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Podsumowanie kadencji 2006-2010 
Krzysztof Hildebrandt,  
prezydent Wejherowa 

Szanowni Mieszkańcy!  
     Koniec kadencji, to czas na 
podsumowania i refleksje. 
Dzięki Państwa zaufaniu od 
wielu lat realizuję program 
rozwoju naszego miasta. Dzię-
kuję wszystkim mieszkańcom 
Wejherowa za wspólną pracę 
dla miasta i dotychczasowe 
wsparcie. W tym czasie wiele 
razem osiągnęliśmy oraz rozpoczęliśmy znaczące 
przedsięwzięcia i inwestycje, za które czuje się odpowie-
dzialny. Wizja Wejherowa, miasta przyjaznego i atrak-
cyjnego dla mieszkańców, którą staramy się realizować 
staje się faktem i przynosi korzyści wejherowianom. Je-
stem realistą, stąpam twardo po ziemi, ale mam – tak 
jak Państwo - marzenia o Wejherowie. I wspólnie je re-
alizujemy! Nasze miasto się zmienia. Mimo trudnej sy-
tuacji Polski w ostatnich latach, mimo kryzysu starali-
śmy się zapewnić dalszą poprawę warunków życia 
mieszkańców, m.in. poprzez inwestycje  drogowe, 
mieszkaniowe, oświatowe, kulturalne i rekreacyjno-
sportowe. Pozyskaliśmy znaczne środki poza budżetem 
miasta, przede wszystkim z Unii Europejskiej.  Mam 
świadomość tego, że jest jeszcze wiele do zrobienia, że 
są potrzeby i oczekiwania, które należy zaspokoić. 
Przed nami nowe wyzwania i pomysły. 

Inwestycje słuŜące mieszkańcom  
Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w  
latach 2006-2010 przyczyniły się do podniesienia 
komfortu życia m ieszkańców Wejherowa. Z ich  
efektów korzystają wejherowianie.  

   Drogi  - wybudowano, zmodernizowano, wyremonto-
wano, utwardzono, również chodniki i ścieżki rowero-
we - łącznie prawie 19 km w ciągu ostatnich 4 lat. Przy-
pomnijmy, że w mieście jest ok. 90 km dróg, czyli prace 
wykonano na ponad 21 proc. ich długości.  

22 ulice 

   Najważniejsze zadania zrealizowano na 22 ulicach: 
Necla, Stefczyka, Pokoju (ciąg pieszy), Ceynowy, Chmie-
lewskiego, Orzeszkowej, Kaszubska, Pomorska, Sta-
romłyńska, Chopina, Gulgowskiego, Heyki, Lelewela, 
Mostnika, Kotłowskiego, Sobieskiego, Harcerska, 12 
Marca, Sikorskiego, Sędzickiego,  Marynarki Wojennej 
(udział finansowy), Wałowa. 

Inwestycje mieszkaniowe 

   W mijającej kadencji wybudowano nowy budynek so-
cjalny oraz kolejny budynek Wejherowskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego – łącznie 113 mieszkań 
dla wejherowian. Miasto wspierało remonty zabytko-
wych budynków i wymianę ogrzewania na proekolo-
giczne. Pomoc miasta otrzymały wejherowskie zabytki, 
takie jak kościół klasztorny i kolegiata.  

Osiedlowe boiska i place zabaw 

   Wybudowano lub rozbudowano osiedlowe boiska  
i place zabaw przy ul. Partyzantów, Konopnickiej, Gra-
nicznej, Mostnika, na Os. Sikorski Park i na Os. Przyjaźni.  
Przy wejherowskich szkołach powstały nowe obiekty 
sportowe.     

Monitoring i nowoczesne autobusy 

   Zmodernizowano bibliotekę publiczną i Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Prace remontowe wraz ze zaku-
pem nowoczesnego wyposażenia przeprowadzono 
praktycznie w każdej szkole. Rozbudowano monitoring 
uliczny służący poprawie bezpieczeństwa wejherowian. 
MZK kupił pięć nowoczesnych  autobusów.  
   Ogromną wagę władze miasta położyły na pozyskanie 
środków unijnych (patrz ramka obok). 

PPPPonad 50 mln złotych z Unii Europejskiejonad 50 mln złotych z Unii Europejskiejonad 50 mln złotych z Unii Europejskiejonad 50 mln złotych z Unii Europejskiej    
Zadania zrealizowane, realizowane lub planowane 

przy zabezpieczonym finansowaniu unijnym:  

• Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza po-
przez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie – re-
nowacja Kalwarii Wejherowskiej. 
• Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Par-
ku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie (I etap 
renowacji parku). 
• Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejhe-
rowa (przebudowa ul. Wałowej i terenów przyległych,  
II etap prac w parku). 
• Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez 
termomodernizację budynków szkół w miastach Wejhero-
wo i Reda (dotyczy 5 szkół w Wejherowie - rozpoczęto od 
termomodernizacji ZS nr 1 przy ul. Śmiechowskiej). 
• Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę  
„Filharmonii Kaszubskiej – regionalnego centrum kultury”. 
• Turystyczny Szlak Północnych Kaszub. 
• Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez roz-
wój systemów gospodarki wodnej - I etap. 
• E-urząd - rozw. elektr. usług publicznych na terenie pow. wejh. 
• Program porządkowania gosp. wodno-ściekowej (bud. sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej - PEWIK sp. komunalna). 
• Bud. instalacji do wytwarzania prądu i energii cieplnej w 
skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejhe-
rowa (modernizacja ciepłowni – OPEC spółka komunalna). 
• Programy edukacyjne, społ. i kulturalne dla mieszkańców 
Wejherowa realizowane przez szkoły, WCK i MOPS. 

