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AKTUALNOŚCI 

„Całe szczęście” to  historia o  miłości, 
która rodzi się w  nieprzewidzianych 
okolicznościach. W spokojne i uporząd-
kowane życie Roberta, muzyka z orkie-
stry symfonicznej, w którego rolę wcie-

la się Piotr Adamczyk, a który samotnie 
wychowuje dziesięcioletniego synka 
Filipa (Maks Balcerowski), niespodzie-
wanie wbiega pełna energii i uroku po-
pularna gwiazda fitness Marta (Roma 
Gąsiorowska).
– 
–  mówi producent filmu Tomasz Blach-

nicki (odpowiedzialny za  sukces ostat-
niej komedii romantycznej TVN Podatek 
od  miłości). – 

-

-

O  Filharmonii Kaszubskiej i  wejherow-
skich statystach z uznaniem wypowiada 
się także reżyser filmu Tomasz Konec-
ki, specjalista od  komediowych histo-
rii, twórca „Lejdis”, „Testosteron”, „Listy 
do M. 3”.
– -

-

-

Osiedle Fenikowskiego, chociaż jedno 
z najmłodszych w mieście, jest jednocze-
śnie jednym z najaktywniejszych w mie-
ście. Działająca tu  grupa aktywnych 
społecznie mieszkańców osiedla syste-
matycznie organizuje zajęcia sportowe, 
ogniska i  grille, przy których jest okazja 
porozmawiać z  sąsiadami, a  także miło 
i ciekawie spędzić wolny czas. 
Dzięki realizacji kolejnych projektów 
z  Budżetu Obywatelskiego, których au-
torem był Mariusz Łupina i poparciu wie-
lu mieszkańców teren przy osiedlu został 
zagospodarowany i  jest systematycznie 
rozbudowywany.
– -

-

 – mówi radny -

na. – 

-

-

Jak mówi Edward Śliwiński, mieszkaniec 
os.  Fenikowskiego w  Wejherowie, któ-
ry niemal od  początku istnienia osiedla 
przyczynia się do upiększenia otoczenia, 
miejsce często odwiedzane jest przez 
mieszkańców całego miasta. 
– 

– mówi , który działa 
społecznie na rzecz osiedla. 
Mieszkańców osiedla odwiedzili  zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz i  sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara.

– ekipa TVN 

W Wejherowie trwają zdjęcia 
do nowej komedii romantycznej 
w gwiazdorskiej obsadzie, 
realizowanej przez TVN. Zdjęcia 
do „Całego szczęścia” nagrywane 
są m.in. w Filharmonii Kaszubskiej, 
która tak zachwyciła twórców 
filmu, że akcja filmu rozgrywa 
się właśnie w Wejherowie. 
Z twórcami i obsadą filmu 
spotkaliśmy się na planie 
filmowym, udało nam się ich 
podejrzeć przy pracy i chwilkę 
porozmawiać. Plan filmowy 
odwiedził także prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

 – mówi Tomasz 

 – 
-

-

W  scenie wystąpi ok. 150 statystów, 
z czego 100 osób pochodzi z Wejherowa 
i okolic. A ekipa filmowa liczy ok. 60 osób.
Plan filmowy odwiedzili zastępcy prezy-
denta Wejherowa Beata Rutkiewicz i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.
„Całe szczęście” pojawi się w  kinach 
w całej Polsce 8 marca 2019 r., w Dzień 
Kobiet.

Wrześniowe sobotnie 
popołudnie zachęciło licznych 
mieszkańców Śmiechowa 
do udziału w kolejnym 
spotkaniu integracyjnym 
przy ognisku na osiedlu 
Fenikowskiego. 
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INWESTYCJE

Zainstalowane na przejściu dla pieszych 
oświetlenie, jednocześnie zapewnia 
kierowcy lepszą widoczność pieszego, 
a  pieszemu – lepszą widoczność zbliża-
jących się pojazdów.  

W  ramach przebudowy oprócz ronda po-
wstały wyspy rozdzielające pasy ruchu, 
które ułatwiają   pieszym i  rowerzystom 
bezpieczne przemieszczanie się przez ulicę. 
Po każdej stronie powstały chodniki z kostki 
betonowej. Ponadto poprowadzona została 
ścieżka rowerowa, która stanowi połączenie 
ścieżki w kierunku zachodnim, wzdłuż rzeki 
Cedron ze ścieżką na ul. 12 Marca. Zagospo-
darowana została zieleń wokół skrzyżowa-
nia i nowe oświetlenie.
Inwestycja kosztowała łącznie 2,7 mln 
złotych, z  czego środki powiatu wej-
herowskiego to  prawie 1,1 mln zł, zaś 
miasto Wejherowo przekazało 1 mln zł, 
a 670 tys. zł pochodzi z dotacji rządowej.
Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, dzięki współ-
pracy z  powiatem udaje się realizować 
inwestycje drogowe, które usprawniają 
komunikację i  poprawiają bezpieczeń-
stwo na terenie miasta.

– 

 mówi prezydent Wejhe-
rowa  – W Wej-

-

-

-

-

-

-

Inwestycja kosztowała miasto 
100  tys.  zł, z  czego powiat przekazał 
40 tys. zł na przejścia znajdujące się 
na drogach powiatowych: Pomorskiej, 
Wniebowstąpienia i Dworcowej.

– 
-

-

– mówi , zastępca 
prezydenta Wejherowa. – -

-

-

 
W  planach jest realizacja kolejnych ta-
kich inwestycji. Razem z  Komisją Bez-
pieczeństwa i  Samorządów Rady Mia-
sta Wejherowa, której przewodniczy 
Henryk Jarosz, uzgodniono harmono-
gram tych działań. 
– -

-

 – mówi . – Do-
datkowe oświetlenie sprawia, że pieszy 
– zwłaszcza wieczorem – jest bardziej 
widoczny dla kierującego. 

Gabriela Lisius, starosta powiatu wejhe-
rowskiego przyznaje, że  skrzyżowanie 
było kolizyjne, a budowa ronda, tak długo 
oczekiwana przez mieszkańców, poprawi 
bezpieczeństwo w tym rejonie.

 – mówi -

sius.

-

-

-

-

W  oficjalnym odbiorze uczestniczyli wła-
dze miasta Wejherowa, starostwa powia-
towego i  wykonawcy, którym było  kon-
sorcjum Kruszywo sp. z  o.o. i  Bituminium 
sp. z o.o.  

