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   Uroczystość wrę czenia nagrody dla m.in. największego za-
bytku Wejherowa odbyła się na Zamku Królewskim w War-
szawie.  
- Kalwaria Wejherowska staje się rozpoznawalna i docenia-
nia w Polsce, jako zabytek ciekawy, ładny, bardzo dobrze 
odrestaurowany i warty odwiedzenia – mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który wraz ze swoim za-
stępcą Wojciechem Kozłowskim odebrał w Warszawie na-
grodę. – Jest nam oczywiście miło, że niezależni eksperci do-
cenili naszą pracę, ale przede wszystkim takie konkursy są 
promocją Kalwarii i budują pozytywną markę Wejherowa w 
kraju. Z uwagi na to,  że jest to kolejna nagroda, ugruntowuje 
się wysoka  pozycja i ranga naszej Kalwarii, co jest powodem 
do dumy dla wszystkich wejherowian. 
 - Nasze działania promocyjne Kalwarii i miasta są konse-
kwentne, ale dzięki temu także zauważone – dodaje zastępca 
prezydenta Wojciech Kozłowski.  
   W tegorocznej edycji konkursu wzięła udział rekordowa 
liczba uczestników, bo ponad 700 obiektów z całej Polski, a 
do drugiego etapu przeszły 73 inwestycje.  
   Przypomnijmy, że wykonawcą prac remontowych na Kal-
warii Wejherowskiej w latach 2006-2008 była firma „Re-
stauro” Sp. z o.o. z Torunia, zaś iluminację i oświetlenie wy-
konała firma „P&P” Paweł Piechota z Orla. 
Organizatorem konkursu „Modernizacja Roku” są: Stowarzy-
szenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, Pol-
ska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Związek 
Powiatów Polskich i Targi Pomorskie. Patronat Honorowy 
sprawuje m.in. Ministerstwo Infrastruktury, zaś nagrody 
wręczał wiceminister Edward Dziekoński.   

Nagrody Kalwarii Wejherowskiej  
W  2008 roku otrzymała I nagrodę w konkursie „Polska Pięknie-
je – 7 cudów unijnych funduszy” w kategorii Zabytek (konkurs 
zorganizowany był przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  
i Wydawnictwo Pascal) i prestiżową nagrodę „Najlepsza promocja 
turystyki w województwie pomorskim" w kategorii inwestycja 
turystyczna (nagroda została przyznana przez kapitułę Gdańskich 
Targów Turystycznych). W 2009 r. za oświetlenie Kalwarii Wejhe-
rowskiej miasto otrzymało II nagrodę w ogólnopolskim konkur-
sie „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2008 roku” (nagrodę 
wręczono podczas „Targów Światło 2009), a w kwietniu br. Kal-
waria Wejherowska została laureatem konkursu „Zabytek Zadba-
ny” (za wzorowe  przeprowadzenie prac remontowo-
konserwatorskich i utrzymanie zabytku w należytym stanie) orga-
nizowanego przez Generalnego Konserwatora Zabytków.  

Kolejny sukces Kalwarii Wejherowskiej  
Kalwaria Wejherowska po raz kolejny została nagrodzona. W 13. edycji konkursu „Modernizacja Roku” kapituła 
konkursu przyznała nagrodę miastu Wejherowo, jako inwestorowi renowacji Kalwarii, za jej kompleksowy remont.  

  Podczas spotkania,  Michał Jeliński, kierownik Wydziału Kultu-
ry, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego  w Wejhero-
wie mówił o procedurach rozliczeniowych biznesplanu, a Jacek 
Thiel, szef promocji wejherowskiego magistratu o znaczeniu pro-
mocji konkursu.  
 - Konkurs został zapoczątkowany pięć lat temu jako Wejherow-
ski Biznesplan, który przerodził się w konkurs na Biznesplan Ma-
łego Trójmiasta Kaszubskiego - Redy, Rumi i Wejherowa – mówił 
inicjator przedsięwzięcia Leszek Glaza, prezes Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie. – Do konkursu może 
przystąpić każda gmina i każde miasto naszego województwa. 
Na razie zadeklarowało się kilka samorządów: Reda, Rumia, 
Puck, Słupsk, Chojnice i Gm. Gniewino. W roli obserwatorów wy-
stępują Lębork i Bytów.  
   Przypomnijmy, że  do 5 października br. uczestnik konkursu 
musi opracować i dostarczyć do Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Wejherowie pomysł założenia przedsiębiorstwa 
lub rozwoju małego przedsiębiorstwa działającego na terenie 
województwa pomorskiego. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się 
do drugiego etapu konkursu, wezmą udział nieodpłatnie w pro-
fesjonalnym szkoleniu z przygotowywania biznesplanów pod 
okiem pracowników Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w 
Gdyni. Skorzystają również z konsultacji z przedsiębiorcami w 
dziedzinach ich interesujących. Bank lokalny deklaruje darmowe, 
roczne prowadzenie konta. Powiatowy Urząd Pracy pomaga 
przy uzyskiwaniu środków na założenie firmy. Pracownicy Urzę-
du Skarbowego, ZUS pomagają w pierwszych krokach związa-
nych z prowadzeniem działalności. Media lokalne reklamują 
działalność finalistów. 

   W spotkaniu kapituły wzięła udział Katarzyna Roszman, laure-
atka jednego z pierwszych Biznesplanów. - Dzięki konkursowi 
nie tylko założyłam punkt krawiecki, który prosperuje do tej po-
ry, ale nauczyłam się od doświadczonych przedsiębiorców two-
rzyć profesjonalny biznesplan – mówi Katarzyna Roszman.  
   Jak mówi Roman Grzenkowicz, wejherowski przedsiębiorca, 
zaskakująca dla jurorów jest różnorodność pomysłów uczestni-
ków konkursu – od założenia herbaciarni, poradni giełdowej, 
hodowli królików po sprzedaż sprzętu jeździeckiego. 
 - Najważniejsze w tym jest to, że uczestnicy konkursu nawet 
jeżeli nie wygrają i tak realizują swoje pomysły, ale tym razem 
bogatsi o wiedzę ekonomiczną swojego projektu – podkreśla 
Grzenkowicz.  
  Regulamin konkursu oraz Arkusz informacyjny znajdują się na 
stronie internetowej: www.izba.tkchopin.pl.  

Rozpoczął się Pomorski Biznesplan 2009  
W wejherowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej spotkali się członkowie kapituły konkursowej  kolejnej edycji „Pomor -
skiego Biznesplanu 2009”. Biznesplan ma być szansą na rozwój nowych przedsiębiorstw, którego autorami mają być lu-
dzie z pomysłem i wizją własnego biznesu. 
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  Obok Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „elektryka” 
budowany  jest plac z miejscem pamięci w kształcie tarasu.   
Park będzie podkreślał znaczenie  historii, zwłaszcza teraz w 
rocznicę wybuchu II wojny światowej, a jednocześnie stwo-
rzy ładne miejsce do wypoczynku.  
 - Ta inwestycja  poprawi estetykę  miasta  – podkreśla prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  
   Prace w parku polegały na wykonaniu nasypu i skarpy od 
strony zachodniej parku, na którym usytuowany będzie obe-
lisk z granitową tablicą  
 - Do obelisku będą prowadziły ciągi piesze i podejścia, a sa-
ma skarpa będzie zagospodarowana zielenią i osłonięta od 
strony czołgu kamiennym murkiem  – wyjaśnia kierownik 
wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-

dowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie Dorota Grochal-
ska. - W ramach tego e tapu prac, wykonane będzie oświetle-
nie parku, podświetlenie obelisku. Obok skarpy będzie wy-
konany także mały plac zabaw.  
   Park pomiędzy ulicą Sobieskiego a Strzelecką będzie este-
tyczny, zadbany, zagospodarowany i bardziej bezpieczny.  
 - Zakończenie prac planujemy w przyszłym roku, do wyko-
nania pozostanie jeszcze chodnik do ul. Sobieskiego  – mówi 
zastępca prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski. - Od-
nowiony park ma być dla odwiedzających również miejscem 
lekcji historii. Czołg i obelisk z tablicą pamiątkową zawiera-
jącą  nazwiska czołgistów z Pierwszej Brygady Pancernej 
Wojska Polskiego, którzy oddali życie wyzwalając Wejhero-
wo, będą dobrym rozwiązaniem dla ich należytego i godnego 
upamiętnienia.                                                                                  (ir)  

Skwer w parku przy ul. Strzeleckiej  
W parku przy ul. Strzeleckiej powstaje skwer, na którym ustawiony obelisk będzie przypominał o bohaterach, którzy wzię-

li udział w wyzwoleniu Wejherowa.  Będzie to jednocześnie miejsce wypoczynku, podobnie jak oddany niedawno do 

użytku skwer przy jednostce wojskowej.  

