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Drogowe inwestycje w Wejherowie  
W Wejherowie trwają prace związane z utwardzaniem ulic. W tym ro-
ku przeznaczono na ten cel ponad 3 mln złotych.  

 Jak informuje prezydent Krzysztof Hildebrandt jeszcze w tym roku na kilku-
nastu wejherowskich ulicach, lub ich znaczących fragmentach, zostaną uło-
żone płyty drogowe jomb na kwotę ponad 3 mln zł. 

- Technologia, którą tutaj stosujemy, a która jest przyjazna dla mieszkańców, 
ma tę zaletę, że pozwala na jednoczesny ruch pojazdów i pieszych. Cała prze-
strzeń drogowa wykładana jest płytami,  co poprawia komfort komunikacji 
zarówno pieszym jak i kierowcom. Płyta jomb ma również tę zaletę, że przez 
istniejące otwory woda deszczowa przenika w grunt i na drodze nie tworzą się 
kałuże, a droga jest przejezdna – mówi Krzysztof Hildebrandt pod-
kreślając, że budowa dróg w Wejherowie, zwłaszcza na obrzeżach 
miasta, jest bardzo ważna. 

 Prezydent podkreśla, że w ubiegłym roku miasto zrealizowało 15 dróg. 
W tym roku w różnych rejonach miasta prace drogowe zostaną wykona-
ne na 16. ulicach. Wyjaśnił też, że nawierzchnie drogowe z płyt jomb bu-
dowane są głównie na ulicach, które docelowo mają otrzymać na-
wierzchnię bitumiczną. Ale żeby okres oczekiwania na ulicę w pełnym 
zakresie nie był zbyt uciążliwy dla mieszkańców, stosowana jest tymcza-
sowo technika z wykorzystaniem płyt drogowych. - Oprócz tego zamie-
rzamy jeszcze realizować niektóre remonty ulic. Zależy nam, żeby inwe-
stycje drogowe były realizowane w różnych miejscach miasta. Liczymy 
na to, że te prace zostaną pozytywnie przyjęte przez mieszkańców Wej-
herowa – dodaje prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Zakres tegorocznych 
prac drogowych 

- W dzielnicy Przemysłowa pły-
ty drogowe zostaną ułożone na 
ul.: Inżynierskiej, Architektów, 
Podmiejskiej (odcinek od skrzy-
żowania z ul. Architektów do ul. 
T a rt a c z ne j) ,  u l .  T ra u gu tt a 
i gruntowy odcinek na ul. Kar-
nowskiego – od skrzyżowania 
z ul. Rogali. 

- W dzielnicy Śmiechowo-
Południe będzie utwardzona ul. 
Nowa i Wschodnia (od ul. Kamien-
nej do skrzyżowania z ul. Po-
przeczną). Ul. Płk. Dąbka otrzyma 
nowe chodniki po obu stronach 
oraz nawierzchnię z kostki bruko-
wej. 

- W dzielnicy Śmiechowo-
Północ zostanie utwardzony pły-
tami drogowymi odcinek ul. Ko-
nopnickiej do mostu na rzece Re-
dzie. Nawierzchnię drogową 
otrzyma też ul. Trepczyka. Dokoń-
czone zostaną odcinki ul. Mestwi-
na i Matejki, gdzie zostanie ułożo-
ny chodnik po stronie zachodniej, 
a na ul. Stefczyka zostanie ułożo-
ny próg zwalniający.  

- Na Osiedlu Kaszubskim przy ul. 
Weteranów powstanie duży par-
king na ok. 50 pojazdów. 

- Na Osiedlu Sucharskiego na-
wierzchnię z płyt drogowych jomb 
otrzyma ul. Modra. 

- W dzielnicy Śródmieście budo-
wa parkingu Centrum przy ul. So-
bieskiego i trwa budowa ciągu 
pieszego wzdłuż ul. Sobieskiego 
pomiędzy Parkiem Kaszubskim 
a Filharmonią Kaszubską. 

 

ul. Inżynierska 

ul. Konopnickiej  
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Nowa Stacja Uzdatniania Wody „Cedron”  
Po modernizacji i rozbudowie została oddana do użytku Stacja Uzdatniania Wody „Cedron” w Wejherowie wraz 
z obiektami towarzyszącymi. Usytuowana przy ul. Marynarki Wojennej nowoczesna stacja zapewni mieszkańcom 
Wejherowa czystą i zdrową wodę w najbliższych dziesięcioleciach.   

