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Podczas spotkania na placu budowy prezydent miasta 
Krzysztof Hildebrandt nie krył zadowolenia z rozpoczęcia 
tej inwestycji i podkreślił, iż jest to kolejny etap rewitaliza-
cji Śródmieścia.  Prezydent powiedział, że w ramach dru-
giego etapu ul. Wałowa zostanie zmodernizowana do koń-
ca, aż do skrzyżowania z ul. Sobieskiego. 
- W tej kadencji chcieliśmy zdobyć jak najwięcej środków 
unijnych, które zostaną wykorzystane na różne inwestycje w 
Wejherowie. I to się udało. Mieszkańcy Wejherowa już odno-
szą z tego korzyści – podkreślił prezydent Hildebrandt. 
O szczegółach związanych z przebudową ulicy Wałowej 
mówił zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski informu-
jąc, że zadanie będzie kosztowało  5,8 mln zł, z czego 50 
proc.  kosztów zostanie opłaconych z Unii Europejskiej. 
   W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć kanalizacji 
deszczowej, nowa 
nawierzchnia o 
wysokim standar-
dzie z kamienia na-
turalnego(granitu), 
a także oświetlenie.  
    W międzyczasie 
firma Pewik, ga-
zownia i inni gestorzy sieci będą wykonywali prace na 
swoich sieciach. Będzie to kompleksowa przebudowa.  
- Chciałbym, żeby udało się wykonać odcinek przynajmniej 
do ul. Puckiej albo Północnej. Mamy napięty harmonogram. 
Wykonujemy wiele inwestycji. Wszystkiemu musimy podo-
łać – mówi Wojciech Kozłowski dodając, że dojazd do tej bu-
dowy nie będzie się odbywał od ul. Rzeźnickiej i nowego par-
kingu, ale od strony nie wyremontowanej ul. Wałowej, po to 
żeby nie niszczyć pracy, która została już wykonana. Przypo-

mnijmy, że w grudniu zeszłego roku miasto oddało do 
użytku pierwszą część ul. Wałowej i terenów przyległych.       
Został wtedy wykonany parking, fragment ulicy, plac za-
baw, także ul. Północna i ul. Dąbrowskiego. Tamto zadanie 
kosztowało 9 mln zł i też w połowie zostało finansowane 
ze środków unijnych. Prezes firmy Polbruk Lębork Wie-
sław Zajączkowski, członek konsorcjum realizującego tę 
inwestycję, zapewnił o terminowym i zgodnym z oczeki-
waniami władz miasta wykonaniu prac. 
- Zdajemy sobie sprawę z wysokich oczekiwań i wysokich 
wymagań, jakie stawia zamawiający. Na pewno im sprosta-
my – zapewnia prezes. 
Uczestnicząca w spotkaniu radna Teresa Skowrońska po-
wiedziała, że mieszkańców bardzo ucieszyła  przebudowa 
dalszej części ul. Wałowej.  
- Jesteśmy bardzo wdzięczni Panom Prezydentom i wszyst-
kim urzędnikom za to, że znalazły się na to środki unijne. 
Doczekamy że ul. Wałowa będzie jedną z najpiękniejszych 
ulic w Wejherowie – powiedziała radna Skowrońska.   

Rozpoczął się drugi etap przebudowy ul. Wałowej  
Wykonawca wkroczył  już na p lac budowy ulicy  Wałowej.  To kolejna inwestycja w  mieście, na którą 

włodarze  Wejherowa zdobyli dotację  unijną.   

Rewitalizacja - oŜywienie 
 i rozwój miasta 

   Rewitalizacja to kompleks wielu działań, których celem 
jest ożywienie i rozwój miasta. Na program składa się: prze-
budowa ul. Wałowej i terenów przyległych (I etap zakończo-
no), modernizacja Parku Miejskiego (I etap zakończono). 
Rozpoczęto budowę nowego centrum kultury oraz II etapu 
ul. Wałowej i Parku Miejskiego. Na wszystkie projekty miasto 
zdobyło dotacje unijne.   
   Rewitalizacja to również wykonane nowe elewacje budyn-
ków i zmiany systemów ogrzewania (likwidacja starych pie-
ców) dotowane przez miasto, prace porządkowe i rozbiórki 
szpecących obiektów czy powstające nowe obiekty gastrono-
miczne. 
   Nad rewitalizacją władze miasta pracowały od 2004 r. 
To skomplikowane i złożone zadanie. Opracowano pro-
gram, zamieniono plany zagospodarowana miasta, wyko-
nano projekty techniczne, a w 2008 roku rozpoczęły się 
roboty budowlane.  

Przełomowa inwestycja 
Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Wejherowa 

- Przebudowa ul. Wałowej i tere-
nów przyległych jest podstawo-
wym elementem wielkiego Pro-
gram Rewitalizacji, czyli ożywie-
nia Śródmieścia. Chodzi o to, że-
byśmy mogli się szczycić ulicą 
Wałową, która do tej pory była 
jedną z najbardziej zaniedba-
nych ulic w mieście. Chcemy po-
kazać, że można tu mieszkać i żyć inaczej, że może być to 
miejsce rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy, bo w tym terenie tkwi duży potencjał, z którego sko-
rzystają wszyscy wejherowianie. Naszym celem jest, aby w 
Wejherowie żyło się bardziej komfortowo, aby ludzie czuli 
się tu dobrze, chcieli spędzać wolny czas całymi rodzinami  
i nie musieli wyjeżdżać do Trójmiasta. Obiecywaliśmy, że 
przystąpimy do rewitalizacji, zmienimy obraz miasta i za-
początkujemy nowy etap rozwoju Wejherowa. A teraz 
spełniamy te obietnice. Jesteśmy godni zaufania i chcemy 
to dzieło dokończyć. Rozpoczął się proces wielkich prze-
obrażeń Wejherowa, z których korzyści odniosą wszyscy 
mieszkańcy. 