Zakończono remont nawierzchni na ul. Przemysłowej. Zakres 
prac obejmował ułożenie nowego dywanika asfaltowego, co 
zdecydowanie poprawiło stan nawierzchni drogi, bezpie-
czeństwo i wygodę ruchu. Prawie 230-metrowy wyremonto-
wany odcinek graniczy z ul. Szkolną w gm. Wejherowo.  

- Zakończyliśmy realizację kompleksowego remontu nawierzch-
ni na ul. Przemysłowej – mówi zastępca prezydenta Wejherowa 
Wojciech Kozłowski. - Nie chodziło o drobne łatanie dziur, tak jak 
robimy to doraźnie np. na wiosnę, jak tylko ustąpi mróz i śnieg, 
ale o kompleksową wymianę dywaników asfaltowych. Takie pra-
ce remontowe wykonujemy każdego roku i w sposób bardziej 
kompleksowy naprawiamy nawierzchnię na naszych ulicach. Na 
ul. Przemysłowej nawierzchnia była w fatalnym stanie i położo-
no tu dywanik na odcinku 230 metrów. 
   Przypomnijmy, że łącznie w Wejherowie wykonano prawie 
800 metrów nowej jezdni – na ul. Necla (na odcinku do ul. Gryfa 
Pomorskiego), na ul. Harcerskiej, 12 Marca i Rybackiej, co koszto-
wało budżet miasta 480 tys. zł.  

   W tym roku wykonany zostanie jeszcze duży zakres prac na ul. 
Chopina, na odcinku za szpitalem.                                                          (ir) 

Remont odcinka nawierzchni ul. Przemysłowej 

Poznaliśmy pozytywy Wejherowa  
Zakończył się ogólnopolski internetowy konkurs fotograficzny 
Alior Banku - „Pozytywy naszych miast”. Najwięcej ocen inter-
natów zdobyło zdjęcie wejherowskiego ratusza zatytułowane  
„Tęczowy ratusz” i to jego autor zdobył nagrodę publiczności.  
   Zainteresowanie konkursem i poziom zgłaszanych prac pozytyw-
nie zaskoczyły organizatorów. Wzięło w nim udział ponad  13-
 tysięcy osób, które aktywnie uczestniczyły w zabawie, publikując 
ponad 18 tys. zdjęć.  
  Wszystkie zwycięskie zdjęcia można obejrzeć na portalu, pod ad-
resem: http://pozytywy.aliorbank.pl.                                              (ir) 

Projekt „Weź sprawy w swoje ręce” 
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza osoby z 
jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do wzięcia udziału 
w projekcie realizowanym pod hasłem „Weź sprawy w swoje 
ręce”. Każdy jego beneficjent będzie mógł skorzystać ze wsparcia 
psychologów, rehabilitantów, okulistów, protetyków słuchu, do-
radców zawodowych i prawnych oraz specjalistów do spraw 
sprzętu. Udział w projekcie jest bezpłatny, a spotkania odbywają 
się w okolicy miejsca zamieszkania osoby głuchoniewidomej. 
Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.tpg.org.pl. 
Zgłoszenia przyjmuje Andrzej Ciechowski, tel/fax: 058 55 00 225. 
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WZGÓRZE OJCA GRZEGORZA 
Atrakcyjne działki w Wejherowie już w sprzedaży! 
Chciałbyś mieszkać w pobliżu centrum, a jednocześnie 
mieć z okna widok na piękny las i rzekę, a przede wszyst-
kim na panoramę miasta? Atrakcyjne działki w Wejhero-
wie na Wzgórzu Ojca Grzegorza sąsiadujące z Puszczą 
Darżlubską są  od maja 2009 r. wystawione na sprzedaż. W 
miejscu tym przewidziane są przede wszystkim wolnosto-
jące domki jednorodzinne. 

    Działki znajdujące się przy ul. Nowowiejskiego w Wejhe-
rowie to tereny doskonale skomunikowane z centrum mia-
sta, niedaleko od obiektów handlowo-usługowych i wejhe-
rowskiego szpitala. Atrakcyjne, jeszcze niezabudowane te-
reny zielone na obrzeżach miasta, ale blisko asfaltowej dro-
gi i uzbrojone w podstawową infrastrukturę, mogą  niewąt-
pliwie stanowić łakomy kąsek dla inwestorów. 
    Na cały obszar uchwalony został Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. Działki, które w maju tego roku zostaną wysta-
wione na przetarg, mają od 1100 do 1400 m2 powierzchni. Nie-
które z nich sprzedane będą z gotowym projektem i pozwole-
niem na budowę, co skróci czas potrzebny na inwestycję.  

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży działek udziela 
Urząd Miejski w Wejherowie - Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami i Urbanistyki przy ul. 12 Marca 195, tel. 058 677 71 45  

Plac zabaw przy ul. P. Skargi 
Kolejny plac zabaw powstał na osiedlu przy ul. Piotra Skargi. Wy-
budowało go Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 
Inicjatorami budowy były Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Energetyk" i Wspólnota Mieszkaniowa "Piotra Skargi 2", które 
teraz będą odpowiedzialne za obiekt.  
   Jest to trzeci tego typu obiekt wykonany i sfinansowany przez 
OPEC w Wejherowie.  - Bardzo się cieszę, że możemy przysporzyć 
radości dzieciom i rodzicom– mówił prezes OPEC Aleksander Wel-
lenger. - Poprzednie realizacje utwierdzają nas w przekonaniu, że 
warto podejmować tego typu inicjatywy. Mam nadzieję, że dzięki 
temu będziemy postrzegani nie tylko jako ci, którzy tylko dostar-
czają ciepło za pieniądze, ale również pomagają społeczeństwu 
dostarczając godziwej rozrywki w godziwym miejscu.                    (p)                              

Remont chodników 
Zakończył się remont chodników na ul. 12 Marca, Harcer-
skiej i Rogali, podczas których wymieniono zniszczone płyty 
chodnikowe i obrzeża na kostkę betonową. Prace kosztowa-
ły miasto ok. 181 tys. zł. 
   W Wejherowie wyremontowano chodniki o dł. ok. 600 metrów. 
Modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych , ale oprócz dróg ważna 
jest także poprawa stanu technicznego chodników usytuowanych w 
ciągach ulic. - Oprócz dużych inwestycji drogowych, które powstają 
każdego roku zgodnie z harmonogramem budowy dróg w mieście, 
takich jak np. budowane aktualnie ulice Necla i Staromłyńska, realizu-
jemy też mniejsze prace  likwidujące niedogodności dla mieszkań-
ców – mówi Wojciech Kozłowski, zastępca prezydenta miasta Wejhe-
rowa. - Wiele z nich wykonywanych jest na wniosek radnych, którzy 
najlepiej wiedzą, gdzie takie niedogodności występują i wiedzą jak 
mieszkańcom pomóc. W tym roku wykonaliśmy już  chodnik w ul. 
Sędzickiego, stanowiący dojście do przystanku  SKM Śmiechowo, na 
wniosek radnego Makurata.  
   Zakończona budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. 12 
Marca była trzecim etapem prac na tej ulicy. O jego wykonanie zabie-
gała głównie radna Teresa Skowrońska, a także radni Leszek Glaza i 
Piotr Bochiński. Kontynuacją ubiegłorocznych prac był również re-
mont chodnika w ul. Harcerskiej, o którego wykonanie wnioskowała 
radna Teresa Patsidis. Natomiast remont chodnika w ul. Rogali był 
kontynuacją robót rozpoczętych przed dwoma laty, które pilotował 
radny Paweł Formela.  - To oczywiście nie koniec prac związanych z 
przebudową chodników, bo inwestycje drogowe są dla nas najważ-
niejsze – zapewnia prezydent Kozłowski.                                                            (p) 

Prze budo wa ulicy Dąbro wskiego  
Kończy się przebudowa ulicy Północnej  i Dąbrowskiego, 
która wykonywana była w ramach pierwszego etapu 
modernizacji ulicy Wałowej i terenów przyległych w ra-
mach „Programu Rewitalizacji Śródmieścia Wejhero-
wa”. Wyjazd i  wjazd na parking przy ul. Dąbrowskiego 
jest teraz możliwy od ulicy Św. Jana.  