Najważniejsze zadania inwestycyjno- remontowe  
w minionej kadencji przedstawiamy  

również w fotoreportażu na str. 7-10.  

Przebudowa ul. Półn ocnej t o element  Rew italizacji   
Śródmieścia Wejherowa .  
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!  

Grunt na medal w Wejherowie  
Należący do miasta teren inwestycyjny przy ul. Podmiej-
skiej w Wejherowie o powierzchni 2,46 ha otrzymał tytuł 
finalisty IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na me-
dal 2010”.  
Na konkurs napłynęły 242 oferty z całej Polski. Urząd Miej-
ski przygotował i opracował ofertę przy ul. Podmiejskiej, 
aby zachęcić do inwestowania w Wejherowie. W wyniku 
selekcji dokonanej przez regionalne Centra Obsługi Inwe-
stora do finałowego etapu konkursu zakwalifikowano 88 
terenów, w tym nieruchomość położoną w Wejherowie 
przy ul. Podmiejskiej. Konkurs został zorganizowany przez 
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Pa-
tronat honorowy objęło Ministerstwo Gospodarki. Patro-
nem prasowym był Puls Biznesu. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do oferty inwe-
stycyjnej Wejherowa, dostępnej pod adresem internetowym 
www.nieruchomosci.wejherowo.pl. Znajdują się tam kom-
pleksowe informacje dot. sprzedaży i wynajmu nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa. 

- Nowe usługi rozwijane  w wejherowskim  MZK są ko-
nieczne, gdyż funkcjonowanie komunikacji  miejskiej 
jest bardzo ważne dla mieszkańców Wejherowa –  pod-
kreśla prezydent Hildebrandt – Możemy być dumni, że 
wejherowski zakład jest w krajowej czołówce w  zakre-
sie nowatorskich rozwiązań, czego przykład jest możli-
wość zakup biletu przez  Internet. Jak przekonuje Cze-

sław Kordel, prezes MZK Wejherowo Sp. z  o.o., użycie 
karty elektronicznej jest bezpieczne, wygodne i  proste.  

- Dzięki zaoszczędzonym środkom będzie można unik-
nąć drastycznych podwyżek cen biletów, które wymu-
sza wzrost ceny zakupu paliwa – mówi prezes Kordel.  

- Chcemy być innowacyjni i ułatwić pasażerom dostęp 
do zakupu biletów – mówi Dorota Miler, kierownik 
projektu w MZK sp. z  o.o. w  Wejherowie. - MZK Wejhe-
rowo wprowadza nowy system pobierania opłat przy 
pomocy bezkontaktowej Karty elektronicznej z myślą o 
wygodzie swoich pasażerów. 

Bilety MZK moŜna juŜ kupić przez internet  
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. od 22 października br. rozpoczął  sprzedaż biletów 
przez internet. To pierwsza taka usługa dostępna dla pasażerów w Polsce. Pierwszego zakupu elektro-
nicznego biletu przez internet z automatycznym załadowaniem karty elektronicznym dokonał prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  Towarzyszyło temu zainteresowanie mediów. 

Targi Turystyczne w Poznaniu 
TOUR SALON  

W dniach 20- 23 października w Poznaniu odbyły się 
kolejne Targi Turystyczne TOUR SALON.  Podczas czte-
rodniowych targów swoją ofertę przedstawiło 760 wy-
stawców z 39 krajów, wśród których licznie zaprezento-
wało się województwo pomorskie, w tym również Wej-
herowo.  
   Stoisko województwa pomorskiego nawiązywało do roz-
poczynającej kampanii promocyjnej, jaką przez najbliższe 
półtora roku prowadzić będzie Samorząd Województwa 
wraz z PROT, proponując cztery główne formy aktywności: 
turystyka kulturowa, wodna, aktywna i wypoczynkowa.  

Wszystkie stoiska w województwie pomorskim promowały 
się pod wspólnym hasłem „Pomorskie nabierz kolorów”.  

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa 
jako pierwszy kupił bilet przez internet.  
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Medale dla kombatantów 
W sali widowiskowej Atlantic odbyło się spotkanie 
kombatantów zorganizowane przez Radę Kombatanc-
ką przy Staroście i Prezydencie Miasta Wejherowa oraz 
Związek Inwalidów Wojennych RP. Podczas spotkania 
grupa najaktywniejszych członków organizacji komba-
tanckich otrzymała medale, odznaczenia i dyplomy.   
  Na spotkaniu obecni byli m.in. wiceprezes Zarządu 
Okręgu ZIW RP Ryszard Ostrowski, prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt ze swoim zastępcą Bogdanem Tokło-
wiczem i Szef Sztabu Centrum Wsparcia Teleinform-
tycznego MW kmdr Włodzimierz Kluczek.     

    Medale za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP 
(tzw. Krzyż Poznański) wręczył wyróżnionym prezes Zarzą-
du Okręgu Roman Rakowski. Odznaczenie otrzymali: Lucjan 
Bindek, Zygmunt Rohde, Jerzy Groth, Henryk Kwiatkowski, 
Jan Klonowski i Stanisław Harasiuk. Odznaki Za Zasługi 
Związku Inwalidów Wojennych RP otrzymali: Teresa Meyer, 
Aleksandra Zieleniecka, Wanda Żywicka, Maria Nazaruk, 
srebrne - Helena Dąbrowska, Salomea Mrożek. 