Kolejne przejścia dla pieszych zostały wydatnie doświetlone dzięki 
zamontowaniu dodatkowego oświetlenia. Miasto zainstalowało 
nowe lampy na pięciu przejściach: przy ul. Wniebowstąpienia 
(na skrzyżowaniu z ul. Śmiechowską), przy ul. Dworcowej (przy 
Filharmonii Kaszubskiej), przy ul. Pomorskiej (na skrzyżowaniu 
z ul. Obrońców Wybrzeża i ul. Kochanowskiego), przy ul. Nadrzecznej 
(przy Domu Działkowca). 

Zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: 
Wniebowstąpienia, Judyckiego i 12 Marca w Wejherowie. 
To rozwiązanie drogowe upłynni ruch oraz poprawi 
bezpieczeństwo pieszych i kierowców w tym rejonie. Jest 
to kolejna wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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AKTUALNOŚCI 

W  ramach inwestycji wybudowano na-
wierzchnię z  płyt na  ponad 220-me-
trowym odcinku, położono 2500 mkw. 
płyt, a koszt prac to ok. 200 tys. zł.

 
– mówi , zastępca 
prezydenta Wejherowa. – D -

– -

– podkreśla zastępca prezydenta 
– 

-

-

-

-

Kolejna ulica 
na Śmiechowie została 
utwardzona płytami 
typu jomb. Kończy się 
właśnie budowa ulicy 
Ogrodowej, a mieszkańcy 
są bardzo zadowoleni z tej 
inwestycji.

Trwają prace 
projektowe przebudowy 
ul. Inwalidów Wojennych 
wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu 
z ulicą Sobieskiego 
i przebudową ulic na 
osiedlu Przyjaźni. Jak 
mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta 
Wejherowa, pierwszym 
etapem prac jest 
remont chodnika przy 
ul. Inwalidów Wojennych. 

 Dokumentacja techniczna przebudowy 
ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową 
ronda w ulicy Sobieskiego i przebudową 
ulic na  Osiedlu Przyjaźni zostanie za-
kończona w roku 2019. Jak mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa, w  ramach modernizacji ul.  Inwali-
dów Wojennych, jak i  pozostałych ulic, 
zostanie wybudowana infrastruktura 
podziemna m.in.  kanalizacja deszczowa, 
energetyczna, nowa nawierzchnia, po-
wstanie chodnik po drugiej stronie ulicy 
oraz  miejsca postojowe. Zagospodaro-
wana zostanie także zieleń. 
– -

– mówi 
, zastępca prezy-

denta Wejherowa. – 

-

-

-

Jak mówi , radny tej czę-
ści Wejherowa, wielokrotnie rozmawiał 

z  mieszkańcami o  potrzebie budowy 
ul. Ogrodowej.
– 

 – mówi -

na. – 
-

-

-

4

Przez miesiąc, od 1 do 31 październi-
ka 2018 r. przeprowadzona zostanie 
w Wejherowie obowiązkowa akcja de-
ratyzacyjna. Jej celem jest ogranicze-

nie populacji myszy i szczurów, zapobie-
ganie powstawaniu chorób zakaźnych 
przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 
gryzonie. 
Deratyzacji zostaną poddane po-
mieszczenia zsypowe i piwniczne oraz 
miejsca najbardziej narażone bytowa-
niem gryzoni w budynkach, budowlach 
i  infrastrukturze technicznej na tere-
nie Wejherowa Do przeprowadzenia 

akcji deratyzacji zobowiązane są 
wszystkie państwowe, prywatne, 
spółdzielcze i  komunalne jednostki 
organizacyjne, zakłady pracy, osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz wła-
ściciele urządzeń i  sieci kanalizacji 
sanitarnej.
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SPOŁECZEŃSTWO

Jak powiedział Wacław Potrykus, prze-
wodniczący Zarządu Rejonowego Prerii, 
oprócz wejherowskiego Oddziału działa 
na  terenie powiatu 5 kół terenowych 
w Luzinie, Gniewinie, Choczewie, Strze-
bielinie i  Bożympolu skupiając około 
1300 członków.
– -

-

-

-

– Dobiega 

-

-

– Za nami cztery lata pracy na rzecz 
mieszkańców Wejherowa. Uważam, że 
ta kadencja była dosyć spokojna i  me-
rytoryczna, oczywiście mimo dyskusji, 
a  także pojawiających się odmiennych 
poglądów. Mam nadzieję, że nasza 
praca na rzecz wejherowian i  Wejhe-
rowa przyczyniła się do dalszego roz-
woju naszego miasta. Stojąc u  progu 
kolejnych wyborów samorządowych, 
możemy być dumni z  wykonanej pra-
cy. Cztery lata temu zasiedli w ławach 
przedstawicie różnych zawodów, grup 
społecznych, mający różne doświad-
czenia. Mimo tego, że różniliśmy się 
czasem w wielu kwestiach, potrafiliśmy 
często osiągnąć kompromis. Minione 
cztery lata były czasem merytorycz-
nej pracy radnych. Przy podejmowaniu 
ważnych społecznie uchwał, starali-
śmy się wspólnie rozwiązywać ewen-
tualne problemy, aby realizować plan 
rozwoju Wejherowa. Uchwalane przez 
radę uchwały miały pozytywny wpływ 
na nasze miasto i  jego mieszkańców. 
Widoczny jest przecież  rozwój infra-
struktury miejskiej, ale także rozwój 
społeczno-kulturalny. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy, których reprezentanta-
mi byliśmy przez minione cztery lata, 
docenią nasze decyzje. 

– W  czasie tych czterech lat odbyły 
się dwadzieścia dwie sesje  zwyczaj-
ne, podczas których radni przyjęli 
544 uchwały. Odbyło się także dwa-
dzieścia jeden sesji nadzwyczajnych  
i cztery sesje uroczyste. 