   Do rewitalizacji śródmieścia władze miasta przygotowywały się 
już od kilku lat, bo zakres prac jest ogromny. Prace rozpoczęły się 
w grudniu ub.r. i już możemy zobaczyć pierwsze efekty.  
   Ulica Wałowa, zgodnie z programem rewitalizacji, zostanie 
kompleksowo przebudowana. Ta jedna z głównych ulic w cen-
trum, jest jednocześnie najbardziej zaniedbana. 
- Budowa parkingu na końcu ul. Wałowej już praktycznie jest 
zakończona – mówi Wojciech Kozłowski, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Pierwszy etap modernizacji ul. Wałowej koszto-
wać będzie ponad 8,3 mln zł. W tym roku zaplanowaliśmy par-
kingi i dojazdy – ul. Dąbrowskiego i Północną, aby zapewnić 
funkcjonowanie tej części miasta. Oczywiście wykonany zostanie 
też fragment samej Wałowej. A w roku przyszłym – prace na jej 
głównym odcinku.  Chcemy w ten sposób odmienić całkowicie 
wygląd śródmieścia Wejherowa i nadać mu zupełnie inny styl. 
Wałowa będzie kolejnym deptakiem służącym spacerom, a w jej 
pobliżu znajdować się będą parkingi. Chcemy odmienić nie tylko 
wizerunek, ale i charakter tej ulicy.                                                         (ir) 
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Program z wejherowskiego parku prowadziła „na żywo” redak-
tor Anna Cupa, która rozmawiając z gośćmi zachęcała radiosłu-
chaczy do wizyty w naszym mieście.     
- „Tu i Teraz” to cykl audycji nadawanych podczas wakacji wszę-
dzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla lokalnych społeczno-
ści – mówi Magdalena Lipka, wydawca programu. - "Tu i Teraz" 
to program, w którym głos ma całe Pomorze.  
      O pracach w Parku Miejskim i budowie Filharmonii Kaszub-
skiej mówił Stanisław Brzozowski z Wydziału Inwestycji, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie. Przedstawił on m.in. szczegóły realizowanego obec-
nie  w parku projektu unijnego. Park odzyskuje swój dawny 
blask, nabiera atrakcyjności oraz warty jest odwiedzenia przez 
mieszkańców i turystów .   
   Wywiadu na temat działalności wejherowskiego Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej udzieliła także 
Aleksandra Dibowska, pracownik muzeum.  
Zastępca prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski mówił o 
wynikach badań  wizerunku Wejherowa wśród mieszkańców 
Polski i Pomorza.  
- Wejherowo jest dobrze rozpoznawalne, a duża liczba turystów 
deklaruje chęć odwiedzenie naszego miasta w ciągu najbliższych 
2 lat mówił Wojciech Kozłowski — Wyniki badań pokazują też 
skuteczność działań promocyjnych prowadzonych osobiście 

przez pracowników Urzędu Miejskiego wśród turystów wypo-
czywających nad morzem.  
Dziennikarzy interesowały słabe strony. Z badań wynika, że za-
równo mieszkańcy, jak  i turyści wskazują na słabość kultury i 
rozrywki z powodu niedostatecznej oferty. 
- Brak nam możliwości działania, bo nie mamy odpowiedniego 
miejsca – mówił prezydent Kozłowski – Dlatego będziemy budo-
wać nowy obiekt Wejherowskiego Centrum Kultury, który sku-
tecznie zaspokoi te potrzeby.                                                                 (ir) 

„„„„Tu i Teraz”, czyli Wejherowo na antenie Radia Gdańsk 
Dzięki systematycznej promocji, Wejherowo budzi coraz większe zainteresowanie ze strony turystów, a także regionalnych 
mediów. 25 sierpnia br. w Wejherowie gościło Radio Gdańsk nadając popularną wśród Pomorzan audycję „Tu i Teraz”.  

   W lasach Białej nieopodal Wejherowa wróciła dziś pamięć o 
poległych na polu chwały. Żołnierzach, którzy 70 lat temu oddali 
życie za ojczyznę ginąc w walce z najeźdźcą. Od zakończenia woj-
ny, co roku przy mogiłach spotykają się kombatanci, samorzą-
dowcy i młodzież 
   W trakcie uroczystości m.in. Centrum Teleinformatycznego i 
Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie otrzymało Me-
dal 90. lecia Związku Inwalidów Wojennych RP. W części arty-
stycznej wystąpiła młodzież Gimnazjum Samorządowego im. 
Jana Pawła II w Bolszewie. Po apelu poległych i salwie honoro-
wej mszę św. odprawił kapelan wejherowskiej jednostki wojsko-
wej ks. mjr Wojciech Szerszeń.  
   W uroczystościach w Białej wziął udział Aleksander Pawelec z 
Gdyni, 94. letni por. w stanie spoczynku, który opowiedział o 
swoim spotkaniu z płk. Stanisławem Dąbkiem podczas działań 
bojowych w rejonie Koleczkowa. Jest jednym z ostatnich żyją-

cych polskich żołnierzy września, który miał okazję widzieć w 
akcji na własne oczy bohaterskiego dowódcę Lądowej Obrony 
Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. Por. Pawelec we wrześniu 
1939 roku był żołnierzem 1 Morskiego Pułku Strzelców w 
stopniu strzelca i, jako łącznik płk. Kazimierza Pruszkowskie-
go - dowódcy 1 MPS, przewoził bardzo ważny meldunek dla 
płk. Stanisława  Dąbka.  
- Jechałem na rowerze przez Nowy Dwór Wejherowski do Ko-
leczkowa, skąd skręciłem w prawo przed Kamieniem w stronę 
Szemuda – opowiada Aleksander Pawelec. - Odgłosy huragano-
wego ognia broni maszynowej a także moździerzy wskazywały 
pole bitwy. Kiedy dotarłem do stanowiska dowodzenia, napo-
tkałem oficera w stopniu kapitana, któremu przekazałem mel-
dunek. Oficer polecił mi zaczekać na odpowiedź. Po kilku minu-
tach nadszedł ów kapitan razem z płk. Dąbkiem, który patrząc 
na mnie, stojącego na baczność, powiedział stanowczym gło-
sem: "Proszę to jak najszybciej przekazać swemu dowódcy!" 
Mimo, iż płk Dąbek nie był wysokiego wzrostu, to wydawało 
mi się, że stoję wyprostowany jak struna przed olbrzymim ofi-
cerem z marsem na czole i zniewalającym spojrzeniu. Drogę 
powrotną przejechałem bardzo szybko. Odpowiedź przekaza-
łem swojemu dowódcy i tak zakończyło się moje kilkunastose-
kundowe spotkanie z płk. Stanisławem Dąbkiem. Jako łącznik 
nie znałem szczegółów zawartych w tych meldunkach. Ich isto-
ty mogłem tylko się domyślać, bo już dwadzieścia minut póź-
niej po przekazaniu tego meldunku w kierunku Nowego Dwo-
ru Wejherowskiego wyruszyły dwie kompanie z 2 Batalionu 
celem wsparcia naszych żołnierzy walczących na przedpolach 
Wejherowa w rejonie Szemuda.  
    Organizatorem uroczystości był Urząd Gminy Wejherowo 
przy współpracy z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i 
Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie i Oddziałem 
Zabezpieczenia Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, któ-

Uro czysto ść w Białe j ku czci po ległych w re jonie  Wejhe ro wa Ŝo łnierzy  
W Białej koło Wejherowa odbyła się uroczystość ku czci żołnierzy poległych w walkach obronnych prowadzonych na po-
czątku września 1939 roku w rejonie Wejherowa. Wśród delegacji, które złożyły kwiaty na grobach poległych żołnierzy 
byli m.in. wejherowscy prezydenci Krzysztof Hildebrandt i Bogdan Tokłowicz, komendant powiatowy policji mł. insp. Ma-
riusz Mocek oraz kombatanci z prezesem Lucjanem Bindkiem na czele.  
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Odpust PodwyŜszenia KrzyŜa  
Na wejherowskiej Kalwarii odbyły się uroczystości odpustowe 
ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego, w których tradycyjnie 
udział wzięła młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych inaugurując rok szkolny i katechetyczny. Tegoroczną sumę 
odprawił wejherowianin, absolwent „Elektryka” – o. Kajetan 
Dzienisz OFM, obecnie pracujący we Włoszech. 
– Stojąc na Kalwaryjskiej Górze chcemy się spytać, co znaczy 
świętować podwyższenie krzyża – mówił podczas homilii o. Ka-
jetan Dzielisz. – Czy jest to zwykłe wspomnienie dawnych świę-
tości. A przecież Chrystus umarł na krzyżu dla naszego zbawie-
nia. Chrystus cierpiąc na krzyżu odkupił nas.  
W uroczystościach udział wzięli prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i jego zastępca – Bogdan Tokłowicz.                            (ir) 