   Boisko do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę  - 
to nowy kompleks otwarty przy wejherowskiej „
dziewiątce”. Boisko, które do tej pory funkcjonowało przy 
szkole, niezbyt spełniało warunki do uprawiania sportu, 
było nierówne, a także trudne do utrzymania w czystości. 
  - W tej chwili równocześnie trzy klasy mogą mieć zajęcia 
w-fu na świeżym powietrzu – mówiła podczas otwarcia 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie Olga 
Tomaszewska. - Sport w "dziewiątce" nadal będzie się roz-
wijał. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, podkreślił 
podczas otwarcia, że jest to najbardziej oczekiwana przez 
dzieci inwestycja.  
 - Inwestycja składa się z trzech części - boiska do piłki 
ręcznej, siatkowej i koszykowej, czyli wszystko czego 
można oczekiwać po szkolnych boiskach - mówi prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. - Boiska są przygotowane dla 
dzieci i młodzieży - chcieliśmy przede wszystkim, aby były 
bezpieczne i o wysokim standardzie. Sport w mieście się 
rozwija. Wielu sportowców sławi nasze miasto, a to 
świadczy o tym, że warto stawiać na sport i młodych ludzi.  
  Jak mówi Marysia, uczennica klasy piątej, do tej pory z 
boiska do piłki nożnej mogli korzystać  tylko chłopcy, te-
raz także dziewczęta będą mogły grać w siatkówkę czy 

koszykówkę.  
  - Są to boiska w pełni bezpieczne, ze sztuczną nawierzch-
nią, trwałe i łatwe w utrzymaniu - mówił Bogdan Tokłowicz.  
Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz poin-
formował także o kolejnych inwestycjach w tej szkole.   
   Na nowym boisku wystąpili z programem artystycznym 
uczniowie "dziewiątki", a włodarze Wejherowa i dyrekto-
rzy wejherowskich szkół obdarowali dyrektor Olgę Toma-
szewską kompletem piłek.  

Szkoła Podstawowa nr 9 ma trzy nowe boiska 
Trzy nowe boiska, które powstały Przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie to nowe możliwości rozwoju fi-
zycznego dzieci i  młodzieży. Podczas uroczystego otwarcia kompleksu, radości z zakończonej inwestycji nie 
kryli uczniowie, nauczyciele wychowania fizycznego i rodzice.  To kolejna inwestycja sportowa, jaka prowadzo-
na jest przy wejherowskich szkołach.   

Kolejne remonty chodników  
w Wejherowie   

 Dobiegły końca remonty kolejnych chodników w Wejhero-
wie. Jest to jedno z wielu zadań drogowych wykonanych w 
tym roku. W ramach zakończonej  właśnie umowy wyre-
montowano  ponad 700 metrów chodników na wejherow-
skich ulicach. 
 Przypomnijmy, że 
na początku wrze-
śnia br. dokonano 
poprzedniego od-
bioru wyremonto-
wanych chodni-
ków. Zaś obecnie 
wykonano prace na 
fragmentach ulic: 
Harcerskiej, 12 
Marca, Konopnic-
kiej, Rogali, Okręż-
nej i Kociewskiej. 
Prace kosztowały 
miasto 165 tys. zł. 
 - Oprócz dużych 
inwestycji drogo-
wych, które po-
wstają każdego roku zgodnie z harmonogramem budowy 
dróg w mieście, realizowane są sukcesywnie mniejsze prace 
likwidujące niedogodności dla mieszkańców – mówi Woj-
ciech Kozłowski, zastępca prezydenta miasta Wejherowa. 
O remont chodnika w ul. Harcerskiej, wnioskowała m.in. rad-
na Teresa Patsidis, która była na odbiorze chodnika. 
Przy odbiorze chodnika przy ul. 12 Marca uczestniczyła rad-
na Teresa Skowrońska, która była inicjatorką remontu ciągu 
pieszego na tej ulicy w ostatnich latach. 
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Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady 
Miasta Wejherowa, która odbyła się 26 paź-
dziernika br. wejherowscy radni przyjęli 
osiem uchwał. Poniżej przedstawiamy skróto-
we omówienie przyjętych uchwał.  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta 
Wejherowa na rok 2010.  

   Zmiany w budżecie dotyczyły m.in. zwiększenia środ-
ków na bieżące utrzymanie dróg. W oświacie zmiany 
dotyczyły m.in. zwiększenia środków na świetlice 
szkolne. Jednocześnie zmniejszono kredyt miasta  
o 5 mln zł.  

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy 
Gminą Miasta Wejherowa a Okręgowym Przedsiębior-
stwem Energetyki Cieplnej Sp. z  o.o. oraz ustanowienia 
służebności przesyłu. 

   W myśl uchwały, miasto odda w użytkowanie wieczy-
ste nieruchomość o pow. 764 m kw. Przy ul. Stefczyka, 
na której znajduje się stacja wymienników ciepła.  
W zamian za to, OPEC przekazuje miastu działkę o 
łącznej pow. 1185 m kw. Przy ul. Ofiar Piaśnicy.  

Uchwała w  sprawie udzielenia bonifikaty od ceny loka-
lu mieszkalnego. 

   Radni udzielili bonifikaty od ceny sprzedaży (od 71 
do 85 proc.) ośmiu lokali  mieszkalnych w Wejherowie. 