– Wejherowo to piękne miasto, co 
często słyszę od samych wejherowian 
i  gości odwiedzających nasze miasto. 
Na ten wizerunek Wejherowa jako 

miasta zadbanego, przyjaznego 
i bezpiecznego, otwartego na gości 

i turystów z kraju i zagranicy, pracu-
jemy my wszyscy. Symbolem rozwoju 

Wejherowa i  wyrazistym dorobkiem 
transformacji jest przede wszystkim 
rewitalizacja dużych fragmentów mia-
sta takich jak: Kalwaria Wejherowska, 
Park Miejski, duże fragmenty centrum 
miasta z  nowo wybudowaną Filhar-
monią Kaszubską na czele. Jako radny 
dumny jestem zwłaszcza z  powstania 
Filharmonii Kaszubskiej, która tętni 
życiem, zapewnia nam ofertę kultu-
ralną na wysokim poziomie. W  tej ka-
dencji najważniejsze było jednak to, 
że jako Rada podjęliśmy bardzo ważną 
dla miasta decyzję o  rozpoczęciu bu-
dowy trzech bezkolizyjnych węzłów 
komunikacyjnych łączących północ-
ną i  południową część miasta. Żadna 
z  dotychczasowych Rad Miasta Wej-
herowa nie podjęła się tak dużego, tak 
bardzo kosztownego i  wymagającego 
wielu wyrzeczeń ze strony miasta wy-
zwania.  

– Przede wszystkim dziękuję radnym 
za pełną zaangażowania pracę na 
rzecz lokalnej społeczności oraz za 
godne i  rzetelne wypełnianie manda-
tu radnego, a życzę dalszych sukcesów 
w  działalności społecznej. Dziękuję 
również Prezydentowi Krzysztofowi 
Hildebrandtowi i  jego zastępcom oraz 
urzędnikom za zaangażowanie i współ-
pracę, a   przedstawicielom wszystkich 
instytucji kultury, oświaty i organizacji 
pozarządowych za aktywne włączanie 
się w życie miasta. Wszystkim za pracę 
na rzecz miasta składam ukłon. Koniec 
tej kadencji przypada w  roku szcze-
gólnym - obchodzimy bowiem ważną 
dla wszystkich Polaków rocznicę. Jest 
nią 100-lecie odzyskania w 1918 roku 
przez naszą Ojczyznę Niepodległości. 
Niech Wejherowo będzie miastem za-
wsze pięknym i  przyjaznym dla miesz-
kańców i przybywających gości.

-

 – mówił Wa-

 podkreślając znaczenie 
współpracy z  prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrandtem, przewod-
niczącym RM Bogdanem Tokłowiczem, 
starostą powiatu Gabrielą Lisius, preze-
sem MZK Czesławem Kornelem, dyrek-
tor PCPR Iwoną Romanowską, przewod-
niczącym Oddziału Okręgowego PZERiI 
Marianem Białkowskim i innymi.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt bardzo wysoko ocenił współpracę 
z  Wacławem Potrykusem oraz  wręczył 
kilkanaście dyplomów dla najbardziej 
aktywnych działaczy. W  trakcie wybo-
rów na  funkcję przewodniczącej Zarzą-
du Oddziału została wybrana Teresa 
Grzywacz, wiceprzewodniczącym został 
Zygmunt Kurszewski, skarbnikiem Justy-
na Priss, sekretarzem Renata Clemenz. 
Delegatami na  Zjazd Okręgowy PZERiI 
w  Gdańsku zostali: Teresa Grzywacz, 
Bernard Macholl, Teresa Kaczmarek, Da-
nuta Zaręba i Wacław Potrykus.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt spotkał 
się z wejherowskimi seniorami. 
Podczas Rejonowego Zjazdu 
Delegatów Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
wybrano nowe władze, a nową 
przewodniczącą Związku została 
Teresa Grzywacz.

 

Wejherowa
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SPOŁECZEŃSTWO

W  imieniu Stowarzyszenia Ogrodowego 
porozumienie podpisali: Ryszard Bielec   
– prezes Zarządu ROD im Jakuba Wejhera, 
Kazimierza Miotk – prezes Zarządu ROD 
im. Floriana Ceynowy, Jadwiga Lewandow-
ska -  prezes Zarządu ROD im mjr. Henryka 
Sucharskiego oraz  Krzysztof Wiśniewski 
– wiceprezes ROD Cementownia.

Umowa przewiduje tworzenie warunków 
do integracji społecznej w aktywizacji osób 
starszych, w  tym emerytów i  rencistów, 
promowanie działań na rzecz ochrony śro-
dowiska, prowadzenie działalności edu-
kacyjnej na rzecz młodzieży przedszkolnej 
i  szkolnej,   a  także   tworzenie warunków 
do aktywnego wypoczynku całych rodzin.
– 

-

-

-

-

 – mówi prezydent Wejherowa 
 

Jak podsumował Bogdan Tokłowicz, Prze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowa, 
w VII kadencji odbyło się 22 zwyczajnych, 
21 nadzwyczajnych i 4 uroczyste sesje, pod-
czas których radni podjęli 544 uchwały.

 – powie-
dział . 

-

-

-

Z  kolei Wojciech Kozłowski – Wiceprze-
wodniczący Rady w  imieniu wszystkich 
radnych podziękował Bogdanowi To-
kłowiczowi za  kierowanie Radą podczas 
czteroletniej kadencji i  przewodniczenie 
obradom.
– -

 powiedział 
.

Podziękowania za  wspólną pracę na  rzecz 
Wejherowa na  ręce Bogdana Tokłowicza 
złożył także prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt.
Podczas sesji radni podjęli decyzje 
m.in.  o  przeznaczeniu kolejnych środków 
(tym razem ponad 200 tys. zł) na  dotację 
dla mieszkańców na wymianę starych pie-
ców na bardziej ekologiczne źródła ciepła, 
o  udzieleniu dotacji celowej w  wysokości 
50 tys. złotych dla Rodzinnych Ogrodów 
Działkowców im.  H. Sucharskiego. Dota-
cja, jak powiedziała zastępca prezydenta 
Wejherowa Beata Rutkiewicz, przezna-
czona zostanie na montaż transformatora 
z rozdzielnią, gdyż istniejący transformator 
obsługujący działki od  ponad 40 lat jest 
w bardzo złym stanie technicznym.
Wejherowscy radni uchwalili zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego trzech fragmentu Wejherowa: 
rejonu ulic Kościuszki, 3 Maja, Sobieskiego 

 

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał się 
z działkowcami. Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy 
ze Stowarzyszeniem Ogrodowym – Polskim Związkiem Działkowców 
reprezentowanym przez Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów w 
Wejherowie. 