- Oddany do użytku obiekt, to stacja o najwyższym stopniu 
zautomatyzowania i techniki. Zainstalowane tutaj no-
woczesne urządzenia gwarantują dostawę wody o naj-
lepszych parametrach zgodnych z normami polskimi i Unii 
Europejskiej, a nawet lepszych, niż zalecane przez Światową 
Federację Zdrowia (WHO). Zbudowaliśmy ten obiekt w ciągu 
14 miesięcy w bardzo trudnym czasie. Całkowity koszt tej 
inwestycji, to ponad 16 mln zł - powiedział prezes Henryk 
Tomaszewski, podkreślając, że zadanie zostało sfinansowane 
wyłącznie ze środków własnych PEWIK. 
Prezes Tomaszewski podziękował za współpracę przy reali-
zacji zadania m.in. władzom Miasta Wejherowa.  
- Cieszę się, że ta inwestycja bardzo dobrze została wkompo-
nowana w przestrzeń otoczenia Kalwarii Wejherowskiej 
i Parku Krajobrazowego. Nowoczesna technologia stacji 
„Cedron” zapewnia miastu bardzo niezawodne dostarczanie 
wody a przede wszystkim jej znakomite parametry. Dzięki 
temu mamy w Wejherowie wodę dobrą, smaczną i zdrową – 
mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt przypominając, że 
PEWIK jest w stu procentach spółką samorządową, której 

właścicielami są samorządy od Wejherowa przez Redę, Ru-
mię po Gdynię wraz z okolicznymi gminami. Po niedawnej 
modernizacji wejherowskiej ciepłowni OPEC Stacja Uzdatnia-
nia Wody  „Cedron” jest kolejnym obiektem miejskim 
w Wejherowie, który został zmodernizowany od podstaw. 

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji spalin  
Wejherowo realizuje program „KAWKA – Likwidacja ni-
skiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycz-
nej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” 
współfinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W celu prawidłowej realizacji programu niezbędne jest 
wykonanie inwentaryzacji oraz stworzenie szczegółowej 
bazy danych o obiektach na terenie miasta Wejherowa, ze 
szczególnym uwzględnieniem źródeł tzw. niskiej emisji 
czyli pieców, kotłów itd.  
W ramach prowadzonej inwentaryzacji wyznaczeni przez 
Fundację Poszanowania Energii w Gdańsku ankieterzy, 
posługujący się upoważnieniami Prezydenta Wejherowa, 
we wrześniu i październiku br. będą odwiedzać właścicieli 
i zarządców budynków mieszkalnych, handlowych 
i usługowych oraz zakładów przemysłowych znajdujących 
się na terenie Wejherowa. Celem tych wizyt będzie pozy-
skanie informacji koniecznych do utworzenia bazy danych 
w formie prawidłowo wypełnianych ankiet.  
   Prosimy o życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu tej 
akcji. Poprawne i rzetelne wypełnienie ankiet będzie gwa-
rancją dobrego przygotowania inwentaryzacji źródeł ni-
skiej emisji na terenie Wejherowa oraz sporządzenia wia-
rygodnej bazy danych w celu przygotowania inwestycji. 

Odsłonięcie tablicy w Strzebielinku 
Podczas Zjazdu Strzebielinkowców, który 17 sierpnia 
br. odbywał się w Gniewinie, na murze dawnego miej-
sca odosobnienia w Strzebielinku odsłonięto tablicę 
pamiątkową. Trzy plansze znajdujące się obok tablicy, 
na których widnieją nazwiska internowanych, plan 
oraz historia ośrodka odosobnienia, ufundował Urząd 
Miejski w Wejherowie. Władze Wejherowa reprezen-
tował przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza.  

W odsłonięciu tablicy uczestniczyli m.in. marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mieczysław Struk, Andrzej Drzy-
cimski i ks. abp senior Edmund Piszcz. Obecni byli jako 
uczestnicy zjazdu działacze dawnej opozycji, byli interno-
wani, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gniewina 
i Strzebielinka.  
Na tablicy jest wyryte przesłanie: "Chcieli zabić pamięć. 
Chcieli zabić nadzieję. Za tym murem od 13 XII 1981 do  
23 XII 1982 znajdował się obóz internowanych przez wła-
dze komunistyczne PRL. Pozbawiono wolności ponad 490 
członków i sympatyków NSZZ Solidarność. 17.VIII.2014".  

Zapisy na I Zlot Turystów Seniorów WUTW 
Sekcja Turystyczna Wejherowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zaprasza 27 września br. na I Zlot Turystów 
Seniorów, który odbędzie się w Wejherowie.  
Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 do 15 września  
w godz. 10-12 w siedzibie WUTW przy ul. Kopernika 13  
w Wejherowie. Wpisowe wynosi 15 zł od osoby. Szczegó-
łowe  informacje tel. 505 306 751. 
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 Kolejne prace modernizacyjne w Parku Miejskim  
Trwa kolejny etap upiększania wejherowskiego Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego.  
Od czerwca trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Dotyczą części parku od ul. Parkowej. Inwestycja 
obejmuje wykonanie robót melioracyjnych na kanale północnym – oczyszczenie, obudowanie brzegów ka-
mieniem oraz budowę mostka i podświetlanej fontanny na kanale wzdłuż ul. Parkowej.  