Uchwała o  zmianie uchwały nr Vk/XIV/141/2007 Ra-
dy Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w 
sprawie ustalenia zasad sprzedaży  lokali mieszkalnych 
przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, 
zmienionej  uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr  Vk/
XXXII/335/2009 z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/
XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r. i  Nr  Vk/
XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr  Vk/
XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r.  

   W uchwale o  zasadach sprzedaży  lokali mieszkalnych 
przez miasto oblicza się wartości wyrażone w ułam-
kach dziesiętnych i procentach, w celu ustalenia należ-
nej bonifikaty. W związku z tym radni przyjęli ogólną 
zasadę mat ematyczną zaokrąglania do dwóch miejsc 
po przecinku.  

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ustalania, 
rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego 
wykorzystania dotacji udzielanych szkołom, przed-
szkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycz-
nym prowadzącym inne formy wychowania przed-
szkolnego na t erenie Gminy Miasta Wejherowa. 

   Uchwała określa wysokość dotacji dla poszczegól-
nych typów i rodzajów placówek oświatowych. Przed-
szkola niepubliczne otrzymują dotację na jedno dziec-
ko w wys. 75 proc. Szkoły podstawowe w wysokości 
100 proc. Inne podmioty prowadzące formy wychowa-
nia przedszkolnego otrzymują dotację w wys. 40 proc. 
Ponadto precyzuje t ermin i  sposób rozliczania oraz 
określa uprawnienia do kontrolowania prawidłowości 
przyznanych dotacji.  

Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania o stanie 
realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Miasta 
Wejherowa w roku szkolnym 2009/2010”. 

   Radni przyjęli sprawozdanie o stanie realizacji zadań 
oświatowych. Jak powiedział zastępca prezydenta Bogdan 
Tokłowicz oświata w Wejherowie pochłania prawie 35 
mln zł, z czego ok. 12 mln złotych dopłaca miasto, mimo że 
utrzymanie oświaty jest obowiązkiem Rządu. Średni koszt 
utrzymania jednego ucznia to  5700 zł, ministerstwo edu-
kacji przekazuje zaledwie 4038 zł.  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VK/
XLIV/499/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 
kwietnia 2010 roku w sprawie wspierania doskonale-
nia zawodowego nauczycieli. 

   Zmiana uchwały wynika z obowiązujących przepisów 
w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego na-
uczycieli. Dotyczy to określenia specjalności kształce-
nia: języki zachodnioeuropejskie, informatyka, techniki 
informacyjne, regionalizacja, edukacja europejska oraz 
inne specjalności wynikające z potrzeb lub specyfiki 
placówki.  

Uchwała w sprawie określenia jednostek budżetowych 
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku 
bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia 
oraz sposobu i  trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokony-
wania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

   Uchwała określa jednostki budżetowe gromadzące 
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł 
tych dochodów i wydatków nimi finansowanych.  

50. sesja – ostatnia Rady Miasta 

Podziękowania  
dla wejherowskich radnych  

Podczas ostatniej 50. sesji Rady Miasta w Wejhero-

wie prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 

oraz przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 

Piotr Bochiński podziękowali radnym  za czterolet-

nią współpracę. 

  Rada Miast a w  Wejherow ie zakończyła k adencję 
2006-2010. Radni odby li  w  ty m czas ie 50. s esj i  
zwyczajnych, 14 nadzwyczajne i  4 uroczyst e, pod-
czas  kt órych pr zyjęli  546 uchw ały. Radni w  podzię-
kowaniu za pr acę na rzecz miast a  otrzymali ks iąż-
ki „Moje Wejherowo” Reginy  Osowickiej .  

Jarosław Kierznikowicz (z lewej) odbiera podziękowanie 
od Piotra Bochińskiego i Krzysztofa Hildebrandta.  
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OBWIESZCZENIE 
PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA 

z dnia 20 paźd ziernika 2010 roku  
w sprawie obwodów głosowania 

Działając na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity  Dz. U z 2010 r., Nr 176, poz. 1190) 
podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisj i wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głoso-
wanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 roku. 

Nr   
obw. Granice obwodu Siedziba obwodu 

1. Ulice: Akacjowa, Architektów, I Brygady Pancernej WP - nr  91, Budowlanych, Geodetów,  
Gulgowskiego,  Heyki, InŜynierska, Karnowskiego, Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, Podmiejska, 
Przemysłowa, Rogali, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa. 

Świetlica Zakładu Energetycznego 
ul. Przemysłowa 18, tel. 58  672 31 51 

2. Ulice: Broniewskiego, Graniczna, Jasna, Jana z Kolna, Kołłątaja, Kolejowa, Ofiar Piaśnicy,  
Pułaskiego, Traugutta, śeromskiego. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ul. Ofiar Piaśnicy 22, tel. 058 672 10 08 

3. Ulice: Derdowskiego, Dolna, Krasińskiego, Lelewela, Majkowskiego, Nanicka - małe domy od  
nr 1 do nr 17 oraz bloki nr 4,6,8,10,12,14, Narutowicza, Niska, OkręŜna, Słoneczna, Słowackiego. 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 
ul. Derdowskiego 1, tel. 058 672 17 91 

4. Ulice: Kusocińskiego, Nanicka - małe domy mieszkalne od nr 18 do nr 45 oraz blok nr 16, Nad-
rzeczna, Ogrody Nanickie, Wczasowa, Zwycięstwa. 