NajwyŜszy krzyŜ ustawiony  
przy wejherowskiej kolegiacie  

Krzyż jest najstarszym symbolem chrześcijan. Ten, który 
został ustawiony przy wejherowskiej kolegiacie mierzy po-
nad 14 metrów wysokości i waży 2 tony. Poświęcił go me-
tropolita gdański ks. abp Leszek Sławoj Głódź.  
     Ceremonię poświęcenia krzyża poprzedziła msza św. celebro-
wana z udziałem księży dekanatu wejherowskiego, którą odpra-
wił metropolita gdański ks. abp. Leszek Sławoj Głódź, a uświetnił 
ją swoim występem wejherowski Chór "Cantores Veiherovien-
ses" dyrygowany przez prof. Marka Rocławskiego. Figurę Pana 
Jezusa pomogli zawiesić na krzyżu strażacy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie. Fundatorem krzyża są Lasy Państwowe 
w Gdańsku z dyrektorem Widzimirem Grusem na czele, z gdań-
skim nadleśniczym Janem Szramką i wejherowskim nadleśni-
czym Januszem Mikosiem. Fachowej pomocy przy przygotowa-
niu i ustawianiu krzyża udzielił znany wejherowski stolarz Zbi-
gniew Stencel, członek Rady Parafialnej.  
- Pod krzyżem mamy się jednoczyć. Jest nam to bardzo potrzeb-
ne. Sami to widzimy, sami o tym mówimy, że nie zjednoczymy 
się, jeżeli będziemy o tym tylko mówić i wymądrzać się — mówił 
ks. prałat Tadeusz Reszka.                                                                           (p) 

Dzień Dawcy dla Kubusia 
Takich tłumów organizatorzy wejherowskiego „Dnia Daw-
cy dla Kubusia” nie spodziewali się. Podczas akcji w Gimna-
zjum nr 1 w Wejherowie zgłosiło się prawie 1,4 tys. osób. 
Wszyscy chcieli pomóc 7. letniemu Kubusiowi z Wejhero-
wa, który choruje na białaczkę.  Jedyną szansą na jego wyle-
czenie jest przeszczep szpiku kostnego od niespokrewnio-
nego dawcy.  

   Patronat honorowy nad akcją objął prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, który razem ze swoim zastępcą brał 
udział w pochodzie, który miał być symbolem poparcia dla takich 
akcji. Na wejherowskim rynku na scenie wystąpili koledzy i kole-
żanki Kubusia ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Wejherowie, 
grupy taneczne Bąbelki i Baccara  oraz zagrały zespoły: Owin  i 
Fosfor.  
- Cieszę się, że tak dużo ludzi wzięło udział w akcji, bo niezmier-
nie trudno znaleźć dawcę - niespokrewnioną osobę, która jest 
zgodna genetycznie z chorym na białaczkę – mówi Katarzyna 
Ombach z Fundacji DKMS Polska. -A tylko od takich ludzi można 
przeszczepić komórki macierzyste. To jest tak, że im większa jest 
baza potencjalnych dawców, tym dla chorego większe prawdo-
podobieństwo, że akurat znajdzie dla siebie ratunek, czyli szansę 
na dalsze życie.  
W Wejherowie, przy współpracy z fundacją, akcję przygotowała 
Dorota Blok. – Zaledwie w ciągu dwóch miesięcy zgłosiło się po-
nad 2 tysiące osób chcących oddać szpik - mówi Dorota Blok. – 
Według statystyk dawcy z Wejherowa są w stanie uratować 100 
osób na całym świecie.  
W Wejherowie pracowało przy akcji 30 wolontariuszy i to im 
należą się podziękowania.  
- To naprawdę wspaniała akcją, która popieramy całym sercem – 
mówił Krzysztof Hildebrandt. – Cieszę się, że tyle osób zechciało 
ją wesprzeć. To wspaniały dar, jaki możemy dać drugiej osobie. A 
ta krew może się okazać dla wielu – drugim życiem.  
    Jak pokazują statystyki, w ciągu 10 lat od rejestracji, maksymal-
nie 5 na 100 zarejestrowanych osób zostaje dawcą. Szanse na 
zostanie faktycznym dawcą wcześniej są wyższe w przypadku 
osób młodych, 1 proc. z nich zostaje faktycznym dawcą w ciągu 
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  Pomnik przed wejherowską jednostką poświęcony jest pamięci 
żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców poległych w 1939 roku w 
obronie wybrzeża, wykonano przy pomocy wojska, miasta oraz 
miejscowych przedsiębiorców.  
  Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że zostało stworzo-
ne nowe, przyjazne miejsce dla wejherowian, którzy swą co-
dzienną obecnością na skwerze będą łączyć przeszłość z przy-
szłością.  
 - To miejsce, to także lekcja historii dla młodego pokolenia, które 
pamiętać będzie o tym, co działo się 70. lat temu  w Wejherowie, 
Europie i na świecie - dodał prezydent podkreślając, że rewitali-
zacja skweru znakomicie wpisuje się w realizowany obecnie pro-
gram rewitalizacji miasta. 
  Komendant centrum podziękował wszystkim, którzy przyczyni-
li się do restytucji tego pomnika oraz przywrócenia skwerowi 
przedwojennego wyglądu , a w szczególności koordynatorowi 

całego przedsięwzięcia, prezesowi Elektrowni Wodnej Żarno-
wiec Piotrowi Książkowi oraz prezydentowi Hildebrandtowi. 
Podziękował także inicjatorom przedsięwzięcia - członkom Sto-
warzyszenia Byłych Żołnierzy i Sympatyków Jednostki Wojsko-
wej z prezesem kmdr. rez. Marianem Wilkiem na czele, wszyst-
kim przedsiębiorcom oraz indywidualnym darczyńcom, a także 
kadrze i żołnierzom, którzy bezpośrednio pracowali przy pomni-
ku. 
  W ramach rewitalizacji wykonano pomnik oraz fontannę, a tak-
że trawniki. Wokół przebiega odnowiona jezdnia. Z miejskich 
środków wybudowano nowy chodnik, ławeczki, a także oświe-
tlenie dodające temu miejscu uroku w porze nocnej i wieczornej. 
Rewitalizacja skweru przywróciła w zasadniczej części wygląd 
skweru sprzed okresu II wojny światowej, a także wyekspono-
wała bogatą architekturę i wspaniałą fasadę budynku sztabowe-
go obecnego Centrum.                                                                                  (p) 

Rewitalizacja skweru przed jednostką wojskową 
Uroczystość przed Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej przy ul. Sobieskiego  
w Wejherowie z okazji 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej była okazją do podziwiania odnowionego skwer u  
z fontanną i przebudowanym Pomnikiem. Odnowiony skwer jest hołdem pamięci dla żołnierzy 1 MPS i na pewno  
będzie ładną wizytówką miasta dla wszystkich, którzy będą wjeżdżać do Wejherowa ulicą Sucharskiego.       

Dzień StraŜnika Miejskiego  
Awans oraz nagrody pieniężne wręczył prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt wyróżniającym się funk-
cjonariuszom z okazji obchodów Dnia Strażnika Miej-
skiego. Prezydent  podczas uroczystości w wejherow-
skim ratuszu podkreślił, że praca funkcjonariusza miej-
skiego nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza jeżeli 
trzeba ukarać osobę za popełnione wykroczenie.  
   Podczas spotkania komendant Straży Miejskiej – Jacek Pi-
sarek, podkreślił także ważną rolę miejskich funkcjonariuszy 
w systemie porządku publicznego. 
- Niewiele jest dziedzin życia w mieście bez większego lub 
mniejszego udziału straży miejskiej– mówił prezydent Hil-
debrandt. - Waszym zadaniem  jest  zabezpieczenie porząd-
ku, czystości w mieście. Waszą rolą jest służyć społeczeń-
stwu, które oczekuje, że zapewnicie poczucie bezpieczeń-
stwo. Za Wa szą służbę chciałbym Wam podziękować, bo je-
steście skuteczni.  
   Dzień Strażnika Miejskiego obchodzony jest w rocznicę ogło-
szenia ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 
roku, która określa funkcjonowanie Straży Miejskiej. Funkcjo-
nariuszom przybyło uprawnień. Straż miejska ma na celu 
przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach 
publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urzą-
dzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i 
kontrolować ruch drogowy. Współdziała z właściwymi pod-
miotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, po-
mocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywio-
łowych oraz innych miejscowych zagrożeń.    Awans na wyż-
szy stopień zawodowy otrzymał Franciszek Małaszycki.  