W ramach inwestycji wybudowany zostanie mostek na zakręcie 
ul. Parkowej z ul. Św. Jacka. Łukowa, drewniana i stylowa kon-
strukcja zastąpi betonowy mostek w tym miejscu. Wzdłuż ulicy 
Parkowej przewidziano budowę chodnika.  
- Choć projekt unijny związany z rewitalizacją jest już zakończo-
ny, wciąż prowadzone są prace w wejherowskim parku - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Inwestycja 
uatrakcyjni jeszcze bardziej północną część parku. Wejście do 
wejherowskiego parku ma przyciągać i zachęcać. Dzięki syste-
matycznej rewitalizacji park stał się urokliwym i wręcz magicz-
nym miejscem dla mieszkańców Wejherowa i turystów. Plano-
wana przebudowa ul. Zamkowej, budowa chodnika i parkingu 
w rejonie ul. Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka, przebudowa ciągu 
pieszego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza - to kolejny 
etap inwestycji w Parku Miejskim i jego otoczeniu w celu dalsze-
go podnoszenia atrakcyjności i dostępności dla mieszkańców.  

Wakacyjne remonty w wejherowskich szkołach 
W wejherowskich szkołach dobiegają końca wakacyjne remonty. W tym roku miasto przeznaczyło ponad 
2,5 miliona złotych na remonty w placówkach oświatowych. 

W szkołach realizowane są remonty i 
konserwacje, które zapisane są w stra-
tegii oświatowej. Jak podkreśla zastępca 
prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz, obiekty szkolne muszą być cały 
czas utrzymywane w dobrym stanie 
technicznym.  
- Miasto sukcesywnie każdego roku 
modernizuje i remontuje szkoły oraz 
przedszkole. Dzięki temu w wejherow-
skich placówkach oświatowych warun-
ki są coraz lepsze, co wpływa m. in. na 
komfort nauki uczniów i jakość naucza-
nia – mówi zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Bogdan Tokłowicz. – Modernizacje 
i remonty w placówkach oświatowych 
prowadzone są głównie latem, by prace 
nie zakłócały funkcjonowania placówek. 
Podczas wakacji wybudowane mają 
zostać dwa place zabaw w ramach pro-

gramu „Radosna szkoła” – 
przy Szkole Podstawowej 
nr 6  i Szkole Podstawo-
wej nr 11.  
    Największa inwestycja 
rozpoczyna się w pobliżu 
Szkoły Podstawowej nr 9 
w Wejherowie, gdzie 
powstanie sala sportowa, 
z której będą korzystali 
uczniowie szkoły oraz 
zawodnicy Klubu Karate. 
Sala powstanie w miejscu 
zburzonego baraku przy 
szkole. 
 Powstanie też nowa bieżnia lekko-
atletyczna i zagospodarowany zosta-
nie teren obok szkoły. Trwa remont 
stołówki i świetlicy szkolnej. W Szkole 
Podstawowej nr 8 wyremontowana 

została kuchnia, a w Gimnazjum nr 1 
trwa wymiana hydrantów. Ponadto 
trwają bieżące prace remontowe sal 
dydaktycznych w każdej naszej pla-
cówce oświatowej.     
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Letnie wycieczki w Wejherowie  
Urząd Miejski w Wejherowie w ramach promocji miasta, zorganizował 
latem nieodpłatne wycieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej  
z przewodnikiem.  Z tej oferty skorzystało prawie 2 tysiące turystów.  

Turyści  i wszystkie chętne osoby pragnące poznać najważniejsze zabytki 
miasta i posłuchać opowieści o historii Wejherowa mogły codziennie sko-
rzystać z oferty zwiedzania miasta. Wycieczki oprowadzane były m.in. po 
Kalwarii Wejherowskiej, kościele klasztornym, po ratuszu, Parku Miej-
skim oraz Filharmonii Kaszubskiej.  
- Tegoroczne wycieczki z przewodnikiem po mieście cieszyły się podob-
nym zainteresowaniem jak w latach ubiegłych – podsumowuje Jacek 
Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promo-
cji i Turystyki UM w Wejherowie. - Mimo gorącego lata, wielu turystów 
wypoczywających nad morzem, zdecydowało się poświęcić przynajmniej 
jeden dzień na wizyty w zabytkowym Wejherowie. To świadczy o rosnącej 
atrakcyjności naszego miasta i jest efektem systematycznych działań pro-
mocyjnych ratusza.  