  „Prace zakończą się w przy-
szłym roku. W tym roku zreali-
zujemy to w takim zakresie, na 

ile pozwolą warunki pogodowe.”        

                 zastępca prezydenta  
                     Wojciech Kozłowski   

 

 Projekt ..Rewitalizacji Przestrzeni Śródmieścia Wejherowa”   
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 
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   To były rekordowe dwa lata dla zabytkowej architektury 
w Wejherowie. Kolejne efekty rewitalizacji budynków, tym 
razem przy ul. Sobieskiego 229 i 223,  wspólnie z miesz-
kańcami oglądał prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i jego zastępca Wojciech Kozłowski. 
 - Wspólnie wyremontowaliśmy 12 kamienic – mówił pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Wydaliśmy na 
to ok. 900 tys. zł, ale mamy wiele wspaniałych kamienic, z 
których jesteśmy dumni, a które świadczą o historii, trady-
cji. 
Jak mówi Ewa Kowalke, przewodnicząca Wspólnoty Mie-
szkaniowej przy ul. Sobieskiego 229, ta kamienica odzy-
skała swój urok i swoją świetność.  
 - Jest teraz reprezentacyjnym budynkiem Wejherowa – 
przyznaje Ewa Kowalke. -  Stało się to dzięki finansowemu 
wsparciu władz mia-
sta, za który dzięku-
jemy. 
  Z efektu końcowe-
go cieszy się także 
Tadeusz Potrykus, 
pr z ew odn icz ący 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 223. -  Nie-
zmiernie cieszą nas dekoracyjne elementy na ścianie bu-
dynku – mówi Tadeusz Potrykus. - Sami nie bylibyśmy w 

stanie sfinansować  tego remontu. Dzięki dotacji z Urzędu 
Miejskiego byliśmy w stanie wyremontować nasz budynek.  
 -  Zawsze kiedy jest możliwość współpracy z mieszkańca-
mi, robimy to chętnie. Warto, bo spora grupa mieszkańców 
zyskała lepsze warunki życia – podkreśla zastępca prezy-
denta Wejherowa Wojciech Kozłowski. – Oczywiście, 
oprócz współpracy ze wspomnianymi wspólnotami miesz-
kaniowymi,  prowadzimy prace inwestycyjno-remontowe 
w naszych budynkach komunalnych, również związane z 
remontem elewacji oraz wymianą ogrzewania na proeko-
logiczne. 

Miasto pomaga remontować zabytkowe kamienice 
Dwanaście  budynków  wyremon towali mieszkańcy razem  w  wład zam i m iasta w  latach 2009-2010. 

Prace dotyczyły  remon tów  zabytkow ych  elewacji i dachów  oraz  likw idacji starych p ieców   
węglowych  i w ymiany ogrzewan ia na proekologiczn e. Wsp ólnoty m ieszkan iowe zaang ażowały się  

finansowo,  ale  roboty były  d otowane z budżetu m iasta,  w łącznej kw ocie  908 tys. zł.   

„Efekt tych prac jest widoczny. 
Razem z mieszkańcami moż-
na wiele wspaniałego zrobić.” 

                  Prezydent Wejherowa  

                  Krzysztof Hildebrandt  

 

Długa i ostra zima spowodowała spore zniszczenia na wielu 
ulicach, że tradycyjne „łatanie dziur” należało przeprowadzić 
w znacznie większym zakresie. W wielu miejscach w Wejhe-
rowie kompleksowo wymieniono asfaltowe dywaniki. 
   W okresie sierpnia i września nowe nawierzchnię zosta-
ły wykonane na dłuższych odcinkach ulic w tym m.in.: 
Chopina, Pomorskiej, Kochanowskiego, Borowiackiej, 
Obrońców Wybrzeża, 12 Marca, Sobieskiego, Sucharskie-
go, Przemysłowej, Parkowej i Gniewowskiej. Naprawione 
nawierzchnie asfaltowe zapewnią lepszy komfort jazdy 
wszystkim użytkownikom dróg w mieście i pozwolą na 
dłuższą żywotność zawieszeń w samochodach.  
   Oprócz opisanych prac remontowych jezdni, w tym roku 
miasto realizuje także naprawę chodników oraz przepro-

wadziło kilka dużych inwestycji drogowych (ul. Sta-
romłyńska, Orzeszkowej, Kotłowskiego i Wałowa, która 
niedawno się rozpoczęła).           

Wyremontowano 2,5 km wejherowskich ulic Wyremontowano 2,5 km wejherowskich ulic Wyremontowano 2,5 km wejherowskich ulic Wyremontowano 2,5 km wejherowskich ulic  
Dobiegły końca remonty asfaltowych nawierzchni ulic wykonywanych przez miasto w ciągu ostatnich dwóch 

miesięcy. Jak informuje zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski za kwotę ponad 1,2 mln zł przeprowadzono 

wymianę 2,5 kilometra dywaników asfaltowych. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 28 października 2010 r. 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mie-szkalnych stano-
wiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 56 na os. Staszica 1 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 457/1 obręb 15 (użytk. wieczyste) 
• lokale mieszkalne nr 8 i 10 przy ul. Puckiej 14 wraz z ułam-

kową częścią gruntu działka nr 161/10 i 161/9 obręb 15 

ul. Chopina ul. 12 Marca 
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   Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz oraz 
zastępca Państwowego Inspektoratu Inspekcji Sanitarnej  
w Wejherowie Krystyna Jedynak przedstawili informację na 
ten temat podczas spotkania z wejherowskimi mediami. 
  - Do tej pory nie mogliśmy poradzić sobie ze sprzedażą tych 
substancji - poinformował zastępca prezydenta Bogdan To-
kłowicz. - Pod koniec sierpnia br. wystąpiliśmy w tej sprawie 
do Sławomira Piechoty, przewodniczącego sejmowej komisji 
Polityki Spo-
łe-cznej i Ro-
dziny z proś-
bą o zajęcie 
się tym pro-
blemem. Nie 
otrzymaliśmy 
żadnej odpo-
wiedzi.    Do-
piero 2 października kilkuset inspektorów sanitarnych przy 
wsparciu prawie trzech tysięcy policjantów skontrolowało 
hurtownie i sklepy z dopalaczami w całym kraju.  
        Kontrolę zarządził Główny Inspektor Sanitarny 
- 2 października na podstawie decyzji Państwowego Inspek-

tora Sanitarnego zostały podjęte działania w punkcie sprze-
daży dopalaczy punkcie przy ul. Wałowej – wyjaśniła Krysty-
na Jedynak, zastępca Państwowego Inspektoratu Inspekcji 
Sanitarnej w Wejherowie. - Dotyczyła ta decyzja nie tylko 
dopalaczy „Tajfun”, ale także innych środków tego typu,  
w związku z czym sklep ten został zamknięty do odwołania.   
Jak dodał prezydent Tokłowicz, zamknięty punkt jest pod 
stałym nadzorem Policji i Straży Miejskiej. 