   Jak przypomniał Jacek Pisarek,  komendant wejherowskiej 
Straży Miejskiej, straż w Wejherowie funkcjonuje od 1 stycz-
nia 1993 roku. 
- Pracę w straży miejskiej zaczynało 12 funkcjonariuszy, 
obecnie jest 27 – mówił Jacek Pisarek. – Dysponujemy trze-
ma samochodami i jednym quadem, który przydaje się m.in. 
podczas patrolowania Kalwarii.   
   W uroczystości wziął udział zastępca prezydenta miasta Bog-
dan Tokłowicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara,  przewod-
niczący Rady Miasta Piotr Bochiński oraz strażnicy miejscy na 
czele z Komendantem Straży Miejskiej Jackiem Pisarkiem i za-
stępcą komendanta – Zenonem Hincą. Obecni byli także zastęp-
ca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie – Leszek 
Gurski, Waldemar Lewandowski z Powiatowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie, Czesław Kukowski i Dariusz Kreft z komisji 
bezpieczeństwa Rady Miasta w Wejherowie.                               (ir) 
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Wejherowo – miasto chętnie wybierane przez turystów 
Wejherowski ratusz odwiedziło w lipcu i sierpniu ponad 2 tysiące osób. Wśród zwiedzających przeprowadzono lo-
sowo badania ankietowe, których wyniki przedstawiamy.  Zdaniem turystów Wejherowo jest miastem atrakcyj-
nym, które chętnie by wybrali ponownie i poleciliby swoim znajomym.  

   Na pytanie skąd zwiedzający uzyskali informacje o Wejhe-
rowie, co czwarty ankietowany odpowiedział, że od znajo-
mych i rodziny. Tyle samo osób dowiedziało się z ulotek, fol-
derów, plakatów reklamowych i bezpłatnych  informatorów. 
Niemal 15% turystów niezbędne wiadomości uzyskało dzię-
ki Informacji Turystycznej. 
   Turyści, którzy w tym roku odwiedzili nasz ratusz zakwa-
terowali się w Wejherowie, Karwi, Gdańsku , Dębkach, Wła-
dysławowie, Gdyni, Karwieńskich Błotach oraz sąsiadują-
cych z nimi miejscowościach.  
    W tym roku najwięcej zwiedzających przybyło z woje-
wództwa pomorskiego – niemal 24%. Nieco mniej, bo 19% 
grupę stanowili turyści z woj. mazowieckiego, tuż za nimi z 
11% są mieszkańcy Małopolski. Nie zabrakło też gości z po-
łudnia kraju i zagranicy . 
   Samochód to najczęściej wybierany środek lokomocji. Do 
Wejherowa przyjechało nim  64% badanych turystów. 
Znacznie mniej bo zaledwie nieco ponad 26% z nich wybrało 
podróż koleją.  
    W jaki  sposób spędzają Państwo czas w Wejherowie? Na 
to pytanie ponad 53% pytanych odpowiedziało: zwiedzanie 
atrakcji turystycznych, niemal 12% przyjechało tu w celu 
odwiedzenia rodziny i przyjaciół. Około 10% ankietowanych 
do przyjazdu skusiła oferta  kulturalna i możliwość turystyki 
pieszej i rowerowej. 
   Na pytanie z czym kojarzy się Państwu Wejherowo ponad 
36% ankietowanych odpowiedziało, że z Kalwarią Wejhe-
rowską, niemal 22% z Kaszubami, ponad 17% z zabytkami, a 
12% z morzem i wypoczynkiem. 

  Zapytaliśmy też co najbardziej spodobało się naszym ankie-
towanym w Wejherowie. 21% wskazało na Kalwarię Wejhe-
rowską, niemal 17% na ratusz i ok. 15% na rynek. Cieszy nas 
również wysoka nota dla obsługi turystycznej ratusza. 
 Nie zabrakło i słów krytyki. Na pytanie co w Wejherowie 
należałoby zmienić, kilku respondentów wskazało na zbyt 
małą ilość miejsc parkingowych, zły stan dróg dojazdowych 
do Wejherowa, zbyt małą promocję w kraju, szczególnie in-
ternetową oraz niedostateczną ilość miejsc do spędzania 
czasu z dziećmi. Na szczęście kłopoty z komunikacją nie 
wpłynęły na ogólną ocenę naszych respondentów.   

  Jacek Thiel,  
  zastępca kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Promocji  
  i turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie  

- Stałe prowadzenie badań ankietowych 
pozwala nam na uzyskanie wielu infor-
macji o turystach przyjeżdżających do 
Wejherowa – mówi Jacek Thiel odpo-
wiedzialny w urzędzie za promocję i tu-
rystykę - poznając opinie turystów o na-
szym mieście oraz ich preferencje co do 
wyboru sposobu spędzania wolnego 
czasu, możemy dopasować  ofertę tury-
styczną do oczekiwań gości. Cieszy nas 

fakt, że turyści przyjeżdżający nad morze chętnie wybierają 
Wejherowo za cel całodniowej wycieczki. Biorąc pod uwagę 
opinie co do nie wystarczającej promocji w kraju, chcemy już 
wkrótce wzmocnić działania promocyjne w Internecie. 

VII Pomorski Zlot  
Przewodników PTTK  

Wejherowo wspólnie  z Gniewinem będzie gospodarzem 
VII Pomorskiego Zlotu Przewodników PTTK, który od-
będzie się 3 i  4 października br. Po raz pierwszy będzie-
my gościć ponad stu przewodników z województwa po-
morskiego i nie tylko, bo przyjadą także goście z całej 
Polski.   

   Spotkania przewodników co roku odbywają się gdzie in-
dziej. W tym roku zaprezentowane zostaną walory Wejhero-
wa i Gniewina. 
   Na 3 października zaplanowano m.in. zwiedzanie Wejhero-
wa i Kalwarii Wejherowskiej. Zlot Przewodników rozpocznie 
się o godz.  10 sesją, w trakcie której odbędzie się prezenta-
cja Wejherowa i Gniewina, pokazany zostanie film dotyczący 
Piaśnicy i wykład na temat Jakuba Wejhera z okazji 400. 
rocznicy urodzin założyciela Wejherowa.  Goście zwiedzą 
ratusz, kolegiatę, klasztor i podziemia klasztorne oraz Pałac 
Przebendowskich. Natomiast w niedzielę 4 października 
zwiedzać będą Gniewino - wieżę widokową, Elektrownię 
Szczytowo-Pompową oraz skansen w Nadolu. Złożą kwiaty 
przy pomniku głównym w Piaśnicy.  
- Dla nas to ważne wydarzenie, bo gościć będziemy prze-
wodników z całego Pomorza - mówi Ja cek Thiel, szef promo-
cji Urzędu Miejskiego w Wejherowie. -  To doskonała okazja 
do pokazania im odnowionej Kalwarii Wejherowskiej, ratu-
sza, miasta. Przewodnicy będą potem promować nasze mia-
sto wśród turystów.  Organizujemy ten Zlot we współpracy z 
gminą Gniewino, co wynika z podpisanego między nami po-
rozumienia dotyczącego w zakresie promocji turystyki.    (ir) 

Mistrzostwa Wojska Polskiego  
w Biegach Przełajowych  

W wejherowskim Parku Majkowskiego odbyły się Mistrzo-
stwa Wojska Polskiego w Biegach Przełajowych. W mistrzo-
stwach startowało ok. 150 zawodników i zawodniczek ze 
wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych. 

W biegu głównym na dystansie 3000 metrów zwycięzcą został 
wejherowianin Marcin Chabowski reprezentujący Marynarkę 
Wojenną. Na dystansie 6000 metrów najlepszym okazał się 
Adam Darczyński reprezentujący Siły Powietrzne. Wśród kobiet 
na 1500 metrów zwycięstwo „wybiegała” Sylwia Ejdys ze Ślą-
skiego Okręgu Wojskowego. W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyli zawodnicy reprezentujący Marynarkę Wojenną.  
Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Klub Sportowy „Flota” 
Gdynia, Wydział Szkolenia Ogólnowojskowego i Wychowania 
Fizycznego Dowództwa Marynarki Wojennej RP, Zespół Sporto-
wy Marynarki Wojennej RP, 11 Pułk Łączności w Wejherowie, 
Urząd Miejski w Wejherowie oraz Klub Sportowy „Wejher” z 
Wejherowa.                                                                                                      (ir) 
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Cztery medale dla wejherowian  
Wejherowska drużyna Radiojachtklubu „Bliza-BalexMetal” 
zdobyła cztery medale podczas  rozegranych na węgierskim 
Balatonie – XV Mistrzostwach Świata Jachtów Żaglowych 
Sterowanych Radiem. Prawie przez dwa tygodnie trwały 
zmagania ponad 60 zawodników z ekip 10 państw. W klasy-
fikacji medalowej polska reprezentacja prowadziła przed 
Chinami i Niemcami.  

