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Nagroda dla Wejherowa za najlepszą promocję turystyki  
Wejherowo wspólnie z Gminą Gniewino otrzymało III nagrodę w konkursie na „Najlepszą promocję turystyki woje-
wództwa pomorskiego 2009 roku” w kategorii Wydarzenie Roku. Nagrodę przyznała obu samorządom Rada Pro-
gramowa Gdańskich Targów Turystycznych za organizację VII Pomorskiego Zlotu Przewodników Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 
podczas Gdańskich Targów Turystycznych 2010 odebrał Michał Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, Sportu Pro-
mocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie.   

   VII Pomorski Zlot Przewodników PTTK pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Wejherowa i Wójta Gminy Gniewino odbył się 
październiku ub. roku, a wzięło w nim udział ponad 150 prze-
wodników z województwa pomorskiego i całej Polski.  
 - Zloty przewodników PTTK przyciągają przewodników  
z całej Polski – mówi Jacek Thiel z UM w Wejherowie, organiza-
tor zlotu. - Na imprezę do Wejherowa i Gniewina przyjechali w 
zeszłym roku przewodnicy m.in. z Poznania, Wrocławia, Wał-
brzycha, Legnicy, Bydgoszczy, Kruszwicy, Kętrzyna i Grudziądza. 
Byli pozytywnie zaskoczeni atrakcjami turystycznymi Wejhero-
wa i Gniewina, w przyszłości zamierzają przyjeżdżać do naszego 
miasta z grupami turystów.  
 - Rozwój naszego regionu upatrujemy m.in. w rozwoju różnych 
form turystycznych – mówił Mieczysław Struk. – Jesteśmy 
wdzięczni, że Międzynarodowe Targi Gdańskie promują turysty-
kę w tak szeroki sposób. Turystyka obejmuje nie tylko cało-
kształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym, 
ale także inwestycje. 

IIIInwestycje turystycznenwestycje turystycznenwestycje turystycznenwestycje turystyczne    
Prezydent Wejherowa  
Krzysztof Hildebrandt  

- Przywiązujemy dużą wagę do tworze-
nia warunków dla rozwoju turystyki, cze-
go przykładem są takie inwestycje jak m.
in. renowacja Kalwarii Wejherowskiej, 
rewitalizacja Parku Miejskiego i Śródmie-
ścia z uwzględnieniem budowy ścieżek 
rowerowych - np. wzdłuż rzeki Cedron, a 
także mniejsze inwestycje np. wybudowa-
nie pawilonu, w którym wyeksponowano 
ponad stuletnią, unikatową drabinę stra-
żacką. Przystąpiliśmy do budowy nowego centrum kultury oraz 
Szlaku Abecadła Kaszubskiego.  Wszystkie te inwestycje będą służyć 
przede wszystkim mieszkańcom Wejherowa i po to je robimy. Mogą 
zainteresować także turystów, a korzyści z rozwoju turystki czerpać 
będą wejherowianie. 

 

Spotkanie z mieszkańcami osiedla  
Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych z nowo powstałego osiedla Fenikowskiego spotkali się w ratuszu z prezydenta-
mi Wejherowa. Wizyta w ratuszu była okazją do zwiedzenia tego zabytkowego obiektu, a przede wszystkim służyła pozna-
niu miasta i zadaniu prezydentowi pytań dotyczących funkcjonowania Wejherowa i życia społecznego miasta. 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt oprowadził mieszkańców po 
ratuszu pokazując izby historyczne i regionalne, makiety miasta  
i kalwarii, sale obrad i stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej  
z systemem monitoringu wizyjnego. Ze strony gości padło wiele 
pytań, które dotyczyły głównie osiedla Fenikowskiego. Spotkanie 
przebiegało w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy interesowali się 
dostępnością do służby zdrowia, problemami szkolnictwa oraz 
budową ulicy Orzeszkowej i skomunikowaniem osiedla z mia-
stem. Zgłoszono kilka problemów m.in. słaby sygnał telefonii ko-
mórkowej z jednej z sieci. Postulowano także o budowę odpo-
wiedniego dla tej wielkości osiedla placu zabaw. Jeden z nietypo-
wych problemów dotyczył pobliskiego lęgowiska żab, które maso-
wo przechodzą przez drogę biegnąca wzdłuż osiedla i są rozjeż-
dżane przez samochody. Mówiono też o konieczności sprzątania 
psich odchodów przez właścicieli czworonogów.  
Po spotkaniu mieszkańcy otrzymali materiały informacyjne i pro-
mocyjne dotyczące Wejherowa. - Wielu mieszkańców os. Feni-
kowskiego są osobami przyjezdnymi i nie zna Wejherowa. Są to 
osoby z Gdyni, Gdańska, a także całej Polski. Również z tego powo-
du przyszliśmy do ratusza, aby poznać problemy miasta. – mówił 
Mariusz Łupina, mieszkaniec osiedla i organizator spotkania. 
- Przyjechałam z Lublina, a sprowadziła mnie córka, która otrzy-
mała tutaj pracę. Na zamieszkanie tutaj zdecydowaliśmy się w cią-
gu jednego dnia. Wejherowo, a szczególnie os. Fenikowskiego bar-

dzo nam się podoba. Bloki są w lesie, blisko rzeka, świeże powie-
trze.  A poza tym Wejherowo jest piękne, zadbane i czyste - mówiła 
Krystyna Puszcz. 
 - Wejherowo postrzegam pozytywnie. Na osiedlu jest cisza i spo-
kój. Sklepy są na miejscu.  Komunikacja autobusowa jest w miarę 
dobra. Dojazd do Gdańska kolejką SKM nie stanowi żadnego pro-
blemu – mówił Artur Krajewski, który dodał, że w najbliższym cza-
sie zamierza poznać Kalwarię Wejherowską. 

Marszałek Mieczysław Struk (z lewej) wręcza nagrody. Z prawej Michał 
Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki UM.   

Krzysztof Hildebrandt  

Na os. Fenikowskiego docelowo będzie mieszkać 2-3 tys. mieszkańców. 
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Pięć wejherowskich szkół zostanie zmodernizowanych  
W Zespole Szkół nr 1 w W ejherowie przy ul. Śmiechowskiej zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło wicz 
spotkał się z Januszem  Molakiem , z astępcą burmistrza R edy i Marzeną Misztal, dyrektorem ZS nr 1. To t a placów-
ka, jako pierwsza w Wejherowie będzie termomodernizowana. Projekt „Zmniejszenie z apotrzebowania na ener-
gię cieplną poprzez termomoderniz ację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda” zdobył unijne dofinanso-
wanie w wysokości 3.300.608 z ł. Z tej kwoty ok. 2,5  mln z ł trafi do Wejherowa.  

- Projekt będzie realizowany w pięciu wejherowskich szkołach – 
mówi zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz. – Zakres inwesty-
cji obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropoda-
chów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowę 
wewnętrznej instalacji C.O. Wszystkie budynki otrzymują nowe 
elewacje, a przez to estetyczny wygląd. Rozpoczynamy inwesty-
cję, od Zespołu Szkół nr 1, a kosztować to będzie ok. 717 tys. zł.  
  Projekt rozpocznie się już w czerwcu 2010 r., a potrwa do paź-
dziernika 2012 r. Jego efektem będzie kompleksowa termomo-
dernizacja pięciu obiektów oświatowych w Wejherowie i dwóch 
w Redzie o łącznej powierzchni ogrzewanej 23 588 m kw.  
 - Inwestycja jest konieczna i niezbędna, pozostało jeszcze wie-
le okien do wymiany - mówi Marzena Misztal, dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 1 w Wejherowie. – Ocieplenie budynku spowoduje, 
że będziemy płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie, a w koń-
cu oszczędność pieniędzy jest dla nas niezwykle istotna, gdyż 
będziemy mogli je przeznaczyć na inne zadania oświatowe 
  Jak mówi Bogdan Tokłowicz, zaangażowanie w ten projekt po-
kazuje, że oświata, edukacja wejherowskich dzieci i młodzieży 

jest dla włodarzy bardzo ważna.  
 - Pomimo niskiej subwencji oświatowej, kiedy musimy dokładać 
do wejherowskiej edukacji ok. 13 mln zł, staramy się pozyskiwać 
pieniądze z innych źródeł np. na modernizacje obiektów oświa-
towych – mówi zastępca prezydenta.  
To już kolejny, piąty duży projekt dofinansowany ze środków 
unijnych realizowany w Wejherowie. 
Wejherowo zdobyło środki unijne m.in. w 2005 roku na kom-
pleksową renowację Kalwarii Wejherowskiej, w 2008 roku na 
rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego, a w 2009 
roku na budowę ścieżek rowerowych, m.in. promenady wzdłuż 
rzeki Cedron, oraz na budowę Filharmonii Kaszubskiej - regio-
nalnego centrum kultury.  