Wejherowo przeciw dopalaczom  
W ciągu  ostatnieg o roku  pojawił o się  wiele  n iepokojących  don iesień  na temat tzw.  dopalaczy,  czyli 
substancji odurzających.  2  i 3  październ ika w  całej P olsce kilkuset inspektorów  san itarnych  wsp iera-
nych przez policjantów  wkroczyło do sklepów  z dopalaczami.  Interweniowano także w  wejherowskim 
punkcie. Akcja „Tajfun” zakoń czyła się jego zamknięciem.  

     „W Wejherowie funkcjonował  
punkt sprzedaży dopalaczy przy ul. 12 

Marca, który przed paroma miesiącami 
został skutecznie zlikwidowany m.in. 

dzięki naszym interwencjom”. 
                  poinformował zast. prezydenta  
                 Bogdan Tokłowicz 

Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz: - Od kilku dni docierają 
do nas informacje o tym, że rzekomo z naszego powodu, nie mógł 
się odbyć jakiś „turniej”, nazwany „Dniem Sportu”. Otóż chciałbym 
poinformować, że placówki oświatowe funkcjonują w mieście god-
nie z przepisami prawa oświatowego. A zatem dyrektorzy placó-
wek, jak i organ prowadzący jest bezwzględnie zobowiązany do za-
pewnienia bezpieczeństwa swoim uczniom na czas pobytu w szko-
le. Każde wyjście poza teren szkoły jest obwarowane określonymi 
przepisami prawa oświatowego, np. musi być pisemna zgoda rodzi-
ców. W przypadku zawodów sportowych powinno się tez poinfor-
mować o zabezpieczeniu medycznym na okoliczność nieszczęśliwe-
go wypadku. Uczniowie powinni przejść badania lekarskie dopusz-
czające do udziału w zawodach. Niestety, organizatorzy „turnieju”  
z klubu WKS Gryf-Orlex nie spełnili tych podstawowych wymagań 
zapewniających dzieciom bezpieczeństwo. 
Andrzej Gredecki, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 w Wejherowie: - W piątek tj. 8 października zostałem 
telefonicznie poinformowany przez jakąś osobę o tym, że 15 paź-
dziernika odbędzie się turniej piłkarski. Nie mogłem podjąć decyzji, 
czy uczniowie będą w nim uczestniczyć, dlatego poprosiłem o tele-
fon w poniedziałek. W środę rano, tj. 13 października w szkole ktoś 
nieznany zostawił w sekretariacie szkoły pismo, które nie było do 
nikogo zaadresowane i informujące, że w piątek 15 października 
odbędzie się Dzień Sportu Turniej Gryf Wejherowo. 13 październi-
ka ok. godz. 12 przyszło do mnie dwóch mężczyzn, w tym Łukasz 
Nowaczyk z prośbą o podpisanie jakiegoś dokumentu, którego na-
wet nie byłem w stanie przeczytać, gdyż akurat wychodziłem ze 
szkoły na spotkanie. Odpowiedziałem, że nie będę w tym turnieju 
uczestniczył ze względu na bezpieczeństwo dzieci. O zgodzie na 
udział w turnieju powinniśmy być poinformowani dwa tygodnie 
wcześniej. Nie wyobrażam sobie, aby wysłać uczniów na turniej 
bez zgody rodziców! Jako dyrektor szkoły odpowiadam za reali-
zację programu nauczania. Najważniejszą rzeczą dla nas jest 
nauczanie, a nie wysyłanie dzieci na 6-7 godzin poza teren szko-

ły. Brak informacji, kto ponosi odpowiedzialność za zdrowie 
uczniów, jest niepoważne. 

Mirosław Sildatke, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie: 
- O rzekomym turnieju zapowiadanym na dzień 15 października 
dowiedziałem się w środę 13 października o godz. 10. Pan Nowa-
czyk, przyniósł do mnie pismo, informując, że na temat turnieju 
rozmawiał z którymś z moich zastępców. Rozmawiałem z moimi 
zastępcami i jak się okazało nikt na ten temat z panem Nowaczy-
kiem nie rozmawiał. Informacje o turnieju nigdzie się nie pojawiły, 
pojawił się tylko harmonogram. Pomijając już aspekty prawne do-
tyczące funkcjonowania szkół, nie byłbym w stanie zorganizować 
drużyny. Nie było tam bowiem żadnej informacji, jaki rocznik ma 
grać. W czwartek 14 października uczniowie mieli dzień wolny od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ci, którzy wymyślili ten tur-
niej w ciągu kilku dni, bo widocznie pan Włodzimierz Lubański jest 
przejazdem w mieście, chcieli to tak zrobić, aby ten turniej się nie 
odbył, a jednocześnie winę za to zwalić na szkoły. Wykorzystywa-
nie szkół do różnych form działalności pozaszkolnej jest aż nadto 
przesadne. My mamy przede wszystkim uczyć. Nie możemy gdzie-
kolwiek i na cokolwiek wysyłać naszych uczniów. 

Adam Klein, dyrektor Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie:  
- W dniu 13 października br. Pan Łukasz Nowaczyk  zarejestrował 
moją wypowiedź bez mojej wiedzy dotyczącą udziału uczniów SP 
nr 5 w Wejherowie w turnieju piłki nożnej. Powyższa wypowiedź, 
całkowicie wyrwana z kontekstu, bez autoryzacji, została wykorzy-
stana podczas konferencji z dziennikarzami, a następnie wyemito-
wana w Twojej Telewizji Morskiej.  Chciałbym dodać, że przedmiot 
naszej rozmowy tj. turniej Gryf Wejherowo Cup nie spełniał jakich-
kolwiek wymogów wskazanych w przepisach prawa oświatowego, 
a zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa dzieci biorących w nim 
udział. W związku z późniejszymi wydarzeniami dotyczącymi tego 
turnieju, mam poczucie, że moja wypowiedź została użyta do mani-
pulacji politycznej, z czym się kategorycznie nie zgadzam!  

Gryf Wejherowo Cup 2010 nie odbył się z winy organizatorów  
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz oraz Andrzej Gredecki - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
2 i Mirosław Sildatke - dyrektor Zespołu Szkół nr 3, wydali oświadczenia w sprawie „turnieju sportowego” Gryf 

Wejherowo Cup 2010 organizowanego przez Klub Sportowy GRYF ORLEX Wejherowo i Stowarzyszenie Kibiców 
Wejherowskiego Gryfa „Żółto-Czarni”. 
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Podatek od nieruchomości  
Uchwała nr 525 Rady Miasta Wejherowa z dn. 21 września 2010 r. 

Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązują-
ce na terenie miasta Wejherowa: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,80 zł od 1 m kw. powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m kw. powierzchni, 
d) pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania po-
datnika i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,20 zł 
od 1 m² pow.; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania 
podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,33 
zł od 1 m² pow.; 
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł od 1 m² 
pow. użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
9,82 zł od 1 m² pow.; 
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych– 4,27 zł od 1 
m² pow. 
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 6,70 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podst. art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powołanej wyżej ust. o podatkach i 
opłatach lokalnych. 
Uchwała wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2010 r. i po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomor-

Podatek od środków transportowych 
Uchwała nr  524 Rady Miasta Wejherowa z dn. 21 września 2010 r.   

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie miasta Wejherowa: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 680  zł, 
- od samochodu speł. normy ekologiczne EURO V - 340 zł 
- od pozostałych samochodów - 720 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 1.150 zł,  
- od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 570 zł, 
- od pozostałych samochodów - 1.220,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 1.430 zł, 
- od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 710 zł, 
- od pozostałych samochodów - 1.450 zł,  
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton:  z zawieszeniem pneumatycznym 
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.780 zł,  z pozo-
stałym zawieszeniem - 2.820 zł, 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z 
tym że: 
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy 
ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV,- 1.590 zł, 
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy 
ekologiczne EURO V - 800  zł, 
- od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych - 1.640 zł, 
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym 
za równoważne - 2.130 zł, - z pozostałym zawieszeniem - 2.220 zł, 
b) powyżej 36 ton: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne - 2.150  zł, - z pozostałym zawieszeniem - 2.840 zł, 
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.460 zł, 
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne - 1.660 zł,  
- z pozostałym zawieszeniem - 1690 zł, 
b) powyżej 36 ton: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym 
za równoważne - 2.100 zł, 
- z pozostałym zawieszeniem - 2.160 zł, 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc: 
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 1.640 zł, 
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO V - 830 zł, 
- od pozostałych autobusów - 1.690 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 2.100 zł, 
- od autobusu spełniającego normy ekolog. EURO V – 1.050 zł, 
- od pozostałych autobusów - 2.140 zł. 

Boni fikata od ceny lokalu mieszkalnego  
Uchwała nr 531 Rady Miasta Wejherowa z dn. 21 września 2010 r. 

Rada Miasta Wejherowa w oparciu o zasady sprzedaży lokali 
mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najem-
ców udziela bonifikaty od ceny następujących lokali mieszkal-
nych:  
1) od ceny lokalu mieszkalnego przy ul. 12 Marca 186/2 w Wej-
herowie w wysokości 83,5268682 %;  
2) od ceny lokalu mieszkalnego przy ul. 12 Marca 186/3 w Wej-
herowie w wysokości 83,6326075 %;  
3) od ceny lokalu mieszkalnego przy ul. Bukowej 3/4A w Wejhe-
rowie w wysokości 60,5 %;  
4) od ceny lokalu mieszkalnego przy ul. Bukowej 5/2 w Wejhe-
rowie w wysokości 69,2 %;  
5) od ceny lokalu mieszkalnego przy ul. Granicznej 9/5 w Wejhe-
rowie w wysokości 63,4 %;  
6) od ceny lokalu mieszkalnego przy ul. Granicznej 9/17 w Wej-
herowie w wysokości 61,0 %;  
7) od ceny lokalu mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 308/8 w 
Wejherowie w wysokości 80,9 %;  
8) od ceny lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 1/4 w Wejhero-
wie w wysokości 86,7 %.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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OBWIESZCZENIE  
Prezydenta Miasta Wejherowa 

z dnia 24 września 2010 roku 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umiesz-
czanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plaka-
tów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw zarządzonych 

na dzień 21 listopada 2010 roku. 

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.  Nr 159, poz. 
1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że 
na obszarze  MIASTA WEJHEROWA 

Prezydent Miasta Wejherowa 
wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i pla-
katów komitetów wyborczych (słupy ogłoszeniowe przy 
ulicach / obiektach): 

  1.    Mestwina      
  2.    Koga / Policja           
  3.    Obrońców Wybrzeża          
  4.    Graniczna/ Jasna    
  5.    Graniczna / Przemysłowa              
  6.    Krofeya – Orlex        
  7.    Sobieskiego k. hotelu Bliza             
  8.   os. 1000 Lecia PP     
  9.   Kościuszki     
10.  I Brygady Pancernej WP / 12 Marca       
21.  12 Marca / Sikorskiego 
11.  Północna – Orlex      
12.  Dworzec PKP Śmiechowo – południe 
13.  ks. Piotra Skargi – kaplica 
14.  Kochanowskiego – tunel 
15.  Broniewskiego – tunel 
16.  Zielna (od Sucharskiego) 
17.  os. Przyjaźni – Urząd Gminy 
18.  Plac Piłsudskiego – KP 
19.  Kopernika 
20.  Reformatów (obok Warty) 

  Ponadto urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane 
będą na pozostałych słupach ogłoszeniowych przy ulica-
ch/ obiektach: Waśkowskiego, Dworzec PKP Śmiechowo – 
północ, Rybacka, Fenikowskiego, Kociewska, Kaszubska, 
Partyzantów/Kochanowskiego, Chopina, Szpital – ul. Ja-
galskie-go, Ogrody Nanickie, Nadrzeczna/Nanicka, Naruto-
wicza, Ofiar Piaśnicy, Harcerska, Sobieskiego, Dworcowa/
Sobieskiego, Strzelecka, Zamkowa, Przebendowskiego/
Wniebowstąpienia, Roszczynialskiego/Ofiar Grudnia 1970, 

Gdzie oddać elektrośmieci? Do Punktu 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych! 

Mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” powinni i mają możliwość nieodpłatnie oddać 
ZSEE do jednego z dziewięciu obecnie funkcjonujących 
PZON (Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).  
     ZSEE - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
można także oddać w trakcie Objazdowych Zbiórek Odpa-
dów Niebezpiecznych (OZON) organizowanych trzy razy 
do roku, pozostawić w sklepie - w przypadku zakupu no-
wego sprzętu tego samego rodzaju, lub w punkcie serwiso-
wym - kiedy naprawa okaże się nieopłacalna (adresy pozo-
stałych PZON i terminy objazdowej zbiórki dostępne są na 
stronie www.kzg.pl).  
   Odpowiednie zagospodarowanie ZSEE skutkuje nie tylko 
efektem ekonomicznym, ale przede wszystkim ekologicz-
nym, zapobiegając przedostawaniu się substancji niebez-
piecznych do środowiska. Związki te, m.in.  rtęć, kadm, 
związki bromu, freon (zawarty w płynie chłodniczym lodó-
wek) wypłukiwane przez deszcz, trafiają do naszego orga-
nizmu wraz z pożywieniem,  powodując bardzo groźne 
choroby, min. upośledzenie wzroku, słuchu i mowy, układu 
moczowego i rozrodczego, nadciśnienie, choroby nowo-
tworowe, problemy neurologiczne, uszkodzenia wątroby, 
zaburzenia rozwoju niemowląt. Obieg materii w przyro-
dzie sprawia, że to co dzisiaj wyrzucimy „za płot”, jutro zje-
my lub wypijemy. 
  Zatem jak gospodarować ZSEE? Przedstawiamy kilka 
podstawowych informacji: 

• Ze względu na zawartość szkodliwych substancji zużyty 
sprzęt nie może być składowany razem z innymi odpada-
mi. Mówi o tym symbol przekreślonego pojemnika umiesz-
czany na sprzęcie.  
• Mieszkańcy Wejherowa mogą i powinni nieodpłatnie od-
dać zużyte sprzęty do Punku Zbiórki Odpadów Niebez-
piecznych na ul. Obrońców Helu 1 (siedziba Zakładu Usług 
Komunalnych). PZON czynny jest od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 10:00-18:00 oraz w soboty 10:00-15:00.  
• Prawie wszystkie elementy ZSEE mogą być odzyskane  
i poddane recyklingowi. Tylko kilka % urządzeń nie nadaje 
się do odzysku i muszą być unieszkodliwione. Pamiętajmy 
jednak, że proces demontażu powinien być prowadzony w 
specjalistycznych zakładach, przez fachowców z zachowa-
niem wszelkich środków ostrożności. 
• Sprzęty jeśli są sprawne oddaj potrzebującym, a zepsute 
odnieś do punktu zbierania. 
• Oszczędzaj energię-wyłączaj czuwanie w telewizorach, 
zmywarkę i pralkę włączaj tylko kiedy są pełne! Takie dzia-
łania wydłużą żywotność naszych sprzętów, a my chroni-
my nie tylko środowisko ale i zawartość swojego portfela! 

PAMIĘTAJ ! 
   Pozbywając się zużytych sprzętów legalnie  

i bezpiecznie chronisz siebie i środowisko. 
KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
strona internetowa www.kzg.pl 

gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl 

Zaproszenie  
Z okazji 90–lecia Hufca ZHP Wejherowo, komendantka 

phm. Zofia Wysocka zaprasza wszystkich harcerzy, 
którzy kiedykolwiek należeli do naszego hufca  

na wspólne ognisko. 
Spotkajmy się na Harcerskiej Bazie Obozowej Cedron 
w dniu 21 listopada 2010 (niedziela), o  godz. 16.00. 
Osoby posiadające pamiątki dotyczące historii hufca 

(plakietki, znaczki, zdjęcia…) prosimy o udostępnienie 
ich na wystawę. 

Kontakt e-mail: komendant@wejherowo.zhp.pl lub 
pocztą: Komenda Hufca Wejherowo,  

84-200 Wejherowo, skr. 35 phm. Zofia Wysocka 
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Nr 
obwodu 

Granice obwodu 
Liczba radnych wybieranych  

w okręgu wyborczym 
 

1 Ulice: Akacjowa, Architektów, I Brygady Pancernej WP – nr 91, Budow-
lanych, Broniewskiego, Chopina, Derdowskiego, Dolna, Geodetów, Gra-
niczna, Gulgowskiego, Heyki, Inżynierska, Jasna, Jana z Kolna, Jagalskie-
go, Karnowskiego, Kochanowskiego, Kołłątaja, Kolejowa, Krasińskiego, 
Kąpino Dolne, Kusocińskiego Lipowa, Lelewela, Majkowskiego, Mosto-
wa, Nad Kanałem, Nadrzeczna, Nanicka, Narutowicza, Niska, Ogrody 
Nanickie, St.K.Panek, Podmiejska, Przemysłowa, Pułaskiego, Rogali, 
Stolarska, Tartaczna, Techników, Traugutta, Obrońców Helu, Ofiar Pia-
śnicy, Okrężna, Partyzantów, Pruszkowskiego, Rejtana, Słoneczna, Sło-
wackiego, Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, 
Wczasowa, Wierzbowa, Zwycięstwa, Żeromskiego. 

 
 
 
 
 

5 

 
2 Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Bema, I Brygady Pancernej WP - od nr 1 

do nr 36, Bolduana, Borowiacka, Brzechwy, Ceynowy, Chełmońskiego, 
Chmielewskiego, Czarnieckiego, Dzięcielskiego, Drzeżdżona, Gdańska, 
Gryfa Pomorskiego Grottgera, Hufca Harcerzy Gdyńskich, Iwaszkiewi-
cza, Jaśminowa, Fenikowskiego, Konopnickiej, Kossaka, Leśmiana, Lu-
dowa, Maszopów, Mestwina, I Morskiego Pułku Strzelców, Mokwy, 
Morska, Obrońców Wybrzeża, Ogrodowa, Orzeszkowej, Staromłyńska, 
Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Kaszubska, Kropidłowskiej, osiedle 
Kaszubskie, Pomorska, Prusa, Necla, Norwida, Nowowiejskiego, Obroń-
ców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Pokoju, Patoka, Po-
morska, Reja, Rybacka, Skargi, Staffa, Stefczyka, Szczukowskiej, Szy-
prów, Świętopełka, Tuwima, Trepczyka, Waśkowskiego, Weteranów. 