Muzyczne niedziele w Parku Miejskim 
W każde niedzielne popołudnia lipca i sierpnia w Parku Miejskim 
odbywały się koncerty plenerowe. Wakacyjne koncerty, które cieszą 
się sporym zainteresowaniem mieszkańców Wejherowa i gości, na 
stałe zagościły już w kalendarzu imprez kulturalnych miasta. 

    Każda nie-
dziela to inne 
brzmienia, więc 
z pewnością 
każdy znalazł 
coś dla siebie.  
    Tegoroczne 
propozycje by-
ły zróżnicowa-
ne – w repertu-
arze znalazła 
się zarówno 
muzyka wło-
ska, hip-hop, 
rock and roll, 
folk, elektroni-
ka. Był także 
występ orkiestry i kwartetu smyczkowego. 

 

IX Wejherowski  
Konkurs Literacki  

„Powiew Weny” 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Wejherowie ogłasza IX edycję 
Wejherowskiego Konkursu Literac-
kiego „Powiew Weny” o Grand Prix 
Prezydenta Miasta Wejherowa. Mot-
to tegorocznego konkursu zaczerp-
nięte jest z cytatu Alberta Schweitze-
ra: „Dopóki człowiek nie obejmie 
współczuciem wszystkich żywych 
stworzeń, dopóty on sam nie będzie 
mógł żyć w pokoju”.  
Konkurs ma charakter otwarty. Skiero-
wany jest zarówno do debiutantów, jak 
i dojrzałych autorów, mieszkających na 
terenie woj.  pomorskiego. Mogą w nim 
uczestniczyć wyłącznie osoby pełnolet-
nie. Konkurs obejmuje dwie kategorie: 
poezję (obowiązkowo - 3 utwory) i pro-
zę w języku polskim. 
Nad przebiegiem konkursu czuwać bę-
dzie Komisja Konkursowa w składzie: 
Przewodniczący Komisji Konkursowej: 
Bogdan Tokłowicz – zastępca Prezyden-
ta Wejherowa, Jan Plata-Przechlewski, 
Danuta Balcerowicz, Henryk Połchow-
ski, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek  
i Krzysztof Powałka. 
Prace, oznaczone kategorią, należy do-
starczyć w trzech egzemplarzach ma-
szynopisu oraz dodatkowo na płycie CD 
na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo z 
dopiskiem: Powiew Weny. Termin zgła-
szania prac do 24 października br. 

Recital pianistyczny 
Denisa Żdanowa 

Recital młodego utalentowanego pia-
nisty ukraińskiego Denisa Żdanowa w 
Filharmonii Kaszubskiej-Wej-
herowskim Centrum Kultury dla wej-
herowskich melomanów muzyki oka-
zał się niesłychanym przeżyciem  
i ekscytującym wydarzeniem.  
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Festyn rodzinny w parku  
Akcja Katolicka wraz z grupą wsparcia „Żyj Godnie” zor-
ganizowała Festyn Rodzinny. Park Majkowskiego 
szczelnie wypełnił się mieszkańcami naszego miasta.  
Podczas festynu na akordeonie zagrał Michał Brodalski. Śpie-
wem zachęcała do wspólnej zabawy Natalia Modzelewska - 
laureatka wielu konkursów śpiewaczych. Wystąpiło również 
wejherowskie Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka 
ze swym koncertem pieśni kaszubskich. 
W trakcie festynu można było zachwycić się domowymi ka-
szubskimi wypiekami, konkursami, loterią fantową.  
- Wspaniali ludzie, doskonała pogoda i cudowna atmosfera. Fe-
styn Rodzinny zakończył się sporym sukcesem – mówi  Jacek 
Drewa,  organizator Festynu.  - Dochód z Festynu zostanie przeka-
zany na zakup potrzebnego sprzętu dla pacjentów wejherowskie-
go hospicjum domowego im. Św. Judy Tadeusza. 

Atrakcje multimedialne na rynku 
Ponad 3 tysiące osób odwiedziło miasteczko techno-
logiczne Media Markt Tour 2014 na rynku w Wejhe-
rowie.  
Największe oblężenie panowało przy stoisku piłkarskim. 
Nie brakowało również chętnych – wśród najmłodszych, 
do wspinania się na dmuchaną zjeżdżalnię, a także przy 
stoisku do malowania twarzy. 
W dużym czerwonym namiocie znajdowały się główne 
stoiska sieci prezentujące różnego rodzaju sprzęt multi-
medialny, elektroniczny i AGD, który można było oglądać, 
włączać i testować jego możliwości.  

Studentki ukraińskie na warsztatach  
kaszubskich w Wejherowie 

Na zaproszenie wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przyjechała do Wejhe-
rowa grupa studentek ukraińskich z Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku im. Wasyla 
Stefanyka. Studentki pod kierownictwem dr Natalii Dorokowycz z Katedry Języków Słowiańskich, 
zwiedziły Kaszuby oraz zapoznawały się z językiem i kulturą kaszubską. 