Zespół Szkół Nr 3 
ul. Nanicka 22, tel. 058 672 17 15 

5. Ulice: Chopina, Kąpino Dolne, Jagalskiego, Obrońców Helu, Partyzantów, Pruszkowskiego,  
St. K. Panek, Rejtana. 

Zakład Usług Komunalnych 
ul. Obrońców Helu 1, tel. 058 672 13 34 

6. Ulica Kochanowskiego.  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Obr. WybrzeŜa 1A, tel. 058 672 55 44 

7. Ulice: Borowiacka, Chełmońskiego, Kossaka, Ludowa, Obr. WybrzeŜa, Staromłyńska, Wyczółkowskie-
go Wyspiańskiego, Kaszubska, os. Kaszubskie – bloki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 18 CD, Weteranów. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Kaszubska 14, tel. 058 677 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. 058 672 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. 058 736 17 57 

10. Ulice: Bema, Czarnieckiego, Fenikowskiego, Jaśminowa, Ogrodowa, Orzeszkowej . Zespół Szkół Nr 2 
ul. Gdańska 30, tel. 058 672 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. 058 672 16 46 

12. Ulice: Bolduana, Ceynowy, Chmielewskiego, Dzięcielskiego, DrzeŜdŜona, Gdańska, Gryfa Pomor-
skiego, Hufca Harcerzy Gdyńskich, Mestwina, I Morskiego Pułku Strzelców, Obrońców Kępy Ok -
sywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Pokoju, Patoka, Reja, Świętopełka, Trepczyka, Waśkowskiego 

Zespół Szkół Nr 2 
ul. Gdańska 30, tel. 058 672 16 46 

13 Ulice: Boczna, Dąbka, Gniewowska, Kamienna, Krótka, KrzyŜowa, Myśliwska, Podgórna, Pogodna, 
Południowa, Poprzeczna, Roszczynialskiego od nr 1 do 51, Sikorskiego numery niep. od nr 1 do 47 i nr. 
parzyste od nr 2 do 78, Śmiechowska, Środkowa, Wąska, Wniebowstąpienia, Wschodnia, Wysoka. 

Zespół Szkół Nr 1 
ul. Śmiechowska 36, 

tel. 058 672 10 73 

14. Ulice: Brzozowa, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, Matejki, Nowa, Obrońców Westerplatte, Odręb-
na, Ofiar Grudnia 1970, Paderewskiego, Roszczynialskiego od numeru 52 do końca, Sędzickiego, 
Sikorskiego numery nieparzyste od nr 49 do 127 i numery parzyste od nr 80 do 172, Skibniewskiej. 

Zespół Szkół Nr 1 
ul. Śmiechowska 36, 

tel. 058 672 10 73 

15. Ulice: Abrahama, Cicha, Dąbrowskiego, Judyckiego, 12 Marca (od ul. Wniebowstąpienia  
do przejazdu kolejowego), Polna, Pucka, Rzeźnicka, Św. Jana, Torowa, Wałowa. 

Klub Seniora 
ul. Pucka 9, tel. 058 672 14 50 

16. Ulice: 12 Marca (od Placu Jakuba Wejhera do ul. Wniebowstąpienia), osiedle Staszica,  
Przebendowskiego,  OO. Reformatów. 

Dom Pomocy Społecznej,  
ul. Przebendowskiego 1, tel. 058 677 41 01 

17. Ulice: Klasztorna, plac Jakuba Wejhera, Kościuszki, Mickiewicza, Parkowa, Sobieskiego  
(od Placu J. Wejhera do ulicy 3 Maja), św. Jacka - bez numeru 14, Wybickiego, Zamkowa. 

Muzeum PiMKaszubsko–Pomorskiej, 
ul. Zamkowa 2A, tel. 058 672 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. 784 398 512 

19. Ulice: Hallera, Kalwaryjska, Krzywa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, Sportowa,  
Strzelecka, Wzgórze Wolności. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
ul. Strzelecka 9, tel. 058 672 41 61 

20. Ulice: Bukowa, Harcerska, Sobieskiego (od ul. Dworcowej do ul. Inwalidów Wojennych).  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
ul. Bukowa 1, tel. 058 672 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. 058 672 20 10 

22. Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, osiedle Przyjaźni,  
osiedle Przyjaźni, Przyjaźni, Rogaczewskiego, Słowińców, Sobieskiego (od ul. Inwalidów Wojen-
nych do ulicy Sucharskiego), Spokojna, Sucharskiego, Szcześliwa, Urocza, Wejherowska, Złota. 

Wejh. Zarząd Nieruchomości Komunal-
nych - Centr. Organizacji Pozarzadowych 
ul. Hallera 1A, tel. 58 677 50 00 wew. 60.  

23. Areszt Śledczy w Wejherowie. Areszt Śledczy 
ul. Sobieskiego 302, tel. 058 778 79 00 

24. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.  Szpital Specjalistyczny ul. Jagalskiego 10, 
tel. 058 572 73 34, 572 72 00 

25 Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci. Dom Pomocy Społecznej,  ul. Św. Jacka 14,  
tel. 058 672 26 00, 672 26 01 
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Zwycięskie Gimnazjum nr 3 
W Gimnazjum nr 3 rozegrane zostały rozgrywki uni-
hokeja szkół gimnazjalnych w ramach XII Pomorskiej 
Wojewódzkiej Gimnazjady. Rywalizacja na terenie 
Wejherowa przebiegła pod dyktando zespołów Gim-
nazjum nr 3, które to zespoły zarówno dziewcząt 
i chłopców awansowały do szczebla powiatowego. 