                                   
 
 
 
 
 
                                  6 
 
 

 
3 Ulice: Abrahama, Boczna, Brzozowa, Cicha, Dom Pomocy Społecznej            

z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci, Dąbka, Dąbrowskiego, Gnie-
wowska, Judyckiego, Kamienna, Kasprowicza, Klasztorna, Krasickiego, 
Kościuszki, Krótka, Krzyżowa, Leśna, 12 Marca, Matejki, Mickiewicza, 
Myśliwska, Nowa, Obrońców Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 
1970, OO. Reformatów, osiedle Staszica, Paderewskiego, plac Jakuba 
Wejhera, Parkowa, Podgórna, Pogodna, Polna, Pucka, Południowa, Po-
przeczna, Przebendowskiego, Roszczynialskiego, Rzeźnicka, Sikorskie-
go, Sobieskiego (od placu J. Wejhera do ulicy 3 Maja), św. Jacka, św. Ja-
na, Sędzickiego, Skibniewskiej, Śmiechowska, Środkowa, Torowa, Wą-
ska, Wałowa, Wniebowstąpienia, Wschodnia, Wybickiego, Wysoka, 
Zamkowa. 

                        

 

 

 

 

 

                            5 

 
4 

Ulice: Areszt Śledczy, Bukowa, Drzewiarza, Dworcowa, Hallera, Harcer-
ska, Inwalidów Wojennych Kalwaryjska, Kwiatowa, Kotłowskiego, Kro-
feya, Krzywa, Kopernika, 10 Lutego, Łąkowa, Łęgowskiego, 3 Maja, Ma-
rynarki Wojennej, Modra, Mostnika, osiedle 1000- lecia Państwa Pol-
skiego, osiedle Przyjaźni, Przyjaźni, plac J. Piłsudskiego Rogaczewskie-
go, Słowińców, Sienkiewicza, Sobieskiego (od ul. 3 Maja do ul. końca), 
Spacerowa, Spokojna Sportowa, Strzelecka, Sucharskiego, Szczęśliwa, 
Transportowa, Urocza, Wejherowska, Wzgórze Wolności, Zachodnia, 
Złota. 

 
 
 
 
 

5 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA 
z dnia 30 września 2010 roku 

w spr. okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Wejherowa w wyborach zarządzonych na dzień   21 listopada 2010 r.    
Działając na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw (tekst jednolity Dz. U z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację   
o okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Miasta Wejherowa, ich numerach i granicach oraz liczbie wybiera-

nych radnych w każdym okręgu wyborczym. 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie,                          

przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 120 /I piętro/, tel. 0 58 677-71-87.       
                                                                                                                                                                              Prezydent Miasta  Wejherowa 

                     /-/ Krzysztof Hildebrandt  
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Gryfiada 2010 
Kolejny raz trener Stefan Machaliński z pomocą rodziców 
zorganizował turniej piłki nożnej dla grupy naborowej Gry-
fa Wejherowo. W turnieju udział brali chłopcy z rocznika 
2001, 2002, 2003, 2004. Zawody odbyły się na boisku ZSP 
nr 4 . Wyniki: 
 Eliminacje: Grupa A - 1. Gryf VI - 7, 7-3; 2. Gryf VII - 4 , 5-4; 
3. Gryf IV - 4 , 7-7; 4. Gryf II - 1,  3-8.  Grupa B -1. Gryf I  - 6,       
2-0; 2. Gryf  V - 3,  2-1; 3. Gryf III - 0,  0-3. 
  Półfinał:  Gryf  VI – Gryf  V  2:2,  2:0 (w rzutach karnych);  
Gryf VII – Gryf I   0:1.       
  Mecz o 3 miejsce: Gryf V – Gryf VII  2:2, 1:2 (rz. karne). 
  Finał: Gryf VI – Gryf I     2:3 
  Najlepsi strzelcy: 6 bramek Grzegorz Brodzisz  (Gryf VI);  
5 bramek Kacper Hildebrandt (Gryf IV); 5 bramek Tomasz 
Bury   (Gryf VI). 
  Skład Gryfa I: Bartosz Ustrowski, Mikołaj Formella,  Marek 
Skrzypiński, Patryk Baranowski, Oliwer Kątny.  
  WKS Gryf Wejherowo prowadzi nabór do sekcji piłki nożnej 
w rocznikach 2002, 2003, 2004. Informacje: tel. 600 244 072 
Grupa naborowa jest finansowana przez Miasto Wejherowo. 

XXI Regaty Zakończenia Sezonu   
Ostatnie regaty rozegrane na jeziorze Ostrzyckim, w mija-
jącym sezonie 2010 roku były okazją do oceny i podsumo-
wania aktywności sportowej zawodników i klubów.  
  Najlepszym seniorem w radiojachtingu sportowym i zdo-
bywcą Pucharu Polski został Mieczysław Muller z RJK  
„Bliza-BalexMetal”, juniorem Łukasz Piasecki z UKS „Czarni” 
Pieszcz, a młodzikiem Mikołaj Grzechowiak z S.M. Wągro-
wiec. Miano najlepszego radiojachtklubu w Polsce przypa-
dło po raz 15 z rzędu RJK PZPOW „BlizaBalex-Metal”.  
   Najcenniejszym trofeum - Puchar  Przechodni Wójta 
Gminy Wejherowo zdobył Damian Damaszk z RJK  
„BlizaBalex-Metal”.  

Mistrzostwa Polski seniorów w kickboxingu  
W dniach 8-10 października odbyły się w Siedlcach Mi-
strzostwa Polski w kickboxingu seniorów. Rywalizacja 
przebiegała na ringu w full contact oraz na macie w formu-
le semi contact. KTS-K „Fight Zone” Wejherowo, reprezen-
towało czterech zawodników, którzy wywalczyli dla Mia-
sta Wejherowa i Klubu „Fight Zone” trzy medale.  
   Brązowy medal w full contact, po porażce w półfinale z 
Piotrem Dudą z Viktoria Szydłowiec w wadze do 54 kg wy-
walczył trener Klubu, wejherowianin Rafał Karcz. Duda 
pokonał w finale niepokonanego od 2 lat w kat. 54 kg Da-
niela Żaboklickiego. Kolejny brązowy krążek przypadł rów-
nież wejherowianinowi Pawłowi Bekiszowi.  Srebrny me-
dal dołączył ponownie Rafał Karcz w semi contact, który 
toczył w finale walkę ze świeżo kreowanym Mistrzem 
Świata juniorów w taekwondo.  
   Oprócz medalistów Mistrzostw Polski na wyróżnienie 
zasługują pozostali zawodnicy wejherowskiego „Fight Zo-
ne” - Maciej Depta i Mateusz Zieliński, którzy jednak nieste-
ty odpadli tym razem w walkach ćwierćfinałowych i po-
wrócili bez medali. 
   Obecnie wejherowska Drużyna przygotowuje się do Mię-
dzynarodowego Turnieju „Mazovia Open” w Tarczynie, 
który odbędzie się w dniach 10-11 grudnia br. 
   Sportowcy dziękują Urzędowi Miejskiemu w Wejherowie, 
który dofinansował wyjazd wejherowskich kickbokserów 
na Mistrzostwa Polski. 