   Nie zawiedli nasi najlepsi juniorzy – Mateusz Muller zdobył tytuł 
mistrza i wicemistrza świata. Adam Oksiński zdobył dwa srebrne 
krążki.  Pozostali dwaj zawodnicy „Blizy” z reprezentacji Polski – 
junior Karol Klawikowski uplasował się na 9 miejscu, natomiast 
senior Andrzej Becker zajął 15 miejsce. 
   W skład polskiej reprezentacji wchodziło 11 zawodników (5 se-
niorów i 6 juniorów) i postrzegana była ona, jako główny rywal naj-
liczniejszej, doskonale wyposażonej w sprzęt ekipy Chin.  
- Warunki do żeglowania były skrajnie zróżnicowane – od dobrych 
do bardzo złych, kiedy siła wiatru w porywach wynosiła 7 w skali 
Beauforta, a fala osiągała wysokość ponad metr – mówi Marek Gor-
likowski, instruktor RJK „Bliza- BalexMetal”. - Były chwile, że przy 
bardzo silnych podmuchach i uciekającej fali jachty wyskakiwały ze 
spienionej wody i przez moment unosiły się w powietrzu, by w na-
stępnej chwili całym kadłubem zanurkować głęboko pod wodę.         
    Tegoroczny długi i trudny sezon żeglarski kończy cykl regat roz-
grywanych przez cztery kolejne weekendy września na akwenach 
położonych w różnych regionach kraju, w których stawką są tytuły 
mistrza Polski w trzech klasach F5.                                                                  (ir) 

Udane starty lekkoatletów  
KS Wejher 

W Międzyzdrojach odbył się Międzynarodowy Memoriał im. 
Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Wśród 400 startu-
jących zawodników reprezentujących siedem państw: Niemcy, 
Szwecję, Danię, Oman, Ukrainę, Polskę, w zawodach wzięło 
udział pięciu zawodników Klubu Sportowego  „Wejher”.  
   Bardzo dobrze w zawodach zaprezentował się Jacek Dybowski. 
Srebrny medalista Mistrzostw Polski zwyciężył w biegu juniorów 
na dystansie 800 metrów z bardzo dobrym wynikiem 1:54,23, 
który jest jego nowym rekordem życiowym. Trzecie miejsce w 
tym biegu zajął Tomasz Rutkowski osiągając czas 1:56,07.  
   W biegu na dystansie 1000 metrów siódme miejsce zajął Jakub 
Klawikowski osiągając czas 2:33.07. W biegu na dystansie 2000 
metrów Damian Miotk zajął także trzecie siódme miejsce z cza-
sem 5:28,98. Ewa Zaborowska zajęła czwarte miejsce na dystan-
sie 400 metrów osiągając czas 61,07. Wyniki te są nowymi rekor-
dami życiowymi tych zawodników. 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  

    W dniach 29-30 sierpnia w Bielsku Białej odbyły się Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski w kategorii do 23 lat. W mistrzostwach 
Klub Sportowy „Wejher” reprezentowało dwóch zawodników. 
Damian Miotk zajął szóste miejsce w biegu na dystansie 3000 
metrów z przeszkodami osiągając czas 9:14,86. Jego koleżanka 
klubowa Monika Wirkus startując na tym samym dystansie w 
kategorii kobiet zajęła siódme miejsce z czasem 11:06,53.  
Zarówno Damian, jak i Monika poprawili swoje rekordy życiowe. 

XX Międzynarodowy Bieg Solidarności 

   W Kołobrzegu w dniu 31 sierpnia odbył się XX Międzynarodo-
wy Bieg Solidarności na dystansie 10 kilometrów. Bardzo dobrze 
w tym biegu zaprezentowała się zawodniczka wejherowskiego  
klubu Maria Maj – Roksz, która zwyciężyła w tych zawodach po-
konując między innymi zawodniczki z Ukrainy, Białorusi i czoło-
we reprezentantki Polski. Maja osiągnęła czas 33 minuty i 25 se-

Kącik multimedialny  

w wejherowskiej bibliotece 
Powia towa  i  Miej ska Bi bliote ka Pu bli czna i m.  Alek-
sandra Majkow skie go w  Wejhe rowi e zapra sza do Ką -
cika Multi medialne go, finansowanego przez  Mini ster-
stw o Kul tury i Dzi edzictwa Narodowe go, w  rama ch  
proje ktu  „Cyfrowa   Nu tka  Pomorza”.   
   W Ką ciku  znajdują się  trzy n owocze sne stacje  od -
słu chowe,  płyty z  kole kcji  "Cyfrowa Nutka P omorza"   
i ksi ążki mówi one. Są to u twory związane z kultu rą  
Pomorza , re gione m kaszu bski m oraz bele trystyka  
świa towa .   
   Obsługa  sta cji ni e je st skompli kow ana, każdy może  
skorzysta ć,  w razie jaki chkolwie k pytań pomocą słu -
żą pra cowni cy bibl iote ki. Korzystanie j est bezpłatne .   
          www. bibliot eka.wejherowo .pl/dLibra   

Dwa medale zawodniczek STARTU 
113 zawodniczek i zawodników z 19 krajów startowało w Świato-
wym Turnieju Klasyfikacyjnym Niepełnosprawnych POLISH OPEN w 
tenisie stołowym, który odbył się w Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich w Cetniewie. 
   W reprezentacji Polski startowały dwie zawodniczki wejherowskiego 
Startu : Partyka i Eigner , które zdobyły dwa medale.  Natalia Partyka 
( wraz z Małgorzatą Grzelak z Warszawy) zdobyła złoto w turnieju dru-
żynowym zwyciężając w finale 3:0 Megumi Ishikawa (Japonia) i Danielle 
Delong (Holandia). Alicja Eigner zdobyła srebro , przegrywając w meczu 
finałowym 1:3 z Giselle Munoz (Argentyna). W półfinale wejherowianka 
pokonała 3:1 Wendy Schrijver. (Holandia). W turnieju indywidualnym 
nie startowała Partyka, ponieważ w tym czasie przygotowywała się w 
zgrupowaniu kadry Polski ( zdrowych) do odbywających się teraz w 
Stutgardzie Mistrzostw Europy ( zawodników pełnosprawnych). 
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      W reprezentacji Wejherowa wystąpili: Maciej Syska (kapitan 
drużyny), Krzysztof Lemke, Maciej Kuczera, Mariusz Jaszewski, 
Piotr Sonnenberg, Remigiusz Sałata, Sławomir Szmuda i Walde-
mar Marcinkiewicz. Kierownikiem drużyny był Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki UM 
Wejherowo.  
- Walczyliście dzielnie, mimo tego, że konkurencje wymagały 
wielkiej sprawności fizycznej, a często także odwagi – mówił pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt. – Dziękuję za Wasze zaangażowa-
nie. Z takiej drużyny naprawdę mogę być dumny. Myślę, że bę-
dziecie walczyć o więcej w kolejnych Pucharach Miast.  
Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz podkreślił 
wyjątkowe zgranie tego zespołu. 
- Zaobserwowałem podczas zawodów, że potrafili się wzajemnie 
wspierać i dopingować – mówi Bogdan Tokłowicz. – Najważniej-
sza była dla nich gra „fair play”. Do ostatniej kropli krwi walczyli 
o pierwsze miejsce. Tym bardziej, że byli faworytami zawodów i 
tylko pech przekreślił ich plany na zwycięstwo.  Pechowa okazała 
się konkurencja stolarzy, kiedy wylosowana kłoda drewna na 
stanowisku Wejherowa okazała się bardziej wilgotna, niż u kon-
kurentów i przez dłuższe piłowanie znów skończyło się na 3. 

pozycji. A podczas ostatniej konkurencji zawiódł samochód, gdyż 
zapaliła się instalacja w maluchu i nasi, podobnie jak iławianie, 
nie dojechali do mety.  
- Taki jest sport - powiedział kapitan drużyny Maciej Syska. – Nie 
tylko umiejętności są ważne, ale także szczęście. Pokazaliśmy się 
z jak najlepszej strony, dając z siebie wszystko.  (ir) 

Prezydent podziękował zawodnikom   
W wejherowskim ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał się zawodnikami, którzy wywalczyli dla 
Wejherowa trzecie miejsce w turnieju o Puchar Miast. Podziękował brązowym medalistom za godne reprezentowanie mia-
sta oraz dzielną walkę podczas wyjątkowo trudnych konkurencji sportowych. 

„Fight Zone” ogłasza nabór na treningi  
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, sekcja kick-
boxingu „Fight Zone” zapraszają na treningi kickboxingu do sek-
cji sportowych w Wejherowie, Redzie oraz Luzinie. Nabór do 
sekcji trwać będzie tylko do końca października.  

   Kadra trenerska w składzie: Rafał Karcz oraz Mateusz Zieliński 
zapraszają dzieci od lat 7 do 12 do grupy młodszej (Wejherowo 
oraz Luzino) oraz młodzież i dorosłych do sekcji starszej (Wejhe-
rowo, Reda, Luzino).  