    Medalem Róży, które przyznaje Prezydent Miasta, wyróż-
niane są osoby za szczególne zasługi dla miasta Wejherowa.  
 - Brunon Gajewski przez pół wieku prowadzi działalność rze-
mieślniczo – usługową, wielki wkład pracy wychowawczej 
włożył w szkolenie młodzieży, osobiście zaangażował się w 
powstanie i działalność Niepublicznej Szkoły Rzemiosła – mó-

wił wręczając medal Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Zainicjował przystąpienie Cechu do Programu Eduka-
cji Dorosłych „Merkury”, a co najistotniejsze przez kilkanaście 
lat kieruje Powiatowym Cechem Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Wejherowie i pełni funkcję Starszego Ce-
chu. 
   Jak mówił prezydent, Starszy Cechu zaplanował i zrealizo-
wał współpracę oświatową i gospodarczą wejherowskich rze-
mieślników z bracią rzemieślniczą w Schwerinie. Sam wyróż-
niony był zaskoczony i wzruszony przyznanym Medalem Ró-
ży, choć jak mówi, swoją pracę wykonuje z zamiłowaniem.  -  
Z pasją społecznika i zadowoleniem wykonuję swoją pracę od 
pół wieku, choć trudno mi uwierzyć, jak to szybko upłynęło – 
mówił Brunon Gajewski. – Dziękuję serdecznie  za to wyróż-
nienie włodarzom Wejherowa.  

  Podczas Walnego Zebrania Delegatów Powiatowego Cechu 
Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie 
złote odznaki „Za zasługi dla Rzemiosła” otrzymali: Brunon 
Gajewski, Bronisław Bertrand, Jan Ditscheid, Czesław Drewa, 
Maria Donarska, Stanisław Karbowski, Henryk Kanczkowski, 
Stanisław Stanisz, Władysław Szymoniak, Jan Zimiński.  

Medal RóŜy dla Brunona Gajewskiego  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt  wyróżnił Medalem  Róży Brunona Gajewskiego . St arszy Powiat o-
wego Cechu Rzemiosł Małych i  Średnich Prz edsiębiorstw w Wejherowie został uhonorowany z a 50 lat działalno-
ści rzemieślniczej i cechowej.  

Od lewej: Bogdan Tokłowicz, Marzena Misztal i Janusz Molak 
Prezydent Krzysztof Hildebrandt i marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk (z prawej)  podpisują umowę o dofinansowaniu.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską   
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Brunon Gajewski (z lewej) odbiera Medal Róży z rąk prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta i jego zastępcy Bogdana Tokłowicza.  
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  Europe Echanges to organizacja utworzona we Francji, której celem 
jest służba na rzecz pokoju i pojednania w świecie, rozwój wymiany 
międzynarodowej. Kontakty Wejherowa z Europe Echanges trwają od 
17 lat. Rozwijają się dzięki Towarzystwu Przyjaźni Francusko-Polskiej, 
które pełni rolę łącznika między przedstawicielami gmin, społeczeń-
stwem, a Europe Echanges. Karta o współpracy między Wejherowem a 
Francją została podpisana w 1997 r. i odnowiona w 2007 r.  

Wymiana młodzieży, wizyty i spotkania 
 - Podpisując karty o ustanowieniu miast bliźniaczych z sześcioma 
krajami – Niemcami, Anglią, Burkina Faso, Włochami, Hiszpanią  
i Polską - Europe Echanges potwierdziła swoją gotowość otwarcia 
się na inne narody w Europie i poza jej granicami – mówi zastępca 
prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. – Wymiany w różnych 
dziedzinach życia, spotkania z przedstawicielami samorządów lo-
kalnych, indywidualne wizyty w rodzinach partnerskich, pozwoliły 
nam przez 17 lat dobrze się poznać, zrozumieć, prowadzić dialog i 

wymieniać doświadczeniami. Cieszymy się, że możemy wspólnie 
obchodzić Wasze święto.  

Tydzień Kultury Francuskiej  
Podczas czterodniowej wizyty we Francji goście mieli okazję wziąć 
udział w wystawie „Między marzeniem a rzeczywistością”, złożyli 
wieńce na cmentarzu w Bihorel, zostali przyjęci w Radzie Regionu w 
Rouen. W delegacji uczestniczyła także Alicja Ćwiek, członek Towarzy-
stwa Przyjaźni Francusko-Polskiej i wójt gminy Szemud Zbigniew En-
gelbrecht i zespół Koleczkowianie. Podczas wizyty prowadzone były 
rozmowy robocze nt. planów na przyszłość. Partnerzy z Francji zapro-
ponowali zorganizowanie w przyszłym roku w Wejherowie i Szemu-
dzie Tygodnia Kultury Francuskiej.  

Bogdan Tokłowicz podpisał we Francji Kartę Przyjaźni 
Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz gościł w Dimanche we Francji podczas oficjalnych obchodów uro-
czystości 40-lecia istnienia Europe Echanges. Wspólnie z włodarzami miast partnerskich podpisał Kartę Przyjaźni.  

Udana promocja na  Dolnym Śląsku 
Wejherowo promowało się na XII Międzynarodowych Targach 
Turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze. To ważne dla regionu 
dolnośląskiego wydarzenie, skupiające wystawców ze wszyst-
kich regionów Polski oraz sąsiadujących Czech i Niemiec. 
 - Jeleniogórskie targi cieszą się niezwykłą popularnością wśród 
odwiedzających, jak i dużej rzeszy wystawców – mówi Jacek Thiel 
odpowiedzialny za promocję miasta – Jest to zasługa przyjętej for-
muły targów jako imprezy otwartej, odbywającej się w centrum 
miasta na rynku. Sprzyjająca aura i  różnorodny program prezento-
wany na scenie  spowodowały, że na rynek przybyły tłumy miesz-
kańców tego regionu, nie brakowała też sąsiadów z zagranicy.  Na-
sze stanowisko praktycznie cały czas było oblegane przez osoby 
zainteresowane wakacjami nad morzem. Pytano najczęściej  
o ścieżki rowerowe na Kaszubach, bazę noclegową, ciekawostki 
godne uwagi i przede wszystkim, co nas cieszyło, o naszą kalwarię.  
  Niektórzy zapaleni turyści podjeżdżali pod stoisko na …. rowerach 
i pytali o nowe trasy, szczególnie interesowała ich ścieżka rowero-
wa biegnąca po Półwyspie Helskim i naszej okolicy. 
   Wejherowo wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Północnych Ka-
szub „Norda” wzięło udział w targach TOURTEC już po raz drugi.  

Początek budowy ścieŜki rowerowej  
z Osiedla Sucharskiego do Śródmieścia 
Zakończono budowę i oddano do użytku odcinek ścieżki 
rowerowej  i chodnika przy blokach mieszkalnych na Osie-
dlu Sobieski. Jest to pierwszy odcinek trasy, która połączy 
Osiedle Sucharskiego ze Śródmieściem miasta.  

- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej jest dla tej części miasta nie-
zwykle ważna  – mówi zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz. – 
Chcemy poprzez tę inwestycję,  po jej całkowitym zakończeniu, za-
pewnić bezpieczną komunikację dzieciom z Os. Sucharskiego uczęsz-
czającym do  Szkoły Podstawowej nr  9. 
Jak dodaje radny Dariusz Kreft inwestycja zapewni nie tylko bezpiecz-
ne dojście i  dojazd mieszkańcom Os. Sucharskiego, ale też działkow-
com , którzy dojeżdżają często do swoich ogródków na rowerach. 
- Mieszkańcy osiedla Sobieski zwracali się do nas w sprawie poprawy 
dojścia do przystanku autobusowego, bo był to problem  – mówi radna 
Teresa Patsidis  - To już teraz wymierny efekt wykonanej inwestycji. 
Wcześniej wykonano ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Os. Sobieskie-
go, a Urzędem Skarbowym. Miasto jest obecnie przygotowane do kon-
tynuowania tej inwestycji w kierunku Os. Sucharskiego.  
- Posiadamy dokumentację budowlaną, a teraz czekamy aż starosta 
powiatu wejherowskiego ureguluje sprawy własnościowe gruntów 
pod tę ścieżkę z Polskim Związkiem Działkowców – mówi zastępca 
prezydenta Wojciech Kozłowski. – Ulica Sucharskiego jest drogą po-
wiatową i to obecnie od  starosty zależy, jak szybko inwestycja będzie 
kontynuowana.  