Dotacje dla mieszkańców 
na wymianę ogrzewania, 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego, nadanie 
nazw nowo powstałym 
rondom oraz udzielenie 
dotacji celowej Rodzinnym 
Ogrodom Działkowców 
im. H. Sucharskiego – m.in. takie 
uchwały podjęli podczas sesji 
Rady Miasta wejherowscy 
radni. Ostatnia w tej kadencji 
sesja była także okazją 
do uroczystego podziękowania 
radnym za współpracę. 

6

i  potoku Srebrna; w  rejonie ulic I  Brygady 
Pancernej WP, Tartacznej, Budowlanych 
oraz  fragmentu miasta pomiędzy ulicami: 
Sobieskiego, 3 Maja, Strzelecką i  Parkiem 
Kaszubskim.
Radni podjęli także decyzję w  sprawie 
nadania nazw rondom. Rondo u zbiegu ulic 
Wniebowstąpienia, Judyckiego i 12 Marca 
będzie nosiło imię Ks.  Mateusza Jana Ju-
dyckiego, a rondo w ul. Chopina, Nadrzecz-
nej i Staromłyńskiej nazwę – Nanice.
Na wniosek Prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta, Rada Miasta podjęła uchwały, 
które zabezpieczają środki finansowe na 
budowę sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w  Śmiechowie. Inwe-
stycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Są pieniądze na salę gimnastyczną
Zgodnie z obietnicą złożoną mieszkań-
com Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
wygospodarował środki na salę gim-
nastyczną przy Szkole Podstawowej 
nr 5, które zostały zabezpieczone 
w budżecie na rok 2018 i w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej w  łącznej 
kwocie 9 253 000 zł.
– 

-

-

– mówi zastępca 
prezydenta  od-
powiedzialny za wejherowską  oświatę.
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W ciągu minionych czterech 
lat na scenach Filharmonii 
Kaszubskiej, wejherowskiego 
amfiteatru, parku i rynku gościli 
z koncertami wiodący artyści 
naszego kraju. W Wejherowie 
wystąpili m.in. Golec Orkiestra, 
Kayah, Enej, Margaret, 
Afromental, Wilki, Ewelina 
Lisowska, Marcin Wyrostek.

Ponadto do kalendarza imprez na stałe zapisały się: wydarzenie 
sportowe – Wejherowo Biega,  Misterium na Górach Kalwarii, 
Verba Sacra czy Stragany Art. na ul. Wałowej. Letnią atrakcją 
był cykl projekcji filmowych „Kino pod gwiazdami” w  wejhe-
rowskim amfiteatrze, a zimą – Jarmark Bożonarodzeniowy 
na rynku. Wejherowo jest także gospodarzem Zlotu Fanów 
Gwiezdnych Wojen. 
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Lista wszystkich inwestycji wykonanych w kadencji 2014-2018 i będących w trakcie 
realizacji jest wyjątkowo długa – łącznie ponad 130 zadań. W Wejherowie każdego roku 
wiele się działo, nie tylko w inwestycjach. Mieszkańcy korzystali w wydarzeń kulturalnych, 
artystycznych, sportowych i rekreacyjnych. Utrzymaliśmy wysoki poziom wejherowskiej 
oświaty. Wygospodarowaliśmy środki m.in. dotacje dla stowarzyszeń i budżet obywatelski 
– Mieszkańcy bezpośrednio decydowali na co zostaną wydatkowane miejskie pieniądze. 

– 

-

 „Węzeł Wejherowo (Kwiatowa)” 
– w trakcie realizacji

 „Węzeł Śmiechowo (Zryw)” – zakończo-
ny I etap (po północnej stronie krajowej 
„szóstki”) 

 Zachodnie Połączenie Drogowe Wejhe-
rowa z wykonanym „Węzłem Działki” 
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 10 nowych rond z  dojazdami (w  tym jedno 
w trakcie realizacji)

 nowy odcinek ul. Lelewela wraz z wybudowa-
niem zatok autobusowych 

 przebudowa skrzyżowania Karnowskiego-
-Rogali

 ul. Okrężna 
 ul. Dolna 
 ul. Spacerowa 
 ul. Brzozowa
 ul. 1 Brygady Pancernej WP (ulica przy Po-

wiatowym Urzędzie Pracy)
 ul. Leśna
 ul. Chmielewskiego 
 ul. Bukowa
 droga wewnętrzna na os. Staszica
 ul. Batalionu Morskiego
 ul. Odrębna (inwestycja zrealizowana wspól-

nie ze Starostwem Powiatowym) 
 ul. Westerplatte
 ul. Paderewskiego, 
 ul. Ofiar Grudnia 1970
 ul. Patoka
 łącznik do ul. Jaśminowej
 ul. Gryfa Pomorskiego, budowa kanalizacji 

deszczowej i tymczasowe utwardzenie
 remont drogi wewnętrznej przy ul. Harcerskiej 

 remont chodnika przy ul. Inwalidów Wo-
jennych 

 remont chodnika przy ul. Weteranów
 ciąg pieszy wzdłuż ul. Sobieskiego
 skwer im. Reginy Osowickiej wraz z komplek-

sowym remontem ul. Bukowej, 
 parking przy cmentarzu przy ul. Roszczynial-

skiego wraz z budową wiat handlowych i za-
tok autobusowych

 parking przy ul. Kropidłowskiej 
 parking przy SP nr 8 i ścieżka rowerowa
 parking przy ul. Rejtana
 miejsca postojowe przy SP nr 6 przy ul. Śmie-

chowskiej
 miejsca postojowe przy Przedszkolu Przygo-

da przy ul. Spacerowej
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ułożyliśmy na ulicach: Modrej, 
Uroczej, Złotej, serwisowej 
wzdłuż ul.  Sucharskiego, Ziel-
nej, Architektów, Jasnej, Kołłą-
taja, Wschodniej, Poprzecznej, 
Środkowej, Torowej, Spokojnej, 
Szczęśliwej, Krzywej, Kropi-
dłowskiej, łącznik w  ul.  Okręż-
nej-Lelewela, drodze serwisowej 
Węzeł Działki do ul.  Transpor-
towej, Waśkowskiego, sięgaczu 
do ul. Rybackiej, Iwaszkiewicza, 
Podmiejskiej, Grottgera, Mo-
kwy, Obrońców Kępy Oksyw-
skiej, Rogaczewskiego, ul. Ogro-
dowej.