Podczas pobytu w Wejherowie studentki 
III roku polonistyki gościły w wejherow-
skim ratuszu. Spotkały się m.in. z Krzysz-
tofem Hildebrandtem prezydentem Wej-
herowa i jego zastępcą Bogdanem Tokło-
wiczem.  Studentki ukraińskie dzieliły się 
swoimi wrażeniami z pobytu na Kaszu-
bach. 
- Interesuje mnie Polska i wszystko co jest 
związane z tym państwem. Jestem szczę-
śliwa, że możemy troszeczkę uszczknąć 
polskiej atmosfery – powiedziała Marta. 
   Za serdeczne przyjęcie w Wejherowie 
podziękowała dr Natalia Dorokowycz, 
która prowadzi zajęcia z języka ukraiń-
skiego i polskiego na Uniwersytecie Przy-
karpackim. 
- Dziękujemy Państwu bardzo za możli-
wość udziału w corocznych warsztatach 
filologicznych i za to wsparcie, zwłaszcza, że mamy tak 
skomplikowaną sytuację na Ukrainie. To dla nas ważne, że 
możemy choć na chwilę oderwać się od tej przykrej sytuacji 
w jakiej się znajdujemy – mówi dr Natalia Dorokowycz, która 
przyznaje, że ma małe doświadczenie w bezpośrednim ko-

munikowaniu się w języku polskim i dlatego zdecydowała 
się przyjechać do Polski, aby podkształcić swoją polszczyznę. 
Jak powiedział prezes ZKP Henryk Kaczkowski, to już dwu-
nasta wizyta w Wejherowie  studentów z Uniwersytetu 
Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku. 

 



Str. 8                                                           Nowiny - www.wejherowo.pl                                                  Sierpień 2014 r.    

Po raz piąty zagrali dla Michała  
Na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 8 rozegrano V Turniej 
Piłki Nożnej im. Michała Mazura. W turnieju wzięło udział 6 drużyn, a w 
finale drużyna Chopina pokonała 2:1 APN Błękitni. 

W walce o trzecie miejsce Tytani przegrali z Dębogórzem 6:3, piąte miejsce zaję-
ła drużyna Stare Chopina, a szóste Jama Zła. Podczas zakończenia turnieju pu-
chary i dyplomy kapitanom drużyn wręczył zastępca prezydenta Wejherowa 
Piotr Bochiński. Podziękowania od organizatorów turnieju otrzymali sponso-
rzy: Urząd Miejski w Wejherowie oraz firmy Northpol, Konkol i Hewelix. 

- Turniej się rozwija. Z roku na rok przychodzi coraz więcej ludzi. Podoba mi się, 
że jest tu prawdziwy organizator, który potrafi sprawnie i ciekawie przeprowa-
dzić te zawody – mówi ojciec Michała Mazura. 
- Michał był propagatorem amatorskich rozgrywek piłki nożnej. Po jego przed-
wczesnej śmierci postanowiliśmy go jakoś uczcić. I tak powstał Turniej Piłki 
Nożnej im. Michała Mazura. Na ten cel zbieramy środki przez cały rok 
i zapraszamy do współpracy sponsorów – mówi Andrzej Frankowski, jeden 
z kolegów Michała. 
Remigiusz Sałata z KS Tytani podkreśla, że to amatorska impreza o szczytnym 
celu. Poziom sportowy drużyn z roku na rok wzrasta i to cieszy. Oprócz idei upa-
miętnienia Michała Mazura każdego roku prowadzona jest akcja charytatywna. 
W tym roku były zbierane datki na rzecz 10-letniej mieszkanki osiedla Wiktorii 
Węsierskiej. Podczas festynu udało się zebrać na ten cel 1580 zł. 

Brąz dla Dawida Peplińskiego 
Podczas XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Świdnicy Dawid Pepliński, pięściarz WKB „Gryf” 
Wejherowo, zdobył brązowy medal w kategorii ju-
niorów młodszych, a Konrad Kaczmarkiewicz zajął  
piąte miejsce. 
- Jest to ogromny 
sukces tak młode-
go klubu jakim 
jesteśmy – pod-
kreśla Wojciech 
Wasiakowski, pre-
zes WKB „Gryf” 
Wejherowo. -
W półtorarocznej 
działalności klubu 
jest to już drugi 
medal Mistrzostw 
Polski. Ogromne 
podziękowania za 
to należą się panu 
Hubertowi Skrzypczakowi. To on ma ogromny wkład 
w nasze sukcesy. 