   W kategorii dziewcząt żadna inna szkoła nie wystawiła 
swojej reprezentacji, by podjąć walkę z zespołem  
z Gimnazjum nr 3. Tym sposobem  podopieczne Grzegorza 
Janiszewskiego automatycznie awansowały do dalszego 
szczebla rozgrywek, by jednak nie tracić  możliwości kon-
frontacji sportowej przystąpiły do rywalizacji w kategorii 
chłopców. W tym przypadku do rywalizacji przystąpiły 
trzy wejherowskie gimnazja tj. Gimnazjum 1, Gimnazjum 4  
i gospodarz rozgrywek Gimnazjum 3. Turniej rozegrano 
systemem „ każdy z każdym” 2 x 7 minut i w ten sposób 
wyłoniono mistrza Wejherowa w kategorii chłopców. 

GIM. 3 – GIM. 1      6 : 0 
GIM. 1 – GIM. 4      3 : 1 
GIM. 3 – GIM. 4      6 : 0 

   Grające w tym turnieju dziewczęta Gimnazjum 3 uzyskały 
wyniki: 

GIM. 3( dziewczęta) - GIM. 4      3 : 3 
GIM. 3( dziewczęta) - GIM. 3      1 : 3 
GIM. 3( dziewczęta) - GIM. 1      2 : 0 

   Zespół chłopców Gimnazjum nr 3 w Wejherowie wy-
stąpił w składzie:  Dawid Dawidowski, Martin Gajewski, 
Daniel Potrykus, Maciej Rogowski, Tristan Tomecki, Woj-
ciech Wenta, Mateusz Woźniak. 
   Zespół dziewcząt Gimnazjum nr 3 w Wejherowie wystą-
pił w składzie: Marta Blaszke, Joanna Czerwicka, Natalia Dzio-
sa, Marta Joskowska, Angelika Lessnau,  Agnieszka Nastały, 
Sandra Szyc, Weronika Szymikowska, Michalina Wendt, 
Agnieszka Michalina.  Opiekun: Grzegorz Janiszewski. 

III Turniej Pierwszego Kroku „Fight Zone”  
W Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, odbył się ofi-
cjalny trening z elementami rywalizacji i ćwiczeń dla 
zawodników kategorii dzieci i kadetów młodszych w 
karate sportowym i kickboxingu.  

   Był to już III Turniej Pierwszego Kroku, tym razem rywali-
zowano o Puchar Radnego Miasta Wejherowa Pawła Forme-
li, który ufundował także puchary dla zwycięzców poszcze-
gólnych kategorii.  W Turnieju udział wzięło 29 dzieci z sekcji 
dziecięcych z Wejherowa, Luzina i Gościcina oraz Klub  Janu-
sza Starka - Elstark Promotion. W kategorii chłopców do 35 
kg pierwsze miejsce zajął Radosław Sałata – Fight Zone Wej-
herowo. W kat. chłopców (kat. cięższej) pierwsze miejsce 
wywalczył Seweryn Kobiela (Luzino).  W kat. dziewczynek 
zwyciężyła Weronika Kalbarczyk (Luzino). Rozegrano rów-
nież konkurencję drużynową: pierwsze miejsce -Fight  Zone-
Team, przed Czarnymi Smokami i Czarnymi.  

TTTTurniej unihokeja   urniej unihokeja   urniej unihokeja   urniej unihokeja       
W dniu 21 października 2010 roku rozpoczęły się roz-
grywki unihokeja szkół gimnazjalnych w ramach XII 
Pomorskiej Wojewódzkiej Gimnazjady. Rywalizacja na 
terenie Wejherowa przebiegła pod dyktando zespołów 
Gimnazjum nr 3, które to zespoły zarówno dziewcząt  
i chłopców awansowały do szczebla powiatowego. 

   W kategorii dziewcząt żadna inna szkoła nie wystawiła swo-
jej reprezentacji, by podjąć walkę z zespołem z Gimnazjum nr 3. 
Tym sposobem  podopieczne Grzegorza Janiszewskiego auto-
matycznie awansowały do dalszego szczebla rozgrywek, by 
jednak nie tracić  możliwości konfrontacji sportowej przystąpi-
ły do rywalizacji w kategorii chłopców. W tym przypadku do 
rywalizacji przystąpiły 3 wejherowskie gimnazja tj. G1, G4  
i gospodarz rozgrywek G3. Turniej rozegrano systemem „ każ-
dy z każdym” 2 x 7 min. w ten sposób wyłoniono mistrza Wej-
herowa w kategorii chłopców. Wyniki: G3 - G1 6:0, G1 - G4 3:1, 
G3 - G4 6:0.Grające w tym turnieju dziewczęta Gimnazjum 3 
uzyskały następujące rezultaty: G3d - G4 3:3, G3d - G3 1:3, 
G3d - G1 2:0.  
W zespole chłopców Gimnazjum nr 3 wystąpili: Dawid Da-
widowski, Martin Gajewski, Daniel Potrykus, Maciej Ro-
gowski, Tristan Tomecki, Wojciech Wenta i Mateusz Woź-
niak. W zespole dziewcząt G3 dziewcząt wystąpiły: Marta 
Blaszke, Joanna Czerwicka,   Natalia Dziosa, Marta Joskow-
ska, Angelika Lessnau, Agnieszka Nastały, Sandra Szyc, We-
ronika Szymikowska, Michalina Wendt i Agnieszka Żownir. 
Opiekun obu zespołów jest Grzegorz Janiszewski. 