 Kontynuacja   rewitalizacji Parku 
Miejskiego im. A. Majkowskiego, 
m.in. remont stawu oraz mostu nad 
rzeką Cedron, nowe ścieżki i wolie-
ra dla ptaków, rozbudowa siłowni 
terenowej, budowa nowego – dru-
giego placu zabaw dla dzieci

  Szlak Nut Kaszubskich 
 Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

wraz z  placem zabaw nad Cedro-
nem w  ramach zadania Turystycz-
ny Szlak Północnych Kaszub

 Remonty budynków i mieszkań komunalnych oraz 
dotacje dla wspólnot mieszkaniowych 

 Likwidacja starych pieców, zmiana systemów grzew-
czych w budynkach komunalnych i prywatnych 

 Oddanie do użytku budynku komunalnego przy 
ul. Iwaszkiewicza

 Dofinansowanie prac konserwatorskich przy wejhe-
rowskich zabytkach (Klasztor, Kolegiata i inne)

 Budowa nowych ciągów oświetleniowych
 Doświetlenie przejść dla pieszych w ul.: Wniebowstą-

pienia, Dworcowej, Pomorskiej/ Obrońców Wybrze-
ża, Pomorskiej/Kochanowskiego, Nadrzecznej
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 Budowa wiaty rowerowej przy ZS nr 1
 Rozbudowa terenu rekreacyjnego na Osiedlu Fenikowskiego
 Boisko Jedenastka – etap I
 Siłownia zewnętrzna ze stołami do ping-ponga przy SP nr 9
 Budowa świetlicy osiedlowej na placu im. Ryszarda Jakubka (projekt wykonano, procedura wybo-

ru wykonawcy na roboty budowlane) 

 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9
 Budowa zadaszenia istniejącego lodowiska przy Szkole Pod-

stawowej nr 8 – powstał wielofunkcyjny obiekt sportowy 
 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

nr 5 (prace projektowe, wkrótce rozpoczęcie inwestycji)
 Budowa boiska przy SP nr 6
 Przebudowa pawilonu przy Przedszkolu nr 2
 Rozbudowa monitoringu przy SP nr 5, SP nr 6, SP nr 8 

i SP nr 9

 Nawierzchnie z płyt drogowych na następujących od-
cinkach ulic: Stolarskiej, Słowińców i Szczukowskiej

 Projekt budowy parkingu przy ul. Jagalskiego (szpital)
 Plac zabaw przy osiedlu Dzięcielskiego
 Plac zabaw na ul. Iwaszkiewicza
 Kompleksowa termomodernizacja 5. budynków komu-

nalnych w Wejherowie

 Budowa placu zabaw i rekreacji im. R. Jakubka wraz z oświe-
tleniem oraz boiskiem sportowym

 Zielona Szkoła – na terenie Rodzinnych Ogródków Działko-
wych przy ul. Nadrzecznej w Wejherowie

 Budowa drogi osiedlowej na Osiedlu Staszica
 Budowa wiaty piknikowej z paleniskiem przy ul. Konopnickiej
 Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Fenikowskiego
 Plac zabaw, boisko do piłki plażowej, scena muzyczna, oświe-

tlenie – przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikowskiego
 Prace ziemne pod boisko pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikor-

skiego (WAZA)
 Aktywna Nanicka: tenis – siatka – kosz – budowa boiska 

wielofunkcyjnego
 Centrum sportu Tytani – I i II etap
 Parkour Bliza
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Wydatki inwestycyjne wzrosły 
ponad 26 procent w  stosunku do 
kadencji 2010-2014 – zamkną się 
w  obecnej kadencji kwotą prawie 
144 mln zł, przy czym zadłuże-
nie Wejherowa utrzymuje się na 
względnie niskim i  bezpiecznym 
poziomie, a   stawki miejskich po-
datków od pięciu lat są w tej samej 
wysokości, zaś  niektóre stawki są 
nawet niższe.

26

50
Ponad 50 mln zł pozyskały 

 z  dotacji zewnętrznych na 
rozwój Wejherowa. Te środki zo-
stały wykorzystane na projekty in-
westycyjne, edukacyjne i  społecz-
ne dla mieszkańców. Wejherowo 
skutecznie wykorzystuje szanse 
rozwojowe

56
Wybudowanych, utwardzonych 
lub wyremontowanych zostało 
56 ulic, chodników, skwerów i par-
kingów, zaś kolejne 4 są w  trakcie 
realizacji.

9
Powstało 9 rond wraz z dojazdami, 
1 jest w budowie. 

489
W  489. mieszkaniach komunal-
nych i  zarządzanych przez miasto 
zostały wykonane różnego rodzaju 
remonty. 

700
W  sezonie jesienno-zimowym 
średnio nawet 700.  mieszkańców 
dziennie korzysta w  oferty WCK-
-Filharmonii Kaszubskiej i  Miej-
skiej Biblioteki Publicznej – m.in. 
kino, koncerty, spektakle, wyda-
rzenia edukacyjne, wernisaże, 
spotkania autorskie, sekcje i kółka 
zainteresowań. W okresie wiosen-
no-letnim WCK organizuje maso-
we imprezy plenerowe dla miesz-
kańców.

9
Oddano do użytku 9 nowych 
obiektów sportowo-rekreacyjnych 
(sala, boiska, bieżnia, siłownia), 
w tym przy szkołach, zaś kolejnych 
5 jest w trakcie realizacji.

18
Zrealizowanych zostało 18 projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych 
wybranych przez mieszkańców w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim, 
7 jest w  trakcie realizacji. W  głosowaniach łącznie wzięło udział  34001 
wejherowian.

485
Miasto udzieliło 485. dotacji 
i  wsparcia finansowego klubom 
i  stowarzyszeniom sportowym 
oraz organizacjom społecznym na 
łączna kwotę ponad 5 mln zł  m.in. 
na zajęcia sportowe, zimowy i letni 
wypoczynek dzieci i młodzieży, or-
ganizację imprez sportowo-rekre-
acyjnych.