Bogdan Tokło-
wicz (z lewej)  
i radny Dariusz  
Kreft.  
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 - Organizując to spotkanie chciałyśmy zintegrować nasze środowi-
sko – mówi  Maria Nowak, przewodnicząca Stowarzyszenia Amazonek 
w Wejherowie. – Naszym celem jest dostarczanie kobietom chorym na 
raka piersi wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i 
znalezienia motywacji powrotu do zdrowia. Między nami zawiązują się 
przyjaźnie, wspieramy się nawzajem.  
Stowarzyszenie zrzesza kobiety chore na raka piersi. - Cieszymy się, że 

zostałyśmy zaproszone do wzięcia udziału w Zjeździe - mówi Jadwiga 
Wilczak ze słupskiego Stowarzyszenia Amazonek. – Problem tej choro-
by jest wciąż tematem tabu, choć musimy i chcemy o tym mówić. Chce-
my tak samo cieszyć się życiem, a udaje się to właśnie dzięki takim spo-
tkaniom. Spotkanie dofinansował Urząd Miejski w Wejherowie.  

IV Zjazd Amazonek w Wejherowie 
Ponad setka kobiet uczestniczyła w czwartym Spotkaniu – Zjeździe Amazonek Województwa Pomorskiego na Kalwarii 
Wejherowskiej. Uczestniczki przyjechały do Wejherowa z m.in. z Trójmiasta, Rumi, Tczewa,  Elbląga, Słupska i Starogardu 
Gdańskiego. Amazonki uczestniczyły w mszy św. oraz podziwiały odrestaurowaną Kalwarię Wejherowską.  

Miasto pomaga szpitalowi   
W wejherowskim ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i jego zastępca Bogdan Tokłowicz podpisali  
z Andrzejem Zieleniewski – dyrektorem Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie umowę o udzieleniu dotacji dla 
szpitala. 280 tys. złotych przekazali na rozbudowę i moder-
nizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  
- Miasto ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Wejherowa i 
ma być miastem przyjaznym, w którym się dobrze mieszka – 
mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Oprócz 
edukacji, inwestycji, ważnym elementem jest to, że wejherowia-
nie muszą się czuć bezpiecznie. A takie poczucie ma zapewniać 
szpital. Pomoc szpitalowi traktuję jako swój obowiązek.  
- Współpraca ta układa się od lat i dzięki tym środkom z miasta 
mamy możliwość zakupienia większej wartości sprzętu medycz-
nego czy wykonania modernizacji oddziałów szpitalnych – mówi 
dyrektor Andrzej Zieleniewski.  

1,3 mln zł  dla szpitala  
W ostatnich latach Wejherowo przeznaczyło łącznie ok. 1,3 mln 
złotych na pomoc szpitalowi.  
• 2004 r. - miasto przekazało dotację w wysokości 50 tys. zł na dofinan-
sowanie zakupu mammografu;  
•  2005 r. – 20 tys. zł na zakup rozruszników serca dla Oddziału Kardiologii;  
• 2006 r. – 35 tys. zł na dofinansowanie zakupu ambulansu, a 10 tys. zł – 
zakup kardiomonitora;  
• 2007 r. 240 tys. zł przekazano na zakup wyposażenia do Działu Dezyn-
fekcji i Centralnej Sterylizacji;  
• 2008 r. – 300 tys. zł na zakup wyposażenia dla Oddziału Kardiologii i 
Intensywnej Terapii;  
• 2009 r. 250 tys. zł miasto przekazało na pokrycie kosztów ogólnej mo-
dernizacji, 50 tys. zł – zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii i 
55 tys. zł na zakup kardiomonitora dla Oddziału Pediatrii.  

Organizatorka Zjazdu Amazonek Maria Nowak (w środku), przewod-
nicząca Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie.  

Milion złotych na remonty dróg  
w Wejherowie 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę z konsor-
cjum firm - WPRD GRAVEL i WAKOZ na wykonanie remon-
tów wejherowskich dróg za kwotę 1.046.000 zł. Po wyjątko-
wo długiej i ostrej zimie nawierzchnie wejherowskich ulic są 
bardzo zniszczone i wymagają znacznych nakładów.  

W ramach prac wykonane zostaną większe wymiany asfaltowych 
dywaników. Tuż po ustąpieniu śniegu wykonywano tylko bieżące 
łatanie ulic, aby szybko zapewnić przejezdność i bezpieczeństwo 
użytkownikom dróg. Nie było sprzyjających warunków atmosfe-
rycznych. Obecnie nadszedł czas na większe naprawy. 
Prace zostaną sfinansowane z budżetu miasta Wejherowa, chociaż 
dotyczącą też ulic powiatowych jak: Sobieskiego, Sucharskiego, 
Przemysłowa, Dworcowa, Rybacka, Pomorska, Mickiewicza, Re-
formatów, Św. Jana, Wniebowstąpienia, 12 Marca, droga do Gnie-
wowa, ul. Chopina.  
- Drogi są i będą dla nas najważniejszymi inwestycjami – zapewnia 
zastępca prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski. -  Przezna-
czamy każdego roku na drogi nawet 50 proc. łącznych wydatków 
inwestycyjnych.  Ulice, za które odpowiada powiat wejherowski są 
dla nas tak samo ważne jak gminne, gdyż to główne ulice w mie-
ście. Stąd decyzja o ich dofinansowaniu tak dużą kwotą z budżetu 
miasta. Chcieliśmy zwiększyć zakres prac na drogach powiatowych 
w mieście, ale nie otrzymaliśmy od starosty powiatu środków na 
ten cel. Dlatego część nawierzchni nie  będzie mogła zostać napra-
wiona. Prace na drogach mogą spowodować utrudnienia w ruchu, 
dlatego prosimy kierowców o wyrozumiałość. To nie koniec prac 
drogowych. Już planowane jest zawarcie kolejnych umów z wyko-
nawcami, również dotyczących napraw i modernizacji chodników.  

ul. Przemysłowa  
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Sukces licealistek z II LO w Wejherowie 
Uczennice drugiej klasy II LO w Wejherowie - Aleksandra Musiał, Magdalena Sawisz i Aleksandra Antochowska wy-
walczyły zwycięstwo w wojewódzkiej edycji VIII Konkursu "Moja Szkoła w Unii Europejskiej - powrót do szkoły". 
Zwycięzcy szczebla ogólnopolskiego w nagrodę pojadą ze swoim opiekunem do Brukseli.  

   Na drugim miejscu uplasowała się drużyna I Liceum Ogólno-
kształcącego w Kwidzynie, a na trzecim - VII Liceum Ogólno-
kształcące w Gdańsku. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze 
miejsce wywalczyło Gimnazjum nr 1 w Człuchowie. Drugie miej-
sce zajęło Gimnazjum w Chmielnie, a trzecie - Gdańskie Gimna-
zjum Miejskie. 
   Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie z udziałem wicekurato-
rator oświaty Elżbietą Wasylenko, koordynator Edukacji Obywa-
telskiej w Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicz-
nego Pomorskiego Kuratorium Oświaty Renatą Matys i dyrektor 
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejhero-
wie Dorotą Popiołek.  
   Licealistki z klasy o profilu biologiczno-ekologicznym  przygoto-
wała Alina Lipska, nauczycielka języka polskiego. Konkurs odby-
wał się pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej przy współpracy z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego. 
 - Naszym celem było przekonanie każdego, że jego codzienne 
zachowanie ma wpływ na środowisko - mówi Magdalena Sawisz. 
Aleksandra Musiał dodaje: - W naszym eseju podałyśmy kon-
kretne przykłady, jak oszczędzać wodę i energię. Podczas mycia 

rąk krany nie muszą cały czas otwarte na pełną moc. Trzeba też 
usuwać nieszczelność kranów i zaworów, bo każda uciekająca 
niepotrzebnie kropla wody jest stratą.            
  Po wręczeniu nagród reprezentantki wejherowskiego ogólniaka 
pokazały swoją działalność na rzecz ochrony środowiska  
w formie prezentacji multimedialnej, która była dołączona do 
pracy konkursowej.  