Nauka pływania 
Dzięki środkom z Urzędu Miejskiego Zespół Szkół nr 1 orga-
nizuje cykl zajęć nauki pływania dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 6 i Gimnazjum nr 2. Zajęcia odbywają się w Krytej 
Pływalni zawsze w piątki od godz. 18.30 do 20. 30 pod 
okiem nauczycielki wychowania fizycznego Elżbiety Maje-
rowskiej. Opracowany przez nią program szkolenia zaakcep-
towany jest przez Marzenę Misztal, dyrektora ZS nr 1. 

Siatkarki UKS 6 w finale ogólnopolskim 
W rozegranym  w Połczynie Zdroju ogólnopolskim fina-
le turnieju mini-siatkówki dziewcząt rocznika 1998-
2000, wzięły udział wejherowianki z UKS "Szóstka".  

   Najlepiej zaprezentowały się w kategorii "trójek" rocznik 
1999 zajmując ostatecznie 10. miejsce. Drużynę reprezen-
towały:" Weronika Kanczkowska, Joanna Zdunek, Marta 
Michowska, Zuzanna Korczyńska, Zuzanna Formella i Joan-
na Gąsowska. Drugi zespół UKS "Szóstka" w kategorii 
"trójek", ale z klas piątych, uplasował się na 19. miejscu.  
W drużynie wystąpiły: Milena Wrosz, Kamila Błaszkowska, 
Aleksandra Grzonka i Laura Waszkiewicz. Natomiast na 26. 
miejscu wśród szkół mistrzostwa sportowego zostały skla-
syfikowane dziewczęta klas szóstych startujące w kategorii 
"czwórek". W skład tej drużyny wchodziły: Karolina Ko-
walska, Aleksandra Zelewska, Michelle Kurzyk, Sylwia For-
mellam Agnieszka Halman i Daria Głowacka.  
   Jak informuje opiekunka i trenerka UKS "Szóstka" Elżbie-
ta Majerowska dojazd na turniej został dofinansowany  
w znacznej części przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 
Zajęcia sportowe w sekcjach siatkarskich odbywają się 
dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Wejherowie i realizacji 
programu Ministerstwa Sportu "Animator sportu dzieci  
i młodzieży". 

Sędziował Rafał Karcz 
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   Projekt „Od grosika do złotówki” jest pierwszym z zakre-
su tematyki edukacji finansowej skierowanym do uczniów 
kształcenia zintegrowanego. Uczniowie odbyli międzyga-
laktyczną podróż po planetach Grosik, Portfelik, Skarbon-
ka, Zabawka oraz Złotówka.  
  - W wyniku realizacji projektu dzieci posiadły wiadomo-
ści z zakresu gospodarowania pieniędzmi oraz umiejętno-
ści w sprawnym posługiwaniu się nimi – mówi Marzena 
Misztal, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.- 
Uczniowie chętnie interesowali się problematyką finan-
sów, przyjmując określone role niejednokrotnie podejmo-
wali trudne decyzje i wskazywali potrzebę oszczędzania w 
różnych sytuacjach życia codziennego. Zrozumieli wpływ 
reklamy na dokonywane zakupy, ucząc się odpowiedzial-
ności poprzez działanie i zabawę. Istotnym elementem 
projektu była współpraca z rodzicami przy rozwiązywaniu 
zadań domowych. Było to zaproszenie do wspólnej rozmo-
wy na temat realizowanych w danym dniu treści.  
   W trakcie pierwszego etapu trwającego pięć dni ucznio-
wie poznali tajniki podstaw edukacji finansowej, w tym np. 

rodzaje i wartość pieniędzy, wygląd i zastosowanie karty 
płatniczej, sposoby przechowywania pieniędzy dawniej  
i dziś, doskonalili umiejętność liczenia pieniędzy, zasady 
udanych zakupów oraz rozmawiali o wpływie reklamy na 
dokonywane zakupy, dowiedzieli się, że oszczędzanie to 
nie tylko gromadzenie pieniędzy, doskonalili umiejętność 
współpracy w grupie. 

„Od grosika do złotówki”  
Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie, jako jedna z kilkunastu placówek wzięła udział w pilotażowym 
projekcie z zakresu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”. Program realizowany w trzecich kla-
sach, finansowany przez Fundację Kronenberga City Handlowy i Fundację Lokalnej Przedsiębiorczości. 
Podsumowanie odbyło się w wejherowskiej” szóstce” z udziałem m.in. zastępcy prezydenta Wejherowa 
Bogdana Tokłowicza oraz przedstawicieli City  Handlowego. 

Komunikat  
Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty i Po-
moc Psychologiczno – Pedagogiczną TRAMPOLINA zapra-
sza rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej  na nie-
odpłatny wykład   psychologa dziecięcego na temat:    

„Jak  zachęcać i wspierać w dziecko w samodzielnym odra-
bianiu lekcji”. Wykład odbędzie się 4 grudnia br. o godz.  

10.00 w Centrum Psychologiczno -Pedagogiczne TRAMPO-
LINA; Wejherowo ul. 12 Marca 153 c (tel. 723 002 004).  

Piąty rok wejherowskiego UTW 
Rok akademicki 2010/2011 zainagurował Wejhero-
wski Uniwersytet Trzeciego wieku, który w tym roku 
obchodzi 5-lecie istnienia. Indeksy studenckie na bie-
żący rok akademicki odebrało ponad 200 studentów. 