50
Z  56. w  2014 roku do 28 
w  2017  roku, czyli o  50 procent 
spadła częstotliwość przekroczeń  
stężenia pyłu zawieszonego PM10 
w  powietrzu – podstawowego 
elementu zanieczyszczenia. Zgod-
nie z  przepisami dopuszcza się 
35 przekroczeń w ciągu roku.
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O  tym, że mieszkańcy Wejherowa po-
trafią stworzyć piękne miejsca do  wy-
poczynku bez względu na  to, czy jest 
to  duży ogród, balkon czy balkon 
świadczą coroczne nagrody przyzna-
wane i  wręczane przez prezydenta 
Wejherowa. Do  tegorocznego konkur-
su zgłoszono 34 obiekty, w tym 12 bal-
konów, 10  ogrodów i  12 ogródków 
działkowych.
– -

-

   – powiedział -

 prezydent Wejherowa. – 

-

.

Z  mieszkańcami spotkał się prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
– -

 – mówi 
. – 

-

-

-

-

-

 
Artystyczny happening organizowa-
ny w  Wejherowie od pięciu lat ma dwa 
cele - ożywienie zrewitalizowanej ulicy 
Wałowej i  wprowadzenie w  tę ciekawą 
przestrzeń wydarzeń artystycznych oraz 
prezentacja teatrów i  sztuk ulicznych, 
a także rzemiosła artystycznego. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt spotkał się z mieszkańcami 
dbającymi o swoje najbliższe otoczenie. 
Po raz 21. wręczył im nagrody 
za najładniej ukwiecony balkon, ogród 
przydomowy oraz działkowy. W tym 
roku nagrodzono także mieszkańców, 
którzy stworzyli miejsca przyjazne 
pszczołom.  

W  kategorii balkony pierwsze miejsce 
zajął Henryk Groth z  ul. Niskiej, dru-
gie – Ewa Ellwart z ul. Rejtana, a trzecie 
–   Emilia Pokrywka z  ul. Kotłowskiego. 
Wyróżniono także: Elżbietę Malewska 
z  ul.  Nanickiej, Joannę i  Wiesława Zięt-
kowskich z  ul.  Harcerskiej oraz  Danutę 
Grzenkowicz z ul. św. Jacka.
W kategorii ogrody przydomowe zwycię-
żyła Barbara Karpisz z ul. Iwaszkiewicza, 
drugie miejsce zajęli Małgorzata i Krzysz-
tof Godzińscy z ul. Staromłyńskiej, a trze-
cie – Marek Nowogórski z  ul.  Iwaszkie-
wicza. Wyróżnienie otrzymali: Piotr 
i  Elżbieta Pokrywka z  ul.  Kotłowskiego 
oraz Teresa i Tadeusz Kaweccy z ul. Kuso-
cińskiego.
W  kategorii ogrody działkowe jury 
przyznało pierwsze miejsce Marii i  Zbi-
gniewowi  Skrzypkowskim z  ROD 
ul.  Nadrzeczna, drugie miejsce – Marii 

Witkowskiej z ROD Sucharskiego, a trzecie 
– Marcinowi Śledzińskiego z  ROD ul.  Pa-
toka  i   Jerzy Bigus z ROD ul. Nadrzeczna. 
Wyróżnienia otrzymali: Florian Radziwon 
z  ROD „Cementownia” i  Bożena Uzdrow-
ska z ROD przy ul. Sucharskiego.
W  tym roku przyznano także nagrody 
za stworzenie miejsc przyjaznym pszczo-
łom, które otrzymali: Elżbieta Malew-
ska z  ul.  Nanickiej w  kategorii balkony 
i  okna w  domach jedno- i  wielorodzin-
nych,   Małgorzata i  Krzysztof Godzińscy 
z  ul.  Staromłyńskiej w  kategorii ogro-
dy przydomowe oraz  Renata i  Edmund 
Boszke z ROD przy ul. Nadrzecznej w ka-
tegorii ogrody działkowe.
Ogrody, balkony i  okna oceniało jury 
w składzie: Teresa Patsidis, przewodniczą-
ca komisji, Stanisław Brzozowski, Tacjana 
Bielawa, Antonina Łuczyńska, Leszek Miś, 
Kinga Wasylka i Marlena Jeżewska-Korzeń.

Mieszkańcy Wejherowa tłumnie 
odwiedzili ulicę Wałową, która 
w minioną niedzielę zamieniła się 
w barwny jarmark. Podczas piątej 
edycji happeningu artystycznego 
– Stragany Art, Wałowa zapełniła 
się stoiskami z oryginalną 
biżuterią, artykułami dla dzieci, 
przepysznymi miodami z lokalnej 
pasieki i kaszubskimi drobiazgami. 
Niezwykłe wrażenie pozostawiły 
po sobie m.in. teatry uliczne.

7
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W III Wejherowskich Igrzyskach Sporto-
wych Przedszkoli wzięły udział zespoły 
z  przedszkoli i  oddziałów przedszkol-
nych z  Wejherowa i  okolic. Drużyny 
przedszkolaków w  wieku od  3 do  6 lat 
rywalizowały ze sobą w wielu konkuren-
cjach takich jak sztafeta, piłka nożna czy 
jazda na rowerkach.
Organizatorem Igrzysk było Niepublicz-
ne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe 
„Mapeciaki” w  Wejherowie oraz Urząd 

Miejski w  Wejherowie i Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie.
– 

. 
– mówi , prezydent 
Wejherowa. – 

Widowisko przygotowała Miejska Bi-
blioteka Publiczna im.  A. Majkowskiego 
w Wejherowie wspólnie z grupą teatral-
ną „Errata” i  przedstawicielami władz 
miasta.  
–

-

 – powiedziała 
, dyrektor wej-

herowskiej biblioteki, która wyreżysero-
wała wejherowskie widowisko. 
W  roli narratorów wystąpili zastępcy 
prezydenta miasta Wejherowa – Beata 
Rutkiewicz i  Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zaś „słowa własne” wygłosiła Alek-
sandra Ucińska-Makowska. Wystąpili: 
Katarzyna Ciesiołkiewicz w  roli Laury 
Kościenieckiej, Agnieszka Lakowska 
jako Karolina Szarłatowiczówna a  Wio-
letta Urbańska jako Wanda Okszyńska. 
W  rolę Cezarego Baryki wcielił się Ma-
teusz Odowski, Michał Trepczyk zagrał 
Seweryna Barykę, Piotr Jaroszewski 
– Hipolita Wielosławskiego, Krzysztof 
Powałka – Władysława Barwickiego, 
a Piotr Zubowicz – Księdza Anastazego.
W imieniu Prezydenta Miasta Wejhero-
wa podziękował zebranym za uczestnic-
two w  tym wydarzeniu zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz. 