Młodzi ratownicy  
Gimnazjum Samorządowe z Bolszewa i Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Wejherowie zostali zwycięzcami XVII 
Mistrzostw w Udzielaniu Pierwszej Pomocy. Zawody odby-
wały się  na ulicach miasta Wejherowa, a zorganizował je 
wejherowski Zarząd Rejonowy PCK i Grupa Ratownictwa 
Medycznego PCK. 
W kategorii gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum Samorządowe w 
Bolszewie w składzie: Patrycja Firmanty (kapitan drużyny), Karolina 
Lange, Emilia Kepka, Emilia Gruba i Weronika Mutka. Drugie miejsce 
wywalczyło Gimnazjum nr 1 w Rumi, a trzecie miejsce zajęło Gimna-
zjum nr 1 Wejherowo. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwy-
ciężył ZSP nr 1 w Wejherowie, przed ZSP nr 2 Wejherowo i ZSP nr 3 
Wejherowo. Drużyny Gimnazjum Bolszewo i ZSP nr 1 Wejherowo 
wezmą udział w zawodach okręgowych w Kościerzynie. 
Wśród zadań podczas zawodów znalazły się złamania, poparzenia, 
utonięcia, zasłabnięcia i wypadki komunikacyjne. Scenki  odbywały 
się m.in. przy Cukierni Wenta, obok Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego, na ul. Wałowej i przy rzece Cedron. Kierownikami scenek 
byli: Kamil Gorzelnik, Robert Grilla, Katarzyna Paupa, Aleksandra 
Kowalska, Mateusz Renk i Karolina Grzenkowicz. Zawody sędziował, 
jako sędzia główny Adam Dargacz, a w roli sędziego technicznego 
wystąpił - Piotr Dargacz. Podczas zakończenia zawodów Gabriela 
Lisius - prezes Zarządu Rejonowego PCK, pogratulowała wszystkim 
drużynom wysokiego poziomu umiejętności ratowniczych . Nagrody 
ufundowali: Prezydent Miasta Wejherowa i Starosta Wejherowski. 
Wręczyli je: Michał Jeliński - kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Pro-
mocji i Turystyki UM oraz Hanna Janiak ze Starostwa Powiatowego.   

Jacht „Wejherowo”  
wygrał regaty „TRÓJCUP” 

Załoga jachtu „Wejherowo” zwyciężyła w zorganizowa-
nych po raz pierwszy Regatach Żeglarskich „TRÓJCUP”  
o Puchar Przechodni Prezesa Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego. Zawody zorganizowane w roku 10. lecia ist-
nienia Małego Trójmiasta Kaszubskiego miały charakter 
integracyjno-promocyjny. Jachty są własnością Ośrodka 
Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej  w Gdyni.  

   Regaty zostały rozegrane 15 maja br. na wodach Zatoki Gdań-
skiej na trasie Gdynia-Gdańsk-Gdynia, a w jachtach płynęli przed-
stawiciele samorządów i mieszkańcy: Gdańska, Gdyni, Wejhero-
wa, Rumi i Redy.  
   W zwycięskiej drużynie płynęli: Leszek Glaza (kapitan), Krzysz-
tof Mączkowiak (sternik), Bogusław Suwara, Maciej Michalik, 
Michał Wysocki, Daniel Zaputowicz i Tomasz Kamiński. Dodaj-
my, że w załodze Redy popłynął burmistrz  Krzysztof Krzemiń-
ski, a w załodze Rumi zastępca burmistrza – Ryszard Grychtoł. 
   Na drugim miejscu uplasowała się załoga Redy, a na trzecim 
Gdyni. Czwarte miejsce zajął Gdańsk, natomiast piąte Rumia. W 
ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się w Klubie „Kotwi-
ca” przy Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego MW, wzięli udział za-
stępca Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej kmdr Stanisław Ka-
nia i komendant ośrodka kmdr por. Piotr Ostrowski. Puchar 
ufundowany przez Leszka Glazę - przewodniczącego Zarządu 
Stowarzyszenia Małe Trójmiasto Kaszubskie odebrał Bogusław 
Suwara – sekretarz miasta Wejherowa. 

Zwycięska załoga Jachtu „Wejherowo” 
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Numer 
obwodu 

Granice obwodu Siedziba  
Obwodowej Komisji Wyborczej 

 
1 

Ulice: Akacjowa, Architektów, I Brygady Pancernej WP – nr 91, Budowlanych, Geodetów, 
Gulgowskiego, Heyki, Inżynierska, Karnowskiego, Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, Pod-
miejska, Przemysłowa, Rogali, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa; 

Świetlica Zakładu Energetycznego*  
ul. Przemysłowa 18 

tel. 0-58 572 82 70   672 13 87 
2 Ulice: Broniewskiego, Graniczna, Jasna, Jana z Kolna, Kołłątaja, Kolejowa, Ofiar Pia-

śnicy, Pułaskiego, Traugutta, Żeromskiego; 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*  
ul. Ofiar Piaśnicy 22, tel. 0-58 672 10 08 

 
3 

Ulice: Derdowskiego, Dolna, Krasińskiego, Lelewela, Majkowskiego, Nanicka – małe 
domy mieszkalne od nr 1 do nr 17 oraz bloki nr 4,6,8,10,12,14, Narutowicza, Niska, 
Okrężna, Słoneczna, Słowackiego; 

Przedszkole Samorządowe Nr 2*  
ul. Derdowskiego 1, tel. 0-58 672 17 91 

4 Ulice: Kusocińskiego, Nanicka – małe domy mieszkalne od nr 18 do nr 45 oraz blok  
nr 16, Nadrzeczna, Ogrody Nanickie, Wczasowa, Zwycięstwa; 

Zespół Szkół Nr 3 
ul. Nanicka 22, tel. 0-58 672 17 15  

5 Ulice: Chopina, Kąpino Dolne, Jagalskiego, Obrońców Helu, Partyzantów, Pruszkow-
skiego, St. K. Panek, Rejtana; 

Zakład Usług Komunalnych 
ul. Obrońców Helu 1   tel. 0-58 672 13 34  

6 Ulica Kochanowskiego; Społeczna Szkoła Podstawowa 
ul. Obrońców Wybrzeża 1A, 0-58 672 55 44 

 
7 

Ulice: Borowiacka, Chełmońskiego, Kossaka, Ludowa, Obrońców Wybrzeża, Staro-
młyńska, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Kaszubska, osiedle Kaszubskie – bloki  
nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18CD, Weteranów; 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna * 
ul. Kaszubska 14, tel. 0-58 677 65 70 

8 Ulice: Iwaszkiewicza, osiedle Kaszubskie – bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11,  
Kropidłowskiej, Norwida, Nowowiejskiego, Pomorska, Prusa; 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
os. Kaszubskie 27, tel. 0-58 672 37 19 

9 Ulice: osiedle Kaszubskie – bloki nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, I Brygady  
Pancernej WP - od nr 1 do nr 36, Rybacka; 

Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” 
os. Kaszubskie 28   tel. 0-58 736 17 57 

10 Ulice: Bema, Czarnieckiego, Fenikowskiego, Jaśminowa, Ogrodowa, Orzeszkowej,  Zespół Szkół Nr 2 
ul. Gdańska 30, tel. 0-58 672 16 46 

 
11 

Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Brzechwy, Grottgera, Konopnickiej, Leśmiana, Maszopów, 
Mokwy, Morska, Necla, Skargi, Staffa, Stefczyka, Szczukowskiej, Szyprów, Tuwima; 

Zespół Szkół Nr 2 
ul. Gdańska 30, tel. 0-58 672 16 46 

 
12 

Bolduana, Ceynowy, Chmielewskiego, Dzięcielskiego, Drzeżdżona, Gdańska, Gryfa 
Pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdyńskich, Mestwina, I Morskiego Pułku Strzelców, 
Obrońców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Pokoju, Patoka, Reja, 
Świętopełka, Trepczyka, Waśkowskiego; 

Zespół Szkół Nr 2 
ul. Gdańska 30, tel. 0-58 672 16 46 

 
13 

Ulice: Boczna, Dąbka, Gniewowska, Kamienna, Krótka, Krzyżowa, Myśliwska, Pod-
górna, Pogodna, Południowa, Poprzeczna, Roszczynialskiego od nr 1 do 51, Sikor-
skiego numery nieparzyste od nr 1 do 47 i numery parzyste od nr 2 do 78, Śmie-
chowska, Środkowa, Wąska, Wniebowstąpienia, Wschodnia, Wysoka; 

Zespół Szkół Nr 1 * 
ul. Śmiechowska 36, tel. 0-58 672 10 73  

14 Ulice: Brzozowa, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, Matejki, Nowa, Obrońców We-
sterplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Paderewskiego, Roszczynialskiego od nu-
meru 52 do końca, Sędzickiego, Sikorskiego nr nieparzyste od nr 49 do 127 i nr  
parzyste od nr 80 do 172, Skibniewskiej. 