   Klub poszukuje dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz osoby 
starsze do sekcji typowo sportowych, chętnych do rywalizacji, 
nastawionych na systematyczny trening. Klub organizuje szkole-
nie sportowe, które umożliwi w przyszłości starty w zawodach 
regionalnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.  

KTS-K „Fight Zone” zapewnia treningi z zakresu sprawności 
ogólnej i specjalnej, zajęcia ogólnorozwojowe, treningi poprawia-
jące wytrzymałość, szybkość, gibkość. „Fight Zone” kładzie nacisk 
również na technikę w walce sportowej. 
   Osoby, chcące trenować kickboxing – sport kontaktowy (semi, 
light, full kontakt), marzące o karierze sportowca, lubiące rywali-
zację, zapraszamy na treningi do jednego z najlepszych Klubów 
kickboxingu oraz karate sportowego w Polsce – KTS-K „Fight 
Zone”. 
   Zapraszamy również dziewczęta i kobiety, a także osoby, chcą-
ce trenować rekreacyjnie do sekcji kickboxingu „Fight Zone”. 
Kontakt w sprawie zapisów oraz wszelkie pytania odnośnie 
kickboxingu i treningów: tel: 695 650 914 e-mail: fightzo-
ne@fightzone.pl. Zapraszamy na stronę www.fightzone.pl.    (ir) 

Międzynarodowy maraton  

Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się 6 października o godz. 
10 w sali widowiskowej WCK. Inauguracją tą WUTW rozpocznie 
czwarty rok swojej działalności w Wejherowie.     

   Polska YMCA realizując swoją misję wychodzi naprzeciw potrze-
bom tej grupy. Opierając swoje działania o wolontariat chcemy 
zaoferować jak najszerszej grupie Seniorów w całej Polsce atrak-
cyjną i dostępną ofertę zajęć służących aktywizacji, edukacji, rekre-
acji i rehabilitacji ruchowej, kreowaniu i podtrzymywaniu więzi 
towarzyskich, rozwojowi pasji i zainteresowań.  

Służą temu zajęcia prowadzone w ramach projektów: Gdyński Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Gdynia 55+ oraz Studium Ruchowe dla 
Seniorów (Gdynia) oraz Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku.                                                                                                                                   (ir) 

Maria Maj-Roksz (z prawej) oraz Monika Wirk us  

Dnia 6 września 

br. w Pile w ra-

mach 19. między-

narodowego pół-

maratonu Philips’a 

odbyły się Mi-

strzostwa Polski 

Seniorów i Akade-

mickie Mistrzo-

stwa Polski w pół-

maratonie. Zawod-

niczki KS Wejher 

Wejherowo zajęły 

bardzo wysokie pozycje. Maria Maj-Roksz, trenowana przez Zbi-

gniewa Rolbieckiego, z czasem 1:15.37 zajęła trzecie miejsce i 

zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów. Czasem 

tym poprawiła swój dotychczasowy rekord życiowy. Monika 

Wirkus, trenowana przez Marię Maj-Roksz, z czasem 1:21.58 

zdobyła srebrny medal Akademickich Mistrzosw Polski w pół-

maratonie. Powyższy czas jest również nowym rekordem życio-

wym zawodniczki.                                                                            (ir)         
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Urzędowy poradnik 
W tym numerze publikujemy kolejny cykl porad, tym razem z 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej: bip.wejherowo.pl 

Wykup lokali mieszkalnych od gminy 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, 84-200 
Wejherowo, ul. 12 Marca 195, II piętro, pokój nr 203; tel. (0-58) 
677-71-52; fax. (0-58) 677-71-42, e-mail: wgn@wejherowo.pl. 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek wypełniony wg ustalonego wzoru (dostępny na 
miejscu w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: 
Ratusz, pl. J. Wejhera 8 – parter oraz ul. 12 Marca 195 – parter, a 
także w internecie na stronie www.bip.wejherowo.pl), 
1. Załączniki do wniosku: 
a) kserokopia umowy najmu (oryginał do wglądu), 
b) druk – opis techniczny wypełniony przez Wejherowski Za-
rząd Nieruchomości Komunalnych. 
Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskie-
go lub wysłać pocztą na adres Urzędu. 
Sposób załatwienia sprawy: procedura zbywania nierucho-
mości lokalowej ma charakter cywilnoprawny; w przypadku 
pozytywnego załatwienia sprawy kończy się zawarciem umowy 
sprzedaży nieruchomości lokalowej w formie aktu notarialnego. 
Opłaty: 
W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy wnioskodawca 
(nabywca lokalu) oprócz ceny sprzedaży nieruchomości lokalo-
wej pokrywa także: 
· koszt wyceny nieruchomości lokalowej sporządzonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego, 
· koszt wypisu z rejestru lokali, sporządzony przez Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie – 
Ewidencja Gruntów 
· koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy no-
tarialnej sprzedaży 
nieruchomości lokalowej. 
Termin załatwienia sprawy: w przypadku pozytywnego zała-
twienia sprawy procedura trwa nie krócej niż 3 miesiące; o ko-
lejnych etapach postępowania wnioskodawca jest informowany 
pisemnie. 
Tryb odwoławczy: brak. 

Dzierżawa nieruchomości 

Wymagane dokumenty: 
1. wniosek o wydzierżawienie nieruchomości (dostępny na 
miejscu w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: 
Ratusz, pl. J. Wejhera 8 – parter oraz ul. 12 Marca 195 – parter, a 
także w internecie na stronie www.bip.wejherowo.pl), 
2. mapka z oznaczeniem terenu pod dzierżawę. 
Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskie-
go lub wysłać pocztą na adres Urzędu. 
Opłaty: brak. 
Sposób załatwienia sprawy: w przypadku pozytywnego roz-
patrzenia sprawy następuje zawarcie umowy dzierżawy w for-
mie pisemnej. 
Termin załatwienia sprawy: 
1. Jeżeli nie ma konieczności wywieszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do wydzierżawienia - 30 dni od dnia złoże-
nia wniosku. 
2. W przypadku konieczności wywieszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do wydzierżawienia - dwa miesiące od 
dnia złożenia wniosku. 
3. W przypadku wniosku o wydzierżawienie gruntu na okres 
powyżej 10 lat występuje konieczność podjęcia stosownej 
uchwały przez Radę Miasta Wejherowa - termin załatwienia 
sprawy nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Objazdowa zbiórka odpadów  
niebezpiecznych  

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza 
i zachęca do korzystania z kolejnej objazdowej zbiórki odpa-
dów niebezpiecznych, która odbędzie się w październiku.  
W ramach prowadzonej zbiórki, od mieszkańców i z placówek 
oświatowych, odbierane będą następujące odpady: resztki farb, 
lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz 
opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, środki czysz-
czące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, 
zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do 
dezynfekcji i dezynsekcji, pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opako-
wania po silikonie), środki ochrony roślin i owadobójcze oraz 
opakowania po nich, odpady zawierające rtęć (świetlówki, lampy 
rtęciowe, termometry, przełączniki), zużyte baterie i akumulato-
ry, kartridże i tonery, przepracowane oleje, smary, środki do kon-
serwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzy-
stane leki oraz drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (m.in.. 
Niesprawne telefony komórkowe, komputery, roboty kuchenne, 
suszarki, żelazka) 

PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU 
Wejherowo część Północna: 

 piątek 16 października (postoje przy szkołach) 
   9:00 Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 4, ul. Gdańska 30  
   9:40 SP nr 11, Os. Kaszubskie 27 (postój na ul. Weteranów)  
10:20 Społeczna SP nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1  
11:00 Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 3, ul. Nanicka 22  
12 :00- 12:20 Liceum Ekonomiczne, ul. Budowlanych 2 

Sobota 17 października  
  9:30 ul. Broniewskiego/Graniczna  
  9:50 ul. Ogrody Nanickie/Kusocińskiego  
10:10 ul. Chopina 3-5 
10:30 ul. Kochanowskiego 8 
10:50 Os. Kaszubskie 12 
11:10 Os. Kaszubskie 8/10 
11:30 ul. Kaszubska przy „Kredyt Banku” 
11:50 ul. Piotra Skargi/Stefczyka 
12:10 ul. Necla/Konopnickiej 
12:30 – 12:50 ul. Patoka /Gdańska 60-66 (bloki) 

Wejherowo część Południowa: 
Piątek 23 października (postoje przy szkołach)  

  9:00 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Jana III Sobieskiego 279  
  9:40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Sobieskiego 344  
            (postój na ul. Inwalidów Wojennych)  
10:20 SP nr 9, Os. 1000-Lecia Państwa Polskiego 15  
11:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Bukowa 1  
11 :40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Strzelecka 9  
12:20 Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kalwaryjska 3  
13:00 – 13:20 Zespół Szkół nr 1  

Sobota 24 października  br.  
  9:30 ul. Modra/Zielna  
  9:50 ul. Krofeya/Kotłowskiego  
10:10 Os. Przyjaźni 5  
10:30 Os. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6  
11:50 ul. Harcerska koło pawilonu handlowego  
11:10 ul. Hallera 3  
11:30 Os. Ściegiennego 5-8 przy sklepie „Prosport”  
11:50 ul. Zamkowa/Osiedle Staszica  
12:10 ul. Odrębna/Skibniewskiej  
12:30 ul. Sikorskiego 160  
12:50 ul. Sikorskiego 21-40  
13:10 – 13:30 ul. Sikorskiego 12, ul. Śmiechowska 36 
Uwaga: Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy  
dostarczyć do samochodu i przekazać OSOBIŚCIE.  
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl, gospodar-
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Data Godz.                                     Rodzaj  imprezy 

1.10 10.00  Otwarcie Roku Akademickiego Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku”. 