Nabór dzieci do szkółek tenisowych  
Na Wejherowskich Kortach Tenisowych rozpoczął się nabór 
dzieci do szkółek tenisowych na rok szkolny 2014/2015.  
Szkolenie rozpocznie się od 2 września br. Treningi będą od-
bywać się w dni powszednie w godz. 15-20, a w soboty  
w godz. 11-15. Istnieje możliwość zapisania dziecka do grupy 
indywidualnej tzn. maksymalnie czteroosobowej lub do grup 
wieloosobowych 8 -10 osób. Kontakt: Paweł Bednarczyk, tre-
ner - e-mail: pbednar@wp.pl, tel. 600 805 150.  

Zapisy na turniej skata sportowego 
Wejherowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego or-
ganizuje już po raz 18 Turniej Skata Sportowego o Puchar Pre-
zydenta Miasta Wejherowa, Wójta Gminy Wejherowo oraz 
Prezesa ZKP o.Wejherowo. Turniej rozpoczyna się 19 września 
br. o godz. 17.30 w siedzibie ZKP przy placu J. Wejhera 11. 
Szczegółowe informacje Jerzy Szreder tel. 511 095 441.   

Objazdowa zbiórka  
odpadów niebezpiecznych  
Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i Chyloni” zaprasza mieszkań-
ców Wejherowa Północ do skorzy-
stania z kolejnej objazdowej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych,  która 
odbędzie się w  dniach 26 i 27 wrze-
śnia br.  
W ramach prowadzonej zbiórki odbie-
rane będą za darmo: sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, resztki farb, lakierów, 
klejów, rozpuszczalniki, zużyte tonery, 
baterie, akumulatory, przepracowane 
oleje, przeterminowane leki, świetlówki, 
żarówki, termometry, przełączniki, bate-
rie i akumulatory. 

PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU: 
26 września br. (piątek) 

9:00 Zespół Szkół nr 2,  ul. Gdańska 30; 
9:40 ZSO nr 2, Os. Kaszubskie 27 (postój  
ul. Weteranów); 10:20 Społeczna SP  
nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1; 11:00 
Zespół Szkół nr 3, ul. Nanicka 22; 12:00- 
12:40 ZSP nr 3, ul. Budowlanych 2. 

27 września br. (sobota) 

9:30 ul. Broniewskiego/Graniczna; 9:50 
ul. Ogrody Nanickie/Kusocińskiego; 
10:20 ul. Kochanowskiego 8; 10:40 Os. 
Kaszubskie 8/10; 11:00 ul. Kaszubska 
przy „Kredyt Banku”; 11:20 ul. Piotra 
Skargi/Stefczyka; 11:40 ul. Necla/
Konopnickiej; 12:00 –12:20 ul. Patoka /
Gdańska 60-66 (bloki). 

Tel. informacyjny KZG:  
58 624 66 11.  

Zapisy do WUTW YMCA 
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku YMCA ogłasza 
zapisy na I semestr roku akademickiego 2014/2015. Zapisy 
prowadzone będą w siedzibie WUTW przy ul. Kopernika 13  
w Wejherowie od 15 do 27 września br. w godz. 10- 14.  
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koncerty-wystawy-spotkania   
Wrzesień 2014 

Wejherowskie Centrum Kultury 
4.09, godz. 19 - Spektakl „Boeing Boeing” czyli Odlotowe 
Narzeczone -  bilety: 30 zł normalny , 25 zł ulgowy; 
6.09, godz. 16-ok.22.30 - Open Air Rock Festiwal - Gwiaz-
da Illusion; Amfiteatr Miejski - polana; 
8.09, godz. 19 - Limo/The Best of Kabaret Limo; bilety: 39 
zł przedsprzedaż, 49 zł w dniu imprezy; 
11.09, godz. 19 - „Sąd Nieostateczny” - Teatr Neokaszubia z 
Wejherowa przedst. spektakl w jęz. kaszubskim; wstęp wolny  
12.09, godz. 19 - Koncert Martyny Jakubowicz i zespołu 
Żona Lota, bilety 35 zł normalny, 30 zł ulgowy; 
13.09, od godz. 10 - Stragany Art. (zapowiedź poniżej); 
14.09, godz. 17 - Biesiada Literacka - Krystyna Sienkiewicz 
„Cacko”, wstęp wolny; 
14.09, godz. 19 - Koncert zespołu Kanaan, bilety 20 zł; 
16.09, godz. 18 - Koncert Aloszy Awdiejewa, bilety 70 zł 
20.09, godz. 19 - „W małym dworku” Stanisława Ignace-
go Witkiewicza - spektakl Akademickiego Teatru Drama-
tycznego z Rosji, bilety 25 zł normalny, 20 zł ulgowy;  
27.09, godz. 19 - „Odgłosy ginącego świata” - Koncert Kamila 
Radzimowskiego, Tomasza Kukurby, Polskiej Filharmonii 
Sinfonia Baltica w Słupsku, bilety 35 zł norm., 30 zł ulg. 