Zespół Szkół Nr 1 * 
ul. Śmiechowska 36, tel. 0-58 672 10 73  

15 Ulice: Abrahama, Cicha, Dąbrowskiego, Judyckiego, 12 Marca (od ul. Wniebowstą-
pienia do przej. kolejowego ), Polna, Pucka, Rzeźnicka, św. Jana, Torowa, Wałowa; 

Klub Seniora 
ul. Pucka 9, tel. 0-58 672 14 50  

16 Ulice: 12 Marca (od p lacu Jakuba Wejh era do ul. Wniebowstąpienia), osiedle Staszi-
ca, Przebendowskiego, OO. Reformatów; 

Dom Pomocy Społecznej *  
ul. Przebendowskiego 1, tel. 0-58 677 41 01  

17 Ulice: Klasztorna, plac Jakuba Wejhera, Kościuszki, Mickiewicza, Parkowa,  
Sobieskiego (od placu J.Wejh era do ulicy 3 Maja), św.Jacka bez nr 14, Wybickiego, 
Zamkowa; 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- 
Pomorskiej, ul. Zamkowa 2A   

tel. 0-58 672 29 56/ w. 12  
18 Ulice: Kopernika, 10 Lutego, 3 Maja, Sienkiewicza, Sobieskiego (od ul. 3 Maja do   

ul. Dworcowej); 
Gimnazjum Nr 1  

ul. Sobieskiego 300, tel. 0-58 672 25 49 
19 Ulice: Hallera, Kalwaryjska, Krzywa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, Sportowa,  

Strzelecka, Wzgórze Wolności; 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

ul. Strzelecka 9, tel. 0-58 672 41 61 

20 Ulice: Bukowa, Harcerska, Sobieskiego (od ul. Dworcowej do ul. Inwalidów  
Wojennych); 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
ul. Bukowa 1  tel. 0-58 672 24 58 

21 Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, osiedle 1000- lecia Państwa  
Polskiego, plac J. Piłsudskiego, Spacerowa, Transportowa, Zachodnia; 

Szkoła Podstawowa Nr 9 * 
os. 1000-lecia PP 15  tel. 0-58 672 20 10  

 
22 

Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, osiedle 
Przyjaźni, Przyjaźni, Rogaczewskiego, Słowińców, Sobieskiego (od ul. Inwalidów  
Wojennych do ul. Sucharskiego), Spokojna, Sucharskiego, Szczęś liwa, Urocza, Wej-
herowska, Złota; 

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komu-
nalnych - Centrum Organizac ji Pozarządo-

wych, ul. Hallera 1A,   
tel. 58 677 50 00 wew. 60    

23 Areszt Śledczy w Wejherowie; Areszt Śledczy  
ul. Sobieskiego 302 tel. 0-58 778 79 00 

24 Szpital Sp ecjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie; Szpital Sp ecjalistyczny, ul. Jagalskiego 10    
tel. 0-58 572 73 34,  572 72 00 

25  Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci   Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dzien-
nego Pobytu dla Dzieci, u. Św. Jacka 14,  
tel. 58 672 26 00, 58 672 26 01 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA 

z dnia 11 maja 2010 roku 
w sprawie obwodów głosowania 

Działając na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 27 września 2010 roku – o wy borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 
544 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowa nia oraz siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych, w których zostanie przeprowa dzone głosowa nie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzie ń 20 czerwca 2010 roku. 

Głosowa nie odbę dzie się dnia 20 czerwca 2010 roku w sie dzibie Obwodowe j Kom isji Wy borczej w g odzinach od 6.00 do 20.00.    
* - lokal dost osowa ny dla potrze b osób niepe łnospra wnych 

                 Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt  
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- Najistotniejszą zmianą w wyborach prezy-
denckich jest umożliwienie osobom o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz osobom, które najpóźniej  
w dniu głosowania ukończą 75. rok życia, gło-
sowania przez pełnomocnika. W jaki sposób 
można skorzystać z tej możliwości ? 

- W celu skorzystania z tej możliwości wyborca 
udzielający pełnomocnictwa musi złożyć wnio-
sek do Prezydenta Miasta Wejherowa. Wniosek 
taki należy złożyć najpóźniej do dnia 10 czerwca 
2010 roku. Do wniosku dołączamy pisemną zgo-
dę osoby mającej być pełnomocnikiem, a w przy-
padku osób niepełnosprawnych kopię aktualne-
go orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stop-
nia niepełnosprawności oraz kopię zaświadczenia o prawie do 
głosowania, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców 
w mieście Wejherowo. Formularze wniosku oraz zgody na przy-
jęcie pełnomocnictwa dostępne są w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego i to tam należy wypełnione wnioski składać oraz na 
stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl. Po złożeniu wnio-
sku osoba upoważniona do sporządzania pełnomocnictwa wy-
znacza termin, w którym nastąpi podpisanie aktu pełnomocnic-
twa. Pełnomocnictwo sporządzane jest w miejscu zamieszkania 
wyborcy udzielającego pełnomocnictwa. Osobą upoważnioną 
do sporządzania aktów pełnomocnictwa jest Kierownik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wejherowie.  
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać pełnomocnikiem? 

- Pełnomocnikiem może zostać osoba, która jest wpisana do reje-
stru wyborców miasta Wejherowa bądź posiada zaświadczenie o 
prawie do głosowania. Natomiast pełnomocnikiem nie może być 
osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właści-
wej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, 
a także mężowie zaufania i kandydaci na Prezydenta RP. Pełno-
mocnictwo można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch, jeżeli 
jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub 
osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kura-
teli w stosunku do pełnomocnika.  
- Czy pełnomocnictwo można cofnąć ? 

- Tak. Cofnięcie następuje przez złożenie najpóźniej 18 czerwca 

czenie takiego oświadczenia obwodowej komi-
sji wyborczej. Wyborca, który udzielił pełno-
mocnictwa do głosowania w jego imieniu może 
zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zro-
bi to wcześniej niż pełnomocnik.  
- Czy na terenie miasta Wejherowa są obwo-
dy, w których nie przeprowadza się głoso-
wania przez pełnomocnika ? 

- Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowa-
dza się w odrębnych obwodach głosowania 
tj. Areszcie Śledczym, Szpitalu oraz w Domu Pomo-
cy Społecznej przy ul. św. Jacka w Wejherowie.  
- Czy są jeszcze jakieś inne istotne informa-
cje związane z przeprowadzeniem wyborów 

w mieście? 

- Bardzo ważną informacją jest fakt, że zmieniła się siedziba ob-
wodowej komisji wyborczej nr 22, która do tej pory znajdowała 
się w Wejherowskim Centrum Kultury. W najbliższych wyborach 
prezydenckich, a także przyszłych samorządowych siedziba 
OKW nr 22 będzie znajdowała się w Centrum Organizacji Poza-
rządowych przy ul. Hallera 1A. 
  Pełne informacje o warunkach udziału w głosowaniu w ob-
wodach głosowania utworzonych w kraju oraz o warunkach 
udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych 
za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Pre-
zydenta RP, zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku znajduje 
się na stronie www.bip.wejherowo.pl   

Głosowanie przez pełnomocnika  
Sekr etarz Miasta Wejherowa Bogusław Suw ara mówi o najnowszyc h zmianac h wprowadzo-
nych w ustawie o wyborze Prezydenta RP oraz zmianach organizacyj nyc h w przeprow adze-
niu wyborów na terenie miasta Wejherowa.  

 

Wybory 2010  
Na terenie miasta Wejherowo utworzono ogółem 25 obwodów 
głosowania, w tym 9 obwodów przystosowanych dla osób nie-
pełnosprawnych (lokale te w obwieszczeniu Prezydenta Miasta 
oznaczone są „gwiazdką”).  
  Osoby niepełnosprawne chcące zagłosować osobiście mogą w 
terminie do 15 czerwca 2010 roku złożyć w Urzędzie Miejskim 
wniosek o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie ob-
wodzie głosowania, gdzie lokal jest dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
W wyborach prezydenckich głosować będziemy od godzi-
ny 6.00 do 20.00. 

Kto moŜe głosować?  
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:  
•               najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,  
•               nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orze-

czeniem sądu, 
•               nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem 

sądu,  
•               nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orze-

czeniem Trybunału Stanu. 
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym 
tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin. 
 Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce. 

  Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, któ-
ry nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w 
innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na 
własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców 
sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca za-
mieszkania wyborcy. 
 Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.  
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na 

wniosek wyborcy. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obsza-
rze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed 
dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r. 
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowa-
nia  
  Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem 
wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. 
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wnio-
sek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się 
w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, 
najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 
czerwca 2010 r. 

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakła-
dach karnych i aresztach śledczych 
  Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpita-
lach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresz-
tach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych 
dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą 
mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi 
osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wybor-
ców. 