3-4.10 9.30 „VII Pomorski Zlot Przewodników PTTK Wejherowo – Gniewino 2009”. W programie m.in. 
wystawa turystyczna autorstwa Pana Erwina Nawrockiego – Gimnazjum nr 1. 

3.10 17.00 Kino Studyjne WCK: „Prawdziwa historia kota w butach”. 

4.10  10.30 Uroczystości patriotyczno – religijne w Lesie Piaśnickim w siedemdziesiątą rocznicę wybu-
chu wojny - msza polowa z udziałem Księdza Arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia. 

6.10 10.00 Otwarcie Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku – YMCA Gdynia. 

8.10 17.00 Turniej gry w Baśkę. 

9.10 18.00 Otwarcie wystawy poplenerowej Stowarzyszenia Marynistów Polskich „N ad morski e 
Sp otka ni a  Tw órcze .  Cz yman ow o 20 09 ” – Efekt Międzynarodowego Pleneru Mary-
nistów. 

10.10 19.00 Kino Studyjne WCK: “Operacja Dunaj” 

16.10 18.00 
 

Spotkanie z Panią Anną Chęćko – Gotkowicz, autorką książki pt. „Dysonanse krytyki”. W pro-
gramie spotkania m.in. krótki koncert muzyczny z udziałem muzyków z Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. 

17.17 19.00 Kino Studyjne WCK: „Hańba”. 

22-25.10  IV Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka pn. „Współczesność 
w teatrze” – konkurs teatrów amatorskich w kategorii grupy teatralnej i monodramu .  

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----  Październik 2009 rok  Październik 2009 rok  Październik 2009 rok  Październik 2009 rok    

1-2.10  Pokazy spektakli „A NATIVE AMERICAN STORY” w ramach projektu Made in America 

9.10 17.00 Uroczyste zakończenie projektu CYFROWA  NUTKA  POMORZA dofinansowanego przez 
MKiDN Występ artystyczny Ilony Stepanik - Kaszubskiego Idola 2009. 

23.10 17.00 Benefis Mirosława Odynieckiego w Gniewinie. 

24.10 17.00 Spotkanie ze słynną dziennikarką i reportażystką Krystyną Kurczab-Redlich. 

Październik   Spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz, autorką książek dla dzieci. 

Październik   „Nove Kaszuby” wystawa prac pokonkursowych przygotowana przez Stowarzyszenie Na-
przód Wejherowo. 

Październik   Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 440. rocznica śmierci Mikołaja Reja, 
120. rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej, 80. rocznica urodzin Wandy Chotomskiej oraz 100. 
rocznica urodzin Haliny Rudnickiej. 

   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    

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 25 września  2009 
r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz najemców: 

·        lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Harcerskiej 11 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr  173/8 obręb 16 (użytkowanie  
wieczyste) 

·        lokal mieszkalny nr 14 przy ul. 10 Lutego 7 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr  115 obręb 16 (użytkowanie wieczyste)  
·        lokal mieszkalny nr 2 przy ul. 12 Marca 211 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr  399 obręb 15  
·        lokal mieszkalny nr 6B przy ul. Kościuszki 10-12 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr  259/2 i 260/2 obręb 15 
·        lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Przemysłowej 10 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr  94/43 obręb 6  
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NOWINY - Bi ule tyn In fo rmacyj ny U rz ędu Mi ejskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz bez pła tn y. R edagu je Zes pół  ds. Pro mocj i i Tu rys tyk i. Re dak tor 
prowa dz ący:  Iw ona  Rog acka. Fo to:  Iw ona  Rog acka, Henryk Połch owski   
i Jacek Thiel .  Tel. 058-677-70-23, 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 . w ej he ro w o. p l   
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 7  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 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   
Dowody osobiste: 058-677-70-17 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195  

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)  

ul. Sobieskiego 255 058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

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

Komunikat Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Wejherowie  

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  
urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskie-
go potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską  
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

    Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych (Dz.U. z 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz. 1456), okres 
zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października na-
stępnego roku kalendarzowego. W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy,  
który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 październi-
ka 2009 r., - decyzje przedłużające okres zasiłkowy otrzymają Państwo na  
adres domowy. W przypadku osób ubiegających się o dodatki związane z 
nauką dziecka prawo do dodatków ustalane będzie na podstawie aktualnych 
zaświadczeń ze szkoły. Oznacza to, że do 10 września 2009 r. należy dostar-
czyć aktualne zaświadczenie ze szkoły.  

INFORMACJA 
dla właścicieli nieruchomości położonych  

w Wejherowie będących w posiadaniu wyrobów  
zawierających azbest 

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy w 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest polegającej na bezpłatnym odebraniu, 
przetransportowaniu i przekazaniu do unieszkodliwiania odpadów azbestowych po-
chodzących z nieruchomości położonych na terenie miasta Wejherowa.  

  Właściciel nieruchomości powinien zlecić demontaż wyrobów zawierających azbest  
i przygotowanie odpadów do transportu na własny koszt. Prace może wykonać tylko 
specjalistyczna firma posiadająca stosowną decyzję Starosty Wejherowskiego za-
twierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi 
azbest wytwarzanymi na terenie miasta Wejherowa. Odpady będą odebrane przez 
firmę wybraną i opłaconą przez Urząd Miejski w Wejherowie. 

   W celu uzyskania pomocy należy złożyć do Urzędu stosowny wniosek. Wymagany-
mi dokumentami będą kserokopia potwierdzonego zgłoszenia robót budowlanych do 
Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego i kserokopia potwier-
dzonego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, kopia zlecenia zadania wybranemu 
wykonawcy demontażu, oświadczenie wykonawcy, karta przekazania odpadów. 
   Dotyczy zadań realizowanych do dnia 15 listopada 2009 r. Wnioski można składać 
do dnia 10 października 2009 r. Wnioski będą rozpatrywane w miarę posiadanych 
środków finansowych. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie ul. 12. 
Marca 195 pok. 104, tel. 058 677-70-62. 

Zakład Usług Komunalnych ogłasza  
IX edycję konkursu pn. „Selektywna zbiórka odpadów  - Młodzież daje przy-
kład” na rok szkolny  2009/2010. Zgłoszenia udziału należy dokonać w ter-
minie do dnia 09 października 2009r. 
Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez ZUK programu selek-
tywnej zbiórki odpadów. Za główne cele Organizator stawia sobie kształtowanie 
nawyków i kultury ekologicznej, oraz postaw i przekonań uwzględniających po-
czucie odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska . Edukacja ekologiczna ma 
swój wymiar praktyczny – zwiększa ilość selektywnie zbieranych odpadów na 
całym obszarze funkcjonowania programu.  

   Wysokość zbiorowych nagród finansowych fundowanych przez organizatora 
wynosi: I   miejsce  - 2 tys. zł, II  miejsce  - 1.5 tys. zł, III miejsce  - 1 tys. zł Indywidu-
alną nagrodę rzeczową , fundowaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa stanowi 
rower.  
Regulamin dostępny w siedzibie zakładu, informacje tel.  058 672-35-68 



Sponsorzy: Bertrand - okna i drzwi, PHU Kornix, Volkswagen Kulikowski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
Porta-Drzwi, ProSport, PB Gniech, Castorama, BalexMetal, Leroy Merlin, Akcesmebel, Auto-Brudniewicz, MAWI, Tawerna, Rotor, Bor-Hyd,
Wejherplast, Cal-instal, Groth, Eden, Hotel Victoria, JMB, Zakład Kominiarski R. Kielas, Starter, ZUK, Starostwo Powiatowe Wejherowo,
Nadleśnictwo Gdańsk, Nadleśnictwo Wejherowo, Kurier Kaszubski, Telewizja TTM. Patronat medialny: Wrota Pomorza i Telewizja TTM.