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie  
4.09, godz. 16 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki; 
10.09, godz. 11– Klub Małego Czytelnika; 
18.09 - spotkanie autorskie z Ewą Poklewską-Koziełło  
w ramach projektu „Książki na Walizkach”;  
18.09 – spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem w ra-
mach projektu „Książki na Walizkach” ; 
24.09, godz. 11 – Klub Małego Czytelnika;  
Wrzesień – ogłoszenie VIII Konkursu Czytelniczego.  

Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Wernisaż Longiny Wysockiej  
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie miał 
miejsce wernisaż malarstwa Longiny Wysockiej. 
Longina Wysocka, mieszkanka Wejherowa, absolwentka 
Liceum Plastycznego w Gdyni na Wydziale Fotografii, mi-
mo zamiłowań do sztuki fotograficznej swoje siły twórcze 
związała głównie z malarstwem, które stało się jej życiową 
pasją. Maluje różnymi technikami – olejami, pastelami, 
akwarelami. Longina Wysocka jest prezesem Stowarzysze-
nia Artystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie, a także wy-
kładowcą-wolontariuszem na WUTW. Włącza się też akty-
wnie w różnego rodzaju inicjatywy społeczne i charyta-
tywne. Rozwinęła współpracę z okolicznymi stowarzysze-
niami artystycznymi, zwłaszcza w Redzie i Słupsku, a także 
ze szwedzkiego miasta Tyreso.  

Happening Stragany Art  
Wejherowskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza 
na happening „Stragany Art” . Impreza o charakterze 
artystyczno – wystawienniczym odbędzie się 13 wrze-
śnia w godz. 10-20 na ul. Wałowej w Wejherowie.  

Miejscem wydarzenia będzie fragment ulicy na odcinku od 
zjazdu z ul. Sobieskiego (deptaku). Ruch kołowy w tym 
miejscu będzie zamknięty w godz. 15 – 20.   
Głównym celem imprezy jest ekspozycja straganów wa-
rzywno – owocowych wraz z pokazaniem efektów pracy 
Wejherowskich Ogródków Działkowych, promowanie 
zdrowej żywności, popularyzacja ciekawego hobby i aktyw-
ności fizycznej. Stragany rozstawione będą i czynne dla pu-
bliczności na ulicy Wałowej. Wydarzeniu towarzyszyć będą 
również pokazy artystyczne i spektakl uliczny (godz. 15-20) 
prezentowane wprost na ulicy. Równolegle obejrzeć można 
będzie wystawę fotograficzną „Działki –wiosna, lato, jesień, 
zima/odsłona pierwsza”. 
Wydarzenie w przyszłości zostanie rozbudowane o elemen-
ty rzemiosła artystycznego i promocję wyrobów regional-
nych.  

Wystawa „Architektura Wejherowa”  
Do końca września br. w Wejherowskim Centrum Kultury - 
Filharmonii Kaszubskiej można oglądać prace powstałe pod-
czas Wejherowskiego Pleneru Architektonicznego 
„Architektura Wejherowa".  
Na wystawie znajdują się prace: Tomasza Meringa, Tade-
usza Podgórskiego, Karoliny Pałasz, Wiesławy Pałasz, Ane-
ty Fittkau, Karola Formeli, Zofii Orczyńskiej, Danuty Niźni-
kiewicz, Katarzyny Żukowskiej, Joanny Magdaleny Sie-
mieńczuk, Katarzyny Koniecznej, Magdaleny Chomiak, An-
ny Kaźmiera, Marii Kossmann, Diany Kossmann oraz Bar-
bary Łaban- Januszko.  

Zaproszenie na badania  
profilaktyczne dla kobiet  

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący zaprasza kobiety do wzię-
cia udziału w badaniach w ramach programów wczesnego wy-
krywania raka. Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych ko-
biet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie 
miały wykonanego bezpłatnego badania mammograficznego 
w ramach programu. Natomiast Populacyjny Program Wcze-
snego Wykrywania Raka Szyjki Macicy skierowany jest do 
wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku 25-59 lat, które  
w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego bezpłatnego 
badania cytologicznego w ramach programu.  
Szczegółowe informacje wraz z wykazem placówek wykonują-
cych bezpłatnie badania w ramach programów: 
www.zdrowiekobiety.org.  
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

Informacja:  
 (58) 677 70 00, fax (58) 672 12 57  

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

 (58) 677 70 19,  (58) 677 70 20 
Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

(58) 677 70 03, (58) 677 70 04, (58) 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

(58) 677 70 30,  (58) 677 70 44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

(58) 677 70 26, (58) 677 70 27 
  Wydział Kultury, Spraw Społecznych,  

Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 
Zespół ds. Promocji i Komunikacji Społecznej 