Bogusław Suwara  
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Odpust Wniebowstąpienia na Kalwarii  
Kilkanaście pielgrzymek przywędrowało do Wejherowa, aby 
uczestniczyć w jednym z najważniejszych odpustów na Kalwarii 
Wejherowskiej - w Odpuście Wniebowstąpienia. Główne nabo-
żeństwa odpustowe odprawił prowincjał franciszkanów o. File-
mon Janka z Poznania. 
  Już po raz 342. przybyła do Wejherowa piesza pielgrzymka z 
Gdańska-Oliwy. Nie bacząc na pogodę przybyli pielgrzymi m.in. 
Kościerzyny, Stężycy, Kartuz, Przodkowa, Żukowa, Gdyni, Szemu-
du, Kielna, Koleczkowa, a także z Lini, Strzepcza, Luzina,  Zwarto-
wa i Choczewa. Była także rowerowa pielgrzymka z Sierakowic. 
W trakcie Sumy Odpustowej wśród pielgrzymów obecny był wi-
ceminister rolnictwa Kazimierz Plocke i tradycyjnie  wejherow-
scy prezydenci z Krzysztofem Hildebrandtem na czele. Przyby-
łych gości i pielgrzymów serdecznie powitał Gwardian Klasztoru 
oo. franciszkanów w Wejherowie o. Tyberiusz Nitkiewicz. 

ZZZZawody wędkarskieawody wędkarskieawody wędkarskieawody wędkarskie    
 o Puchar Prezydenta Wejherow o Puchar Prezydenta Wejherow o Puchar Prezydenta Wejherow o Puchar Prezydenta Wejherowaaaa    

Na Jeziorze Orle zostały rozegrane zawody wędkarskie  
o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. Wzięło w nich 
udział 24 zawodników, w tym 20 seniorów i 4 juniorów. 
W kategorii seniorów zwyciężył Waldemar Smorawiński, przed Da-
mianem Damaszke i Robertem Leszczyńskim. Czwarte miejsce zajął 
Mieczysław Stanzecki, piąte - Zbigniew Śliwicki, szóste - Wacław Ma-
kówka, siódme - Zbigniew Niewiarowski (Hel), ósme - Henryk Jęru-
sik (Hel) i dziewiąte - Jacek Mruczkowski. W kategorii juniorów zwy-
ciężył Mateusz Makówka.  
Nagrody i puchary najlepszym wędkarzom w imieniu prezydenta 
miasta wręczył Michał Jeliński - kierownik Wydziału Kultury, Sportu, 
Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. Zawody, które zorganizował 
Zarząd Koła PZW Wejherowo-Miasto, sędziował Jerzy Kruppa. Spon-
sorem wędkarskiego poczęstunku była firma MEBUS z Gdyni. 

Spotkanie z podróŜnikiem  
Markiem KamińskimMarkiem KamińskimMarkiem KamińskimMarkiem Kamińskim        

W ramach  Biesiady Literackiej pod hasłem „Zrozumieć 
Świat” odbyło się 24 kwietnia br. w wejherowskiej bibliotece 
spotkanie ze znanym podróżnikiem Markiem Kamińskim. 
Spotkanie prowadził tradycyjnie Krystian Nehrebecki. 
  Znany z wielu ekstremalnych wypraw podróżnik opowiadał  
o swoich wyprawach w różne rejony świata, a zwłaszcza tych na 
dwa przeciwległe bieguny, na które zabrał ze sobą  niepełno-
sprawnego chłopca Janka Melę z Malborka. Jak powiedział wę-
druje od ponad 35 lat. Pierwszą samodzielną podróż odbył  
z Gdańska do Łodzi, a już jako uczeń liceum wybrał się frachtow-
cem do Danii. Rok później podobnym statkiem popłynął do Ma-
roka i od tego momentu podróże stały się pasją jego życia. 
   Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wypraw wykorzy-
stuje w różny sposób dzieląc się swoimi doświadczeniami. W 1996 
roku założył Fundację Marka Kamińskiego, której zdaniem jest m.in. 
pomoc osobom potrzebującym i niepełnosprawnym oraz tworze-
nie programów edukacyjnych. Na co dzień zajmuje się pracą w Fun-
dacji i prowadzeniem wycieczek w różne rejony świata. Prowadzi 
wykłady, pisze książki i nagrywa filmy podróżnicze. Jest członkiem 
wielu organizacji, m.in. Polskiej Rady Biznesu AA, Związku Litera-
tów Polskich, Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk 
(członek honorowy) oraz Sopockiego Klubu Żeglarskiego.  

Rzeźba Jana Pawła II stanie w Wejherowie 

Piękna rzeźba popiersia 
Jana Pawła II wykonana 
przez znakomitego kra-
kowskiego artystę rzeźbia-
rza-Wiesława Domańskie-
go stanie na wejherowskim 
Skwerze im. Papieża Jana 
Pawła II, obok kolegiaty.  
W Polsce powstaje wiele 
pomników i rzeźb, ale ta 
jest szczególna. Jak pisze 
publicysta Dziennika Pol-
skiego „rzeźba oddaje cha-
ryzmę, oraz wyjątkową 
empatię i siłę oddziaływa-
nia Papieża Polaka”. 

PrzełoŜył opowieści kaszubskie na serbski 
W Belgradzie ukazała się 
po serbsku "Antologia ka-
szubskich opowiadań lu-
dowych". Autorem tłuma-
czenia zebranych legend  
i opowiadań kaszubskich  
jest serbski slawista dr Du-
Dušan Pażđjerski, pracow-
nik naukowy Uniwersytetu 
Gdańskiego, od niedawna 
mieszkaniec Wejherowa. 
Książkę wydało Wydaw-
nictwo AŁMA. Konsultacja 
naukowa: prof. Jerzy Tre-
der. Redaktor: Đorđe Ota-
šević. Nakład 300 egzem-
plarzy. 
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Uczniowie o Unii Europejskiej  
W Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie odbył się Międzysz-
kolny Konkurs z okazji Dnia Europejskiego, w którym wzięły 
udział szkoły podstawowe z Wejherowa. Zwyciężyła reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek.  
   Uczniowie podczas konkursu zaprezentowali państwa Unii Eu-
ropejskiej, wykazali się znajomością historii i kultury państw 
członkowskich, zaprezentowali się w konkursie kulinarnym i 
wokalnym oraz w zawodach sportowych.  
   Drugie miejsce zajęła reprezentacja gospodarzy - SP nr 9, trze-
cie miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa, a czwarte - SP nr 8.  

Konkurs na najpiękniejszy  
balkon lub ogród 

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogło-
sił po raz trzynasty konkurs na najładniej ukwiecony  
i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta 
Wejherowa.  
Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: bal-
kony i okna w domach jedno- i wielorodzinnych, ogrody przy  
domach jednorodzinnych, ogrody przy domach wielorodzin-
nych oraz ogrody działkowe.  
Konkurs w kategorii ogrody działkowe będzie rozstrzygany w 
dwóch etapach: wewnętrznym i miejskim. Etap wewnętrzny 
przeprowadzany jest w ramach danego Ogrodu Działkowego. 
Do tego etapu mogą przystąpić wszystkie ogródki działkowe  
z danego Ogrodu Działkowego. Komisja powołana przez za-
rząd Ogrodu dokona oceny obiektów do 30 maja 2010 r. Zarzą-
dy poszczególnych Ogrodów zgłoszą laureatów do etapu miej-
skiego. Konkurs w pozostałych kategoriach będzie rozstrzyga-
ny w jednym etapie – miejskim. 
Zgłoszenia pisemne do dnia 8 czerwca 2009 r. godz. 15.30 
przyjmuje Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12. 
Marca 195, Wejherowo, tel. 058-677-71-03.  
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właści-
ciela obiektu, numer telefonu, dokładny adres i rodzaj obiektu 
przedstawionego do konkursu.  Istnieje możliwość zgłaszania 
obiektów do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, znajo-
mych itp.).                                                                                    

Taneczne Show Klubu „Świat Tańca” 
W ZS nr 3 w Wejherowie miało miejsce Taneczne Show Klu-
bu  „ŚWIAT TAŃCA”. Przed swoimi najbliższymi prezentowali 
się  tancerze przygotowani przez Joannę i Jacka Bernaśkie-
wicz w różnych grupach wiekowych i stylach tanecznych. 
  Najmłodsza grupa Laleczki ( 3. i 4-latków)  wzbudziła  powsze-
chny aplauz i łzy wzruszenia. Wielką niespodzianką był debiut 
grupy solo. Następnie ruszyły na parkiet pary młodzieżowe i do-
rośli. Klub Taneczny ŚWIAT TAŃCA za ostatnie sukcesy na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej otrzymał nominację do wzię-
cia udziału w jednym z najbardziej prestiżowych w Europie festi-
wali  tańca Magia Italiana, który odbędzie się w Rimini we Wło-
szech. W dniach 2-11.07. 2010 r. formacje taneczne EXPRES,
CARMEN i MINIMAX   będą  reprezentowały Polskę . 

