym, które odbyło się w Wild West Ranch na terenie 
Rumi. Organizatorem spotkania był Związek Inwalidów Wo-
jennych i Wojskowych RP w Wejherowie. Obecni byli m.in. 
wiceburmistrz Redy Teresa Kania, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Leszek Glaza, Jacek Thiel i wejherowscy 
radni - Henryk Kanczkowski i Henryk Jarosz oraz były radny 
miejski - Jarosław Kierznikowicz. 
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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 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 

Tenisowe Mistrzostwa Wejherowa 
Na Wejherowskich Kortach Tenisowych rozegrano Tenisowe Mistrzostwa Wej-
herowa, które były sportowym podsumowaniem tegorocznego sezonu. 
Tegoroczne Mistrzostwa 
Wejherowa zgromadziły 
na starcie 32 zawodników 
w grach pojedynczych i 15 
par deblowych. W finale 
singla rumianin Michał 
Wilamowski pokonał  w 
trzech setach Damiana 
Białasa (Wejherowo). 
Miejsca III zajęli: Agata 
Bieńkowska (WTT) i Da-
mian Dąbrowski 
(Wejherowo). W kategorii 
+55 zwyciężył Mirosław 
Brusiło, drugie miejsce 
zajął Roman Kenner a trzecie - Grzegorz Miler (wszyscy z Wejherowa). Finał 
gry podwójnej zakończył się zwycięstwem rumian: Michała Wilamowskiego i 
Szymona Wiśniewskiego, którzy  pokonali wejherowską parę: Sebastiana 
Skrzypczaka i Marcina Kennera. Organizatorami turnieju byli: WTT i Wejhe-
rowskie Korty Tenisowe a puchary ufundował Prezydent Miasta Wejherowa. 

VI Pomorskie Mistrzostwa w Ratownictwie  
27 września br. rozegrano w Wejherowie VI Pomorskie Mistrzostwa w Ratow-
nictwie Medycznym i Drogowym Jednostek Ratowniczych KSRG tzw. MEDTU-
RA 2014. W zawodach wzięło udział 10 drużyn z różnych stron kraju. Zwycię-
żyła drużyna PCK Koszalin. Drugie miejsce zajęła Grupa Ratownictwa Medycz-
nego PCK z Wrocławia, a trzecie OSP Szczecin. 
Organizatorzy mistrzostw 
pod kierownictwem Ka-
roliny Grzenkowicz, przy-
gotowali 10 epizodów 
rozlokowanych na terenie 
miasta. W trakcie zawo-
dów sędziowie oceniali 
prawidłowość procedur 
w postępowaniu poszcze-
gólnych zespołów ratow-
niczych. Ratownicy mu-
sieli udzielać pomocy oso-
bom poszkodowanym 
m.in. w wypadku komuni-
kacyjnym, urazach kończyn, a nawet upadku z dachu przy budowie kościoła, 
gdzie podczas ratowania poszkodowanego pracownika słabnie ksiądz wykazu-
jąc objawy zawału serca.  

Integracyjny Turniej Boccia 
10 drużyn z Siedlec, Zamościa, Gdańska, Giżycka, Grudziądza, Zielonej Góry, 
Bydgoszczy i Wejherowa startowało w Ogólnopolskim Integracyjnym Turnieju 
Boccia Osób Niepełnosprawnych. Turniej zakończył się dużym sukcesem dru-
żyny Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego START Wejherowo, która 
pewnie i zdecydowanie zwyciężyła w tych zawodach.  
Zawody były współfinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełno-
sprawnych.  Wejherowianie wystąpili w  składzie: Helena Szpunar, Anna i Wal-
demar Konikowie oraz Leszek Lenda ( grający trener zespołu).  

 

 