     Miasto będzie wspierać Tytanów Miasto będzie wspierać Tytanów Miasto będzie wspierać Tytanów Miasto będzie wspierać Tytanów                    
Prezydent Wejherowa podpisał porozumienie w spra-
wie rozwoju piłki ręcznej na terenie miasta z Zarzą-
dem Klubu Sportowego „Tytani” Wejherowo.  

   Umowa przewiduje pomoc ze strony miasta w organiza-
cji treningów, meczów, turniejów i pikników sportowych 
w celu popularyzacji piłki ręcznej. Ma to zachęcić do tego 
sportu przede wszystkim dzieci i młodzież. Jak informuje 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt miasto udo-
stępni do tego celu bazę sportową i będzie wspierać różne-
go rodzaju rozgrywki sportowe, które będą odbywały się 
pod patronatem miasta.  
 - Jest to kolejna umowa Wejherowie podpisana przez mia-
sto z klubem sportowym. Zależy nam, aby sport w naszym 
mieście mocno się rozwijał, budował wśród młodzieży 
prawdziwie sportową rywalizację i wywoływał pozytywne 
emocje, również wśród kibiców – mówi prezydent Hilde-
brandt, dodając, że władzom miasta Wejherowa zależy na 
rozwoju różnych dziedzin sportu, w tym gier zespołowych, 
lekkoatletyki, pływania, tenisa itp. Prezydent zapewnia, że 
miasto systematycznie będzie rozwijać bazę sportową  
i budować w Wejherowie kolejne nowe boiska sportowe.    
  Zadowolenie z powodu podpisania umowy z Prezyden-
tem Miasta Wejherowa wyraził Jakub Mohylak, prezes Klu-
bu Sportowego „Tytani” Wejherowo. 
 - Zamierzamy zachęcić do tego sportu sportem przede 
wszystkim dzieci i młodzież, by od najmłodszych lat kształ-
tować w nich zamiłowanie do gry w piłkę ręczną - mówi 
Jakub Mohylak. 
 - O możliwości uruchomienia rozgrywek piłki ręcznej w 
Wejherowie rozmawialiśmy z przedstawicielami Tytanów 
już kilka miesięcy wcześniej. Porozumienie jest podpisane 
do 2013 roku, aby do tego czasu Wejherowo zasłynęło z 
rozgrywek piłki ręcznej. A mamy na dobre tradycje w tej 
dziedzinie sportu - mówi zastępca prezydenta Bogdan To-
kłowicz. 
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Zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski podczas prze-
kazania parkingu do użytku powiedział, iż został on ce-
lowo wykonany z płyt ażurowych typu „meba”, aby wo-
dy deszczowe skutecznie odpływały i wsiąkały w grunt. 
Projekt zagospodarowania parking został tak opracowa-
ny, aby zapewnić sprawną i bezpieczną komunikację we-
wnętrzną i racjonalne wykorzystanie niedużej po-
wierzchni (ok. 1100 metrów kwadratowych) gwarantu-
jące zaparkowanie jak największej ilości samochodów 
osobowych. Pamiętano także o zapewnieniu miejsc dla 
osób niepełnosprawnych. Budowa parkingu kosztowała 
miasto 120 tys. zł. 
   Uczestniczący w odbiorze parkingu dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie lek. med. Andrzej Ziele-
niewski powie-
dział, że wspólnie  
z prezydentem 
już od dłuższego 
czasu wspólnie 
zastanawiali się 
jak rozwiązać 
problem braku 
miejsc parkingowych przy szpitalu. Dyrektor Zieleniewski 

podkreślił, że bardzo dobra współpraca szpitala z mia-
stem i pomoc miasta dla szpitala trwa od wielu lat. - To 
już druga pomoc w tym roku. Wiosną otrzymaliśmy 
kwotę 280 tys. zł na Oddział Intensywnej Terapii – dodał 
dyrektor szpitala mówiąc, że taka współpraca służy 
przede wszystkim mieszkańcom i pacjentom.  
   Jest to jedna z wielu inicjatyw, które mają na celu po-
moc wejherowskiej służbie zdrowia. Pomoc miasta dla 
wejherowskiego szpitala w ostatnich latach wyniosła ok. 
1,5 mln zł. 

Nowy parking samochodowy w pobliŜu szpitala   
W miejscu dawnej pętli autobusowej na ul. Jagalskiego został oddany do użytku nowy parking wybudo-

wany przez Miasto Wejherowo. Powstał z myślą o osobach przyjeżdżających do szpitala.  

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podkreślił, że tej inwe-

stycji przyświecał jeden cel:  
zapewnić mieszkańcom Wejhe-
rowa możliwość dojazdu i za-
parkowania w pobliżu szpitala. 

 

OOOOtwarto Oddział Kardiologii twarto Oddział Kardiologii twarto Oddział Kardiologii twarto Oddział Kardiologii     
Inwazyjnej w WejherowieInwazyjnej w WejherowieInwazyjnej w WejherowieInwazyjnej w Wejherowie    

Pacjenci z ostrym zawałem serca z Wejherowa i okolic 
będą teraz leczeni w wejherowskim Szpitalu Specjali-
stycznym. Otwarto tam Pracownię  Hemodynamiczną 
wraz z Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej. Pracownię 
otworzyła spółka Pomorskie Centra Kardiologiczne, 
która na własny koszt dokonała adaptacji pomiesz-
czeń szpitalnych.  
 - Otwarta pracownia będzie w stanie przyjąć rocznie oko-
ło 500 pacjentów - mówi dr Łukasz Lewicki, zastępca or-
dynatora Oddział Kardiologii Inwazyjnej.   
  Jak podkreślił dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Wej-
herowie Andrzej Zieleniewski, nowo otwarty oddział  to 
podniesienie bezpieczeństwa pacjentów, którzy trafiają z 
ostrym zawałem na specjalistyczny oddział, ale także pre-
stiż dla szpitala. 
  W otwarciu pracowni uczestniczyli m.in. ks. abp Tadeusz 
Gocłowski, który poświęcił nowy oddział, wicemarszałek 
województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski, a także 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  

 - Chodzi o to, by osoba mająca zawał dotarła maksymalnie w ciągu 
godziny do takiego centrum zawałowego – mówił prof. Andrzej   
Rykiewicz z Pomorskich Centrów Kardiologicznych SA.  