Sukces „Bąbelków” i „Baccary” 
Zespoły taneczne „Bąbelki” i „Baccara” działające przy Wej-
herowskim Centrum Kultury wzięły udział w  Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki i Tańca Kwakowo 2010 w Kobylnicy.  
   Tancerze zdobyli tam trzy drugie miejsca: „Bąble ” w kategorii 
hip-hop dzieci do lat 11, natomiast „Bąbelki II - grupa 5. i 6-
latków” w kategorii disco dance dzieci do lat 11, „Baccara”  
w kategorii hip-hop. Dodatkowo jedno wyróżnienie dla  
„Bąbelków I- grupa 4. i 5-latków” w kategorii mini formy tanecz-
ne. Zespół taneczny  „Baccara” podczas  Festiwalu „IV Europej-
skie Dni Tańca – Malbork 2010” wywalczył drugie miejsce  
w kategorii 12-15 lat HIP HOP mini-formacje + formacje. Zajęcia 
grup odbywają się we wtorki i czwartki po godz. 18  w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Wejherowie. 

Turysta senior 
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów 
do wzięcia udziału w wycieczkach pieszych.  12 czerwca br. Wy-
cieczka do Rumi: Zagórska Struga, zabytki miasta, zwiedzanie 
Kaktusiarni. Zbiórka o godz. 10 przy wejściu na dworzec PKP.  
•   19 czerwca br. Wycieczka Niebieskim Szlakiem do Redy Cie -
chocina. Zbiórka o godz. 10 przy głównym wejściu do wejhe-
rowskiego szpitala.  
      Uwaga! Realizacja planu wycieczek uzależniona jest od 
pogody. Uczestnicy sami ponoszą koszt wycieczki.  
                                Kontakt: edwin.nawrocki@qmail.com.pl  
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Lekkoatleci rozpoczęli sezon startowy 
Koniec kwietnia i początek maja to czas rozpoczęcia sezonu starto-
wego dla lekkoatletów. Zawodnicy KS „Wejher” po długich przygoto-
waniach wystartowali w pierwszych tegorocznych zawodach. Dwój-
ka zawodników: Jacek Dybowski i Tomasz Rutkowski wystartowała 
25 kwietnia w I Wrzesińskim Mitingu Lekkoatletycznym. Bieg na 
1000 metrów wygrał Jacek Dybowski w czasie 2.33,68, miejsce dru-
gie zajął Tomek Rutkowski z czasem 2.35,60. Kolejnym startem 
dwójki tych zawodników był udział w mitingu w Sosnowcu. Wystar-
towali na dystansie  jednego okrążenia. Jacek wywalczył drugie miej-
sce w czasie 50,34 , a Tomek  miejsce czwarte z nowym rekordem 
życiowym 51,89. 1 maja na stadionie w Gdańsku odbył się miting 
otwarcia sezonu.  
W biegu na dystansie 1000 metrów Ewa Zaborowska uzyskała bar-
dzo dobry rezultat 2.58,86 i zajęła czwarte miejsce, Katarzyna Kon-
kol z czasem 3.09,49 wygrała swoją serię. Na tym samym dystansie 
drugie  miejsce wśród mężczyzn zajął Jakub Klawikowski, który po-
prawił swój rekord życiowy 2.32,90, Paweł Kpicki w swojej serii bie-
gowej był drugi i ustanowił również rekord życiowy 2.37,04. Na 
krótszym dystansie wystartowali również młodzicy. Krystian Szulc  
i Robert Dybowski pobiegli na dystansie 600 metrów. Krystian po 
bardzo dobrym biegu wygrał swoją serię z dobrym czasem 1,36,52,  
a Robert był szósty. 

Srebrny medal unihokeistów 
UKS „Ósemka” Wejherowo              

Wielkim sukcesem zakończyli rozgrywki ligowe sezonu 2009/ 
2010 unihokeiści Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „ Ósem-
ka” Wejherowo w kategorii juniorów starszych ( szkoły ponad-
gimnazjalne). W XIII Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych  
w Unihokeju rozgrywanymi w Zielonce k. Warszawy wywalczyli 
srebrny medal. 
  Skład zespołu UKS „OSEMKA” WEJHEROWO: Arkadiusz 
Woźniak- bramkarz; Mateusz Bobrycki; Karol Idzi; Kamil Jani-
szewski, Mateusz Kołakowski; Krzysztof  Mielewczyk; Bartosz 
Noga; Filip Papierowski; Daniel Pranga; Patryk Pranga; Mateusz 
Stani; Jakub Tułowiecki; Patryk Żyła; Przemysław Żyła (najlepszy 
środkowy turnieju). Trener zespołu: Grzegorz Janiszewski. 

Rafał Karcz podwójnym zdobywcą  
Międzynarodowego Puchar Polski  

W Węgrowie odbył się w międzynarodowej obsadzie (m.in. 
Słowacja, Ukraina, Litwa, Łotwa) Puchar Polski seniorów 
oraz kadetów w kickboxingu. Sekcję Kaszubskiego Towa-
rzystwa Sportowo-Kulturalnego „Fight Zone” Wejherowo, 
reprezentowało troje zawodników, którzy wywalczyli trzy 
miejsca na podium, w tym dwa Puchary Polski. 

   Rafał Karcz sprawił dużą niespodziankę w finale semi contact. 
(walka na punkty). Wygrał z Wicemistrzem Świata i Europy Pio-
trem Bąkowskim, odwiecznym rywalem na matach krajowych  
i zagranicznych.  Karcz – trener i zawodnik KTS-K „Fight Zone” 
wygrał również rywalizację light kontakt (walka ciągła na ma-
cie) w kat. do 57 kg. Karcz jako jedyny w całym turnieju zdobył 
dwa Międzynarodowe Puchary Polski – w semi i light. 
   Cieszy postawa młodego zawodnika – Cezarego Maciejewskie-
go, który zdobył brązowy medal wśród kadetów starszych (13-
15 lat) w wadze do 63 kg.  
   30 maja Rafał Karcz stanie do walki o tytuł zawodowego Mi-
strza Polski w kickboxingu full contact. Walka odbędzie się 
podczas gali w Pułtusku. 

XII Ogólnopolskie Regaty Jachtów 
śaglowych Sterowanych Radiem  

O pier wsze w t ym  roku punkty r ankingo we dające 
kwalifikacje do Mistrzostw Polski walczyli sternicy 
jachtów żaglowych kierowanych r adiem w r egatach 
otwarcia sezonu w Łącku na jez iorze Wicko . Ekipa 
RJK PZPOW  „Bliza-BalexMet al”  Wejherowo była bez-
konkurencyjna i  wygr ała zdec ydowanie z duż ą prz e-
wagą punkto wą nad pozost ałym i klubami z Polski 
zdobywając ufundowany puchar.  

  Problemów nie mieli i spisali się świetnie najbardziej doświad-
czeni i utytułowani zawodnicy Blizy. Wśród seniorów tym razem 
triumfował Janek Springer z Wągrowca, pozostawiając za sobą 
najlepszych zawodników Blizy, którzy zajęli kolejne cztery miej-
sca (Julian Damaszk, Tomek Kukowski, Mieczysław Muller  
i Damian Damaszk).  
   W kategorii juniorów nieoczekiwanie wygrał reprezentant go-
spodarzy regat – Łukasz Piasecki, drugie miejsce na podium 
przypadło Mateuszowi Labudzie, a trzecie Karolowi Klawikow-
skiemu z Blizy Wejherowo. W najmłodszej grupie sterników re-
prezentant Wejherowa – Paweł Gosz – zajął trzecie miejsce.  

UWAGA ! 
W związku z  przestojem technologicznym Kryta Pływalnia  

przy Z espole Szkó ł nr 3   będz ie zamknięt a  
w dniac h  21.06 .2010 r. - 18.07 .2010 r . 

Zaprasz am y 19 lipc a 2010 r . o d godz . 7 .00. 
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Data Godz.                                     Rodzaj  imprezy 

1.06 16.00 Dzień Dziecka w Parku Majkowskiego. Impreza pt" Tańcz w rytmie Maminkowej melodii". 
Dodatkowo: konkursy, stoiska ze słodkościami, stoiska rekreacyjne. 

10.06 17.00 Turniej Baśki w  restauracji "Kamienna" . 