8
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-

ska – Wejherowskie 

Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

w Wejherowie

>

>

> > > > > > > >

Październik 2018

2.10, godz.16
Wernisaż wystawy -

Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego oddziału w  Wejherowie 
(plener sponsorowany przez Krystynę 
i Ryszarda Gordziejów) 

4.09 – 5.09 
-

– dwa spotka-
nia autorskie dla dzieci, szczegóły w od-
dzielnych ogłoszeniach 

4.09, godz. 16
Spotkanie 

poświęcone dwóm róż-
nym publikacjom: powieści „Nie szkodzi, 
kiedyś zrozumiem” Johanny Bodor oraz 
zbiorowi pamiętników „Czas ziemiań-
stwa”

6.10, godz. 14 
Spotkanie 

poświęcone książce Joh-
na Boyne’a 

– największy fe-
stiwal literatury kryminalnej na Pomorzu 
– spotkanie z 
– autorem książek z  serii kryminałów 
o  komisarzu Mortce oraz powieści kry-
minalnych: „Wampir” i „Zombie” (tzw. cykl 
gliwicki), „Królowa głodu” i „Żmijowisko”. 
Pięciokrotnie nominowany do Nagrody 
Wielkiego Kalibru, nagrodę tę otrzymał 
w 2015 roku za powieść „Przejęcie” 

9.10, godz. 11
Spotkanie 
(grupa Puchatki) 

Spotkanie 
(grupa Tygryski) 

18.10, godz. 16.30 
spotkanie 

z 

Spotkanie 
(grupa Puchatki) 

24.10, godz. 11 
Spotkanie 
(grupa Tygryski)

2.10, godz. 17 
Spektakl – Kim jestem? Teatr pleciu-
ga, bilety: 20 zł. 

-

5-7.10 
Festiwal WANOGA – VII Festiwal Przy-
gody, bilety na stronie www.wanoga.pl 

10.10, godz. 19 
Koncert – Fabia Rebordao, bilety:  
89 zł – 149 zł

12.10, godz. 19 
Koncert - Varius Manx & Kasia Stankie-
wicz, bilety: 69 zł - 89 zł normalne

17.10, godz. 19 
Koncert Natalii Kukulskiej, bilety:  
49 zł - 59 zł 

17.10, godz. 17 
Warsztaty – wykonywanie witraży tech-
niką Tiffany’ego 

19.10, godz. 19 
Wernisaż – Oblicza Niepodległej

21.10, godz. 11
Koncert – Poranek Muzyczny, bilety: 
10 zł 

21.10, godz. 16 
Spektakl – 12 Opowieści na dobre czasy, 
Plac Wejhera

24.10, godz. 19 
Spektakl – Rokcy Babloa  – Teatr Alatyr

26.10, godz. 19
Koncert  Michała Bajora „Od Kofty… do 
Korcza”, bilety: 69 zł - 89 zł normalne

W tym roku festiwal uświetni koncert 
zespołu COMA, a  wystąpili w  nim 
również – Fosfor, Restless Sea i  Sec-
tion 8. Ważnym elementem tegorocz-
nego przedsięwzięcia było również 
promowanie hasła: „Stop przemocy 
i terrorowi”. Na imprezie pojawili się: 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, Bogusław 
Suwara, sekretarz miasta i  Piotr Bo-
chiński.

9
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– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 

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

 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50

 58 677 70 20

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

( ) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Kancelaria Ogólna

( ) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45

 (  
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

 58 677 71 37, 58 677 71 39
(

) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

(
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50

( ) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32

 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97

( ) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

>

>

>

W niedzielę 21 października 2018 roku odbędą się wybory do Rady Miasta 
Wejherowa, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomor-
skiego oraz Prezydenta Miasta Wejherowa.
W wyniku konieczności dostosowania granic okręgów i obwodów głosowania 
do zmian wynikających ze znowelizowanego Kodeksu wyborczego na terenie 
miasta Wejherowa utworzono 17 stałych obwodów głosowania oraz wyzna-
czono 17 siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
  
Uwaga! Nie wyznaczono obwodowych komisji wyborczych w:  Świetlicy 
Zakładu Energetycznego przy ul. Przemysłowej 18, Przedszkolu Samorządo-
wym Nr 2 przy ul. Derdowskiego 1 oraz filii Przedszkola Samorządowego Nr 2 
(Przedszkole „Bajka”) na Osiedlu Kaszubskim 28, Wejherowskim Zarządzie 
Nieruchomości Komunalnych przy ul.  Obrońców Helu 1 oraz Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Strzeleckiej 9.
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie 11 i 12  nowym po-
działem miasta na obwody głosowania oraz siedzibami obwodowych komisji 
wyborczych, aby każdy mógł bez przeszkód dotrzeć do właściwego dla siebie 
lokalu wyborczego. 

Ewelina Magdziarczyk-Plebanek jest ab-
solwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego 
na kierunku Wiedza o  Teatrze oraz Uni-
wersytetu Wrocławskiego na kierunku 
kulturoznawstwo. Swoją wiedzę wzboga-

cała na studiach podyplomowych: Eduka-
cja biblioteczna z technologią informacyj-
ną oraz Zarządzanie Instytucjami Kultury. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Wej-
herowie pracuje od dziesięciu lat, prze-
chodząc od działu Gromadzenia i  Opra-
cowania Zbiorów do Specjalisty do Spraw 
Animacji Kultury i  Bibliotekarstwa. Przez 
ten czas podnosiła swoje kompetencje na 
ponad trzydziestu kursach i  szkoleniach 
związanych z branżą biblioteczną.  Prowa-
dziła liczne zajęcia i  spotkania dla dzieci, 
była pomysłodawczynią i  moderatorką 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzie-
ży, współtworzyła grupę teatralną „Srebr-
na Nitka” z Wejherowskim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, a także stworzyła biblio-
teczną grupę teatralną „Errata”. Koordyno-
wała jednymi z  największych projektów 
bibliotecznych: „Made in America”, który 
został wyróżniony nagrodą European Lan-
guage Label (przyznawaną przez  Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji pod patrona-
tem Komisji Europejskiej i  Ministerstwa 
Edukacji Narodowej) oraz międzynarodo-
wy projekt „To the South” dofinansowany 
przez Fundusz Wyszehradzki. Reżysero-
wała także spektakle charytatywne, które 
od 2012 roku cieszą się bardzo dużym za-
interesowaniem Wejherowian. Prywatnie 
jest mężatką i mamą dwóch córek. 