UUUUniwersyteckie Ŝycie senioraniwersyteckie Ŝycie senioraniwersyteckie Ŝycie senioraniwersyteckie Ŝycie seniora    
Historia Teatru Muzycznego, Yoga śmiechu, psycholo-
gia czy Nordic Walking – to tylko niektóre przedmioty, 
które oferuje Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejhe-
rowie. W Sali konferencyjnej Centrum Handlowego  
„Kaszuby” zainaugurowano rok akademicki Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie powołanego 
przez Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”.  

 - W tym roku akademickim na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku studiuje ponad  90 słuchaczy – mówi Roman Białas, 
prezes Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku”. – Świad-
czy to o tym, że jest zainteresowanie tego typu kształceniem. 
Uniwersytet jest terapią w złotym wieku. Starość jest sprawą 
nie tyle biologiczną, co psychiczną.  
 - Zajęcia na tym Uniwersytecie to nie tylko pogłębianie wie-
dzy w jakieś dziedzinie. Wreszcie mamy czas i możemy robić 
to, co nas pasjonuje – mówi pani Kazimiera Przybysz, słu-
chaczka UTW. Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz wspólnie z Romanem Białasem, prezesem Stowa-
rzyszenia „Akademia Złotego Wieku” wręczyli nowo przyję-
tym słuchaczom indeksy. W uroczystości udział wzięli słu-
chacze, wykładowcy oraz władze samorządowe. 
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   Nowy przewodniczący zostanie wybrany spośród człon-
ków Zarządu na najbliższym posiedzeniu. 
   Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpocznie się 
również budowa Bramy Piaśnickiej, która stanie na Pl. 
Grunwaldzkim w Wejherowie (między drogą krajową nr 6, 
a ul. Ofiar Piaśnicy).  
    Celem Stowarzyszenia, które skupia głównie członków 
rodzin piaśnickich ofiar, jest bowiem inicjowanie i popiera-
nie wszelkich działań zmierzających do zachowania w spo-
łeczeństwie, a zwłaszcza w kolejnych młodych pokoleniach 
wiedzy i pamięci o ofierze z życia za Ojczyznę, złożonej w 
Lesie Piaśnickim przez mieszkańców Wejherowa i Pomo-
rza. Zostali zamordowanych przez niemieckich okupantów 
tylko za to, że byli Polakami.   
 - Rolą włodarzy Wejherowa jest 
pamiętać o ludziach, którzy zginęli 
w Piaśnicy – mówił prezydent Hil-
debrandt przypominając, że w Pia-
śnicy na przełomie 1939 i 1940 
roku hitlerowcy rozstrzelali około 
12 tysięcy osób. Prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt podzię-

kował za dotychczasową pracę Danucie Leśniczak-Bratek, 
która zrezygnowała z dotychczaso-
wej funkcji prezesa Stowarzyszenia.  
   Wśród uczestników spotkania byli 
m.in. ks. prałat Daniel Nowak, pro-
boszcz parafii pw. Chrystusa Króla w 
Wejherowie, a jednocześnie kapelan 
Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”, 
któremu członkowie stowarzyszenia 
podziękowali za duchowe wsparcie. 

Piaśnica nazywana Kaszubską Golgotą 
jest największym miejscem masowych 
egzekucji w województwie pomorskim  
i drugim miejscem po obozie koncen-

tracyjnym Stutthof pod względem licz-
by zamordowanych osób w regionie  

w czasie II wojny światowej.  

  

Pielęgnują pamięć o  Piaśnicy  
Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Zespole 
Szkół nr 3 wybrało swoje nowe władze. Nowy Zarząd tworzą: Andrzej Bratek, Henryk Milewczyk,  
Mirosław Lademann, Łucjan Hundsdorff, Blanka Molenda i Małgorzata Śliw icka.  

Ankieta turystyczna 2010 
Wejherowski ratusz odwiedziło w lipcu i sierpniu po-
nad 2 tysiące osób. Wśród zwiedzających przeprowa-
dzono losowo badania ankietowe, których wyniki 
przedstawiamy. Zdaniem mieszkańców i turystów 
Wejherowo jest miastem atrakcyjnym, które chętnie 
wybraliby ponownie i poleciliby swoim znajomym.  
- Turyści zwiedzili stałe sale historyczne, salę obrad, celę oraz 
wystawę czasową „Wejherowo w latach 20. i 30- tych XX wie-
ku” oraz „Śladami Inspektora Browna”. We wrześniu za spra-
wą wielu grup zorganizowanych, klas szkolnych i uczestników 
Zlotu Turystycznego Marynarki Wojennej liczba osób zwiedza-
jących ratusz nie malała – mówi Jacek Thiel – z-ca kierownika 
Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki. 
    W tym roku najwięcej zwiedzających przybyło z Katowic  
i województwo śląskiego, ale także z Warszawy i województwa 
mazowieckiego oraz z województwa pomorskiego. Na pytanie: 
w jaki sposób spędzają Państwo czas w Wejherowie, ankieto-
wani odpowiedzieli,  że  zwiedzają  atrakcje turystyczne, część 
ankietowanych przyjechało tu w celu odwiedzenia rodziny i 
przyjaciół. Ankietowanych do przyjazdu skusiła oferta kultural-
na i możliwość turystyki pieszej i rowerowej.    

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że 1 października 2010 roku w Poznaniu  

w wieku 94 lat zmarł 

prof. zw. dr hab. Gerard Labuda 
wybitny uczony z zakresu historii powszechnej śre-

dniowiecza i historii Polski średniowiecznej,  
specjalista w dziedzinie historii Słowian,  

Pomorza i Kaszub 
     Człowiek szlachetny, ogromnej wiedzy, niezwykłego 
formatu i autorytetu, wychowawca wielu pokoleń pol-
skiej młodzieży, opiekun młodych naukowców, niezwy-
kły erudyta, skromny i pracowity, członek wielu polskich  
i międzynarodowych towarzystw naukowych, autor 
dwóch tysięcy naukowych publikacji, odznaczony wielo-
ma wyróżnieniami, nagrodami i godnościami, w tym dok-
toratami honoris causa niemal wszystkich polskich uni-
wersytetów, honorowy obywatel