27.06 14.00 Jarmark Wejherowski w Amfiteatrze w Parku miejskim. W programie: spektakl dla dzieci w 
wykonaniu Teatru Lalki "Tęcza" ze Słupska, występ Częstochowa Pipes&Drums - gra na du-
dach w wykonaniu uczestników I edycji "Mam talent", Kabaret Noł Nejm. 
Gwiazda wieczoru - zespół PIN. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Czerwiec 2010 rok   Czerwiec 2010 rok   Czerwiec 2010 rok   Czerwiec 2010 rok    

10.06 17.00 Wernisaż „Nasze Kaszuby” – wystawa poplenerowa I Pleneru Integracyjnego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków „Pasja” Wejherowo i Klubu „Plastyka” im. Stefana Morawskiego Słupsk.  

10.06  Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym omawiana będzie powieść Józefa Hena  
"Pingpongista". 

11.06 18.30 Spotkanie z Elżbietą Dzikowską najbardziej znaną polską podróżniczką, historykiem sztuki . 

14.06  Uroczyste zakończenie projektu 3M czyli Reda, Rumia i Wejherowo oraz rozstrzygnięcie  
IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego. 

 22.06-

20.07 

18.00-20.00 LETNIA AKADEMIA MALARSKA dla dorosłych . Zajęcia odbywają się w każdy wtorek  i piątek. 

czerwiec   Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 30. rocznica śmierci Haliny Snopkie-
wicz (1934-1980), polskiej autorki powieści dla młodzieży, 110. rocznica urodzin Antonie’a de 
Saint-Exupery’ego (1900-1944), 10. rocznica śmierci ks. Józefa Tischnera (1931-2000), 95. 
rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego (1915-2006), ; 80. rocznica urodzin Sławomira Mroż-
ka (ur.1930), 140. rocznica śmierci Carlesa Dickensa (1812-1870), pisarza angielskiego. 

   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie    

Nagrody dla młodych plastyków 
W wejherowskim ratuszu zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz 
oraz Andrzej Fedoruk i Renata Hoppe wręczyli nagrody w gmin-
nym etapie XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży „Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze 
rękę poda”. W grupie drugiej 9-12 lat zwyciężyła Kinga Dziosa, SP 
nr 8. Drugie miejsce zajęła Natalia Konkel, SP nr 6, trzecie – Domi-
nika Korzeniewska, SP nr 8. Wyróżnienie – Cyryl Morek, SP nr 8. W 
grupie trzeciej 13-16 lat, pierwsze miejsce zajęła Karolina Wrońska, 
ZS nr 3, drugie miejsce – Michalina Wendt, ZS nr 3, a trzecie – Klaudia 
Ostrowska, ZS nr 3. Wyróżnienie przyznano Sandrze Szyc, ZS nr 3.  

Najlepsi matematycy  

 Izabela Kiedrowicz, uczennica SP nr 9 została zwyciężczynią Mię-
dzyszkolnego Konkursu Matematycznego. Mistrzyni została wyło-
niona w kolejnym etapie konkursu, który odbył się w wejherow-
skiej „dziewiątce”. Drugie miejsce zajęła Zofia Witkowska z SP nr 9, 
a trzecie – Jakub Ruth z SP nr 8.  

  Dyrektor SP  nr 9 w Wejherowie Olga Tomaszewska poinformowa-
ła, że w finale znaleźli się najlepsi matematycy w całym mieście. Nato-
miast zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, który wręczał nagro-
dy, podkreślał  ogromne znaczenie matematyki w życiu człowieka.  
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NOWINY - Bi ule tyn In fo rmacyj ny U rz ędu Mi ejskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. 058-677-70-56, fax 058-672-12-57; e-m ai l: n o wi n y @ we j he ro w o. p l;     

 in te rne t : w ww . we j he ro w o. p l; w w w. z o b acz w ej h e row o . pl  

Archiwalne nume ry na stronach: www.wejhe rowo. pl i www.zobaczwejherow o.pl   
Materi ały info rmacyjne prz yjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarz yszeń oraz insty tucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie .  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. 
Nakład 8  000 egz. Skład komputerow y: własny. Druk: Wejhe rplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  Jakuba  We jhe ra  8 - Ratusz  M ie jsk i 
Informacja - Kancelaria Ogólna 

(058) 677-70-00, fax (058) 672-12-57  
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 

Sekretariat Prezydenta Miasta 
 058-677-70-19,  058-677-70-20 

Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski  

Sekretariat Zastępców Prezydenta 
058-677-70-03, 058-677-70-04, 058-677-70-50 

Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  
058-677-70-20 

Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 
058-677-71-59  

W Y DZIAŁ Y URZĘDU MIEJS KIEGO 
(w nawiasie - kierownicy ) 

 ■   Plac Jakuba W ejhera 8 

Wydział Ogólno-Organizacyjny  
058-677-70-30,  058-677-70-44 (fax)   

Sekretariat Rady Miasta  
058-677-70-26, 058-677-70-27 

  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - 058-677-70-37, 058-677-70-38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) 058-677-70-58 

StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   
986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 

 ■   Ulica 12-go Marca 195  
Wydział Spraw Obywatelskich  

(Mariola Pokraczyńska)   
Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   

Dowody osobiste: 058-677-70-17 
Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  

058-677-71-61 Sekretariat: 058-677-71-59 
Wydział Inwestycji, Gospodarki  

Komunalnej i Ochrony Środowiska 
(Dorota Grochalska)  

Sekretariat: 058-677-71-03,  
058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax)  

Zespół Zamówień Publicznych 
 058-677-71-23 (fax)  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: 058-677-71-43,  
058-677-71-44, 058-677-71-42 (fax)   

Miejski Konserwator Zabytków 
(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 058-677-71-56 

Wydział Spraw Lokalowych  
(Krystyna Niklewicz)  058-677-71-25  

Urząd Stanu Cywilnego  
(Alina Kieda-Szefka) 058-677-71-31  

Ewidencja Działalności Gospodarczej  
058-677-71-34, 058-677-71-36 
Inspektorat Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 058-677-71-38,  058-677-71-39 
Miejski Zespół Obsługi Placówe k Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  058-672-19-66, 058-677-56-34 (fax),  
058 736-29-22 

Zakład Usług Komunalnych (Henryk Skwarło)  
ul. Obrońców Helu 1 058-672-13-34, 058-672-10-21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, 058-572-29-30, 058-572-29-32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(p.o. Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
058-677-50-00, 058-672-47-97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Sobieskiego 251   

058-677-46-16, 058-672-47-26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

ul. Kusocińskiego 17  
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta RoŜyńska)  

058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, 058-677-65-70 
WypoŜyczalnia, dorośli 058-677-65-74 

80 lat Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni obchodziło jubileusz 
80 - lecia działalności. W uroczystości, która odbywała się w Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni wzięli udział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz 
jego zastępca Wojciech Kozłowski. Na ręce prezesa PEWiK Henryka Toma-
szewskiego, złożyli podziękowanie za oddaną i zaangażowaną pracę na rzecz  
mieszkańców Wejherowa.  

- Chcielibyśmy złożyć ukłon załodze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,  
w szczególności Prezesowi Zarządu Henrykowi Tomaszewskiemu, który zawsze 
pełen jest zrozumienia dla problemów samorządowych – mówił prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. - Dzięki Jego zaangażowaniu i umiejętnościom mene-
dżerskim oraz profesjonalizmowi pracowników, dzisiejszy PEWiK jest prężnie roz-
wijającym się, nowoczesnym przedsiębiorstwem. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni to usługodawca w zakresie 
dostawy wody, odprowadzania ścieków i ich oczyszczania. Zaopatruje w wodę bli-
sko 370 tys. mieszkańców w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie i Kosakowie.  

- PEWiK jest jednym z najważniejszych przedsiębiorstw dla trzystu siedemdziesię-
ciu tysięcy mieszkańców. Bez PEWiK-u niemożliwa byłaby ich codzienna i zdrowa 
egzystencja – mówi zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski. - To dzięki wielu 
specjalistom i pracownikom, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i urzą-
dzeń spełniających najwyższe wymagania norm polskich i europejskich, do na-
szych mieszkań dostarczana jest najwyższej jakości woda, odprowadzane i oczysz-
czane są ścieki zgodnie z europejskimi normami.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
juŜ w zmodernizowanej siedzibie  

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie od 7 czer-
wca br. przenosi się po trwają-
cym ponad rok remoncie do 
zmodernizowanej siedziby przy 
ul. Kusocińskiego. MOPS czynny 
będzie od poniedziałku do 
czwartku w godz. 7.30 -15.30,  
a w piątki w godz. 7.30-14.30.  

O otwarciu siedziby MOPS bę-
dzie można również przeczy tać  

w czerwcowy ch N OWINA CH.   

 



Iwona Truchań Najsympatyczniejszą wejherowianką