   Jak powiedziała Teresa Malinowska - przewodnicząca Rady  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie, na zajęcia 
prowadzone dla osób wieku "40 plus VAT" uczęszcza wielu 
wejherowian. Program zajęć jest bardzo różnorodny i obej-
muje ponad 20 przedmiotów lekcyjnych w grupach: dydak-
tyczna, lingwistyczna i rekreacyjno-ruchowa.  
   Cieszyć może fakt, iż w Wejherowie funkcjonują dwa Uni-
wersytety Trzeciego Wieku, które finansowo wspiera Urząd 
Miejski w Wejherowie. Zastępca prezydenta miasta Wejhe-
rowa Bogdan Tokłowicz mówi, że jest to bardzo pożyteczna 
społecznie działalność, gdyż osoby będące na emeryturze 
mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji 
oraz utrzymywania kontaktów z różnymi ludźmi w swoim 
wieku w celach towarzyskich i pomagania sobie nawzajem.   
Zajęcia wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od-
bywają się w kilku miejscach m.in. w Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkole Wyższej, w Centrum Organizacji Pozarządowych, Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz w konwikcie. 

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach 
internetowych: www.wutw.ymca.pl i www.seniorzy.ymca.pl      

Tenisowe Mistrzostwa Wejherowa 

W dniach 1-3 października br. na Wejherowskich 
Kortach Tenisowych odbyły się Tenisowe Mistrzo-
stwa Wejherowa pod patronatem Prezydenta Mia-
sta Wejherowa.  

Turniej rozegrano w grze pojedynczej (dwie kategorie)  
i podwójnej. Mistrzem Wejherowa na 2010 r. w grze po-
jedynczej mężczyzn został Damian Dąbrowski, który w 
finale pokonał Marcina Kennera 6/1,6/2. Miejsce trzecie 
zajęli Oliwier Szabo (Gdynia) i Damian Białas (Luzino).  

W kategorii wiekowej + 45 lat mistrzem Wejherowa zo-
stał Marek Trojan, drugie miejsce zajął Dariusz Olszew-
ski, trzecie – Roman Kenner, a czwarte - Wojciech Poręb-
ski. Mistrzami Wejherowa na 2010 r. w grze podwójnej 
zostali: Marcin Kenner i Sebastian Skrzypczak, którzy w 
grze finałowej pokonali Damiana Dąbrowskiego i Da-
miana Białasa 4/6,7/5,10/6. 

Mistrzostwa Wejherowa, których organizatorem było 
Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe były ostatnim ak-
centem bogatego sezonu 2010 na wejherowskich kortach. 
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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. os. 1000-lecia 15, 058-672-41-70   
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 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie 
18 października 2010 w Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Wejherowie zainaugurowano otwarcie Punktu Pośrednic-
twa Pracy w Wejherowie. Jednostka Pomorskiej Wojewódzkiej Ko-
mendy OHP powstała w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako 
realizator usług rynku pracy” współfinansowanego za środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Punkt Pośrednictwa 
Pracy mieści się w 
Wejherowie przy ul. 
ul. Św. Jacka 18. Lo-
kal udostępnił nie-
odpłatnie Urząd 
Miasta Wejherowo 
w ramach zawarte-
go porozumienia o 
współpracy w za-
kresie wspólnych 
działań mających 
na celu przeciwdzia-
łanie bezrobociu 
wśród młodzieży.     

   Prezydent Miasta Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt, podkreślił 
znaczenie powstania Punktu Pośrednictwa Pracy, jako jednostki reali-
zującej zdania z zakresu pośrednictwa pracy, udzielającej  wsparcia dla 
młodzieży w wieku 15-25 lat. 

- Celem oferowanego pośrednictwa pracy jest zapewnienie pracodaw-
com odpowiednio przygotowanej kadry rekrutującej się spośród 
uczniów, studentów i absolwentów różnego typu szkół i uczelni, osób 
poszukujących pracy oraz osób bezrobotnych – mówiła Danut a Skutec-
ka, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Słupsku, zwraca-
jąc uwagę na znaczenie współpracy z władzami samorządowymi, in-
stytucjami rynku pracy oraz poradniami.  

Trzecie wydanie "Ziemio moja..."  
Po dwuletniej przerwie ukazał się trzeci zeszyt Antologii Poetów Zie-
mi Wejherowskiej pod redakcją Mirosława Odynieckiego zatytułowa-
ny "Ziemio moja...". W tomiku znajdziemy wybrane wiersze 25 auto-
rów - z Wejherowa,  Rumi, Redy,  Czymanowa, Gościcina i Rybna.  
  Wewnątrz wydania oprócz wierszy znaj-
dziemy także krótkie charakterystyki twór-
czości poetów i ich fotografie. Książka jest 
bogato ilustrowana pracami naszych lokal-
nych grafików. Na pewno warto sięgnąć po 
tę lekturę.  Tomik można znaleźć w bibliote-
kach naszego powiatu, w Wydziale Kultury 
Starostwa Powiatowego lub bezpośrednio u 
któregoś z twórców.  
   Dodajmy, że od pewnego czasu poetów po-
wiatu wejherowskiego i ich twórczość pre-
zentuje w swojej stałej rubryce na łamach 
Panoramy Powiatu Wejherowskiego red. Mi-
rosław Odyniecki. Wydawcą książki wydru-
kowanej w Drukarni Ewa-Druk jest Wydawnictwo "MS" z Wejherowa.         

 

 

Danuta Skutecka, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  
w Słupsku z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem 