UWAGA!
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SPOŁECZEŃSTWO

Numer

Ulice: I Brygady Pancernej WP (od nr 34 do końca), Akacjowa, Architektów, Budowlanych, 
Geodetów, Graniczna, Gulgowskiego, Księdza Heyki, Inżynierska, Karnowskiego,  Lipowa, Mostowa, 
Nad Kanałem, Podmiejska, Przemysłowa, Rogali, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa,

Powiatowy Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Ofiar Piaśnicy 22

Ulice: Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, 
Lelewela, Majkowskiego, Nadbrzeże Redy, Nanicka (małe domy mieszkalne od nr 1 do końca oraz 
blok nr 16), Narutowicza, Niska, Ofiar Piaśnicy, Okrężna, Pułaskiego, Słoneczna, Słowackiego, 
Traugutta, Żeromskiego,   

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22

Ulice: Kusocińskiego, Nadrzeczna, Nanicka (bloki nr 4, 6, 8, 10, 12, 14), Ogrody Nanickie, Rejtana, 
Wczasowa, Zwycięstwa,

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22

4

Ulice: Chełmońskiego, Chopina, Gołębia, Jagalskiego, Jaskółcza, Kąpino Dolne, Kochanowskiego, 
Kossaka, Krucza, Łabędzia, Nowowiejskiego, Obrońców Helu, Obrońców Wybrzeża, Panek, 
Partyzantów, Pruszkowskiego, Słowicza, Staromłyńska, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego

Szkoła Społeczna Nr 1
ul. Obrońców Wybrzeża 1

Ulice: Borowiacka, Iwaszkiewicza, Kociewska, Kropidłowskiej, Ludowa, Osiedle Kaszubskie (od nr 1 
do nr 12), Pomorska, Prusa, Weteranów,

Szkoła Podstawowa Nr 11
Os. Kaszubskie 27

Ulice: I Brygady Pancernej WP – od nr 1 do nr 32,  Kaszubska, Osiedle Kaszubskie (od nr 13 do 
końca),

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kaszubska 14

7

Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Bolduana, Brzechwy, Franciszka Fenikowskiego (od nr 1 do nr 10), 
Gdańska (od nr 120 do końca), Grottgera, Konopnickiej, Leśmiana, Maszopów, Mokwy, Morska, 
Necla, Norwida, Rybacka, Księdza Skargi, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 1 do nr 39 oraz 
numery parzyste od nr 2 do nr 32), Szyprów, Tuwima,   

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

Ulice: Ceynowy, Chmielewskiego, Kazimierza Dzięcielskiego, Drzeżdżona, Gdańska (od nr 33 do 
nr 119a), Mestwina, Patoka, Pokoju, Reja, Staffa, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 41 do końca 
oraz numery parzyste od numeru 34 do końca), Otylii Szczukowskiej, Świętopełka, Trepczyka, 
Waśkowskiego,

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

Ulice: I Morskiego Pułku Strzelców, Bema, Stefana Czarnieckiego, Franciszka Fenikowskiego (od 
nr 11 do końca), Gdańska (od nr 1 do nr 32), Gryfa Pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdyńskich,  
Jaśminowa, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej,

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

Ulice: Boczna, Brzozowa, Czeladnicza, Kamienna, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, Matejki, 
Nowa, Obrońców Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Paderewskiego, Poprzeczna, 
Roszczynialskiego (od nr 52 do końca), Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego (numery nieparzyste 
od nr 49 do końca oraz numery parzyste od nr 80 do końca), Dżenet Skibniewskiej, Środkowa, 
Wąska, Wschodnia,

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 147 do nr 179 oraz numery parzyste od nr 148 do nr 
204 - od przejazdu kolejowego do ul. Wniebowstąpienia), Cicha, Pułkownika Dąbka, Gniewowska,  
Krótka, Krzyżowa, Myśliwska, Podgórna, Pogodna, Polna, Południowa, Roszczynialskiego (od nr 1 
do nr 51), Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 47 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 78), 
Śmiechowska, Torowa, Wysoka,

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 181 do końca oraz numery parzyste od nr 206 do 
końca - od ul. Wniebowstąpienia do Placu Jakuba Wejhera), Judyckiego, Klasztorna, Ojców 
Reformatów, Osiedle Staszica, Przebendowskiego, Pucka, Rzeźnicka, Wałowa (od nr 24 do końca), 
Wniebowstąpienia, Zamkowa,

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej

ul. Zamkowa 2A

Ulice: 1 Maja, Abrahama, Dąbrowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki 
Wojennej, Mickiewicza, Parkowa, Plac Jakuba Wejhera, Północna, Sobieskiego (numery nieparzyste 
od nr 215 do nr 235 oraz numery parzyste od nr 252 do nr 296), Srebrny Potok, Świętej Anny, 
Świętego Jacka, Świętego Jana, Wałowa (od nr 1 do nr 23), Wybickiego,

Wejherowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

ul. Parkowa 2A/20

Ulice: 3 Maja, 10 Lutego, Kalwaryjska, Kopernika, Sienkiewicza, Sobieskiego (numery nieparzyste 
od nr 237 do nr 251 oraz numery parzyste od nr 300 do nr 326), Sportowa, Strzelecka, Wzgórze 
Wolności,

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Sobieskiego 300

Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia PP, Plac Józefa Piłsudskiego, 
Sobieskiego (numery parzyste od nr 346 do końca), Spacerowa, Transportowa, Zachodnia,

Szkoła Podstawowa Nr 9
Os. 1000 Lecia PP 15

Ulice: Bukowa, Generała Hallera, Harcerska, Osiedle Przyjaźni, Przyjaźni, Sobieskiego (numery 
nieparzyste od nr 255 do końca oraz numery parzyste od nr 328 do nr 344),

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1
ul. Bukowa 1

Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Rogaczewskiego, 
Słowińców, Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
Specjalny Ośrodek Szkolno 

– Wychowawczy Nr 1
ul. Sobieskiego 279
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