(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

986,  (58) 677 70 40, (58) 672 64 49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogólna 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: (58) 677 70 12, (58) 677 70 15   
Dowody osobiste: (58) 677 70 17 

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
(58) 677 71 61 Sekretariat: (58) 677 71 59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Stanisław Brzozowski)  
Sekretariat: (58) 677 71 03; (58) 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: (58) 677 71 43, (58) 677 71 44 
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 41 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  (58) 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) (58) 677 71 31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

(58) 677 71 34, (58) 677 71 36 
Inspektorat Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 37,  (58) 677 71 39 
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  (58) 672 19 66, (58) 677 56 34 (fax),  
(58) 736 29 22 

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie sp. z o.o. 
(Roman Czerwiński) ul. Obrońców Helu 1 (58) 676 95 20, 

(58) 676 95 50 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30, (58) 

572 29 32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(p.o. Jarosław Jędrzejewski), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Parkowa 2A/20 

(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (p.o. Anna Kosmalska)  

ul. Kusocińskiego 17, (58) 672 41 70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta Rożyńska)  

ul. Sobieskiego 255, (58) 672 27 75 
Miejska Biblioteka Publiczna  

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 
Wypożyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Wyróżnienia z okazji Święta Policji 
Podczas obchodów Święta Policji wielu policjantów otrzymało odzna-
czenia, awanse i nagrody, które wręczał I zastępca komendanta woje-
wódzkiego policji insp. Marian Szlinger. 
Komendant Powiato-
wy Policji insp. 
Krzysztof Lawer poin-
f o r m o w a ł ,  ż e 
w pierwszym półro-
czu 2014 r. ograniczo-
no przestępczość o 8 
proc., co oznacza, że 
odnotowano o 60 
przestępstw mniej niż 
w analogicznym okre-
sie roku ubiegłego. 
Zaś dane z prze-
prowadzonych badań 
pokazują, że aż 89 proc. respondentów uważa swoje miejsce zamieszkania 
za bezpieczne. 
Inspektor Lawer poinformował rónież, że rozpoczęła się rozbudowa siedzi-
by Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Pokazał również atrakcyj-
nie prezentujący się projekt obiektu. 
Najlepszym policjantom pełniącym służbę na terenie grodu Wejhera nagro-
dy finansowe przyznane przez Prezydenta Wejherowa wręczył zastępca 
prezydenta Bogdan Tokłowicz i zastępca kierownika Wydziału Kultury, 
Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Jacek Thiel. Otrzymali je: m. asp. 
Krzysztof Kosecki, mł. asp. Krzysztof Żebrowski, sierż. sztab. Mariusz Kos, 
st. sierż. Mariusz Kreft, st. sierż. Mateusz Walkusz i sierż. Sławomir Ropela. 
Bogdan Tokłowicz składając życzenia policjantom i ich rodzinom oraz pra-
cownikom cywilnym policji poinformował również, że miasto złożyło doku-
menty w sprawie dofinansowania zakupu nowego samochodu dla policji 
w Wejherowie. 

Zeszyt dla uczniaka – trwa akcja  
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego 

Po raz drugi Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, przy współ-
pracy z Centrum Handlowym Jantar w Wejherowie, organizuje akcję 
pn. „Zeszyt dla uczniaka”. Akcja przeznaczona jest dla dzieci z rodzin, 
których nie stać na zakup wyprawki szkolnej dla swoich pociech. Po-
lega ona na zbieraniu materiałów szkolnych i biurowych dla dzieci, 
które we wrześniu rozpoczną nowy rok szkolny. 
Jest to druga edycja akcji „Zeszyt dla uczniaka”. Rok temu udało się zebrać sporą 
ilość artykułów, plecaków dla dzieci, które przekazano do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wejherowie. W tym roku głównymi partnerami WSS 
w akcji są: CH Jantar w Wejherowie, Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji 
i Turystyki w Luzinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie, Fir-
ma DJ-Projekty Andrzej Herzberg, Niepubliczne Przedszkole Mapeciaki 
w Wejherowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. 
Artykuły szkolne dla dzieci można przekazywać: do biura CH Jantar lub pomiesz-
czenia ochrony w Jantarze, GOSRiT Luzino (ul. Mickiewicza 22), do biura Stowa-
rzyszenia (Rejtana 3/20 w Wejherowie), do sekretariatu ZSO nr 2 (od ponie-
działku do piątku w godz. 9:00 – 13:00), do Przedszkola Mapeciaki 
w Wejherowie (ul. Płk. Dąbka 8 w Wejherowie), do siedziby Firmy DJ-Projekty 
(ul. Wałowej 10 w Wejherowie – ostatnie piętro). Kontakt: prezes WSS Rafał 
Karcz, tel: 695 650 914.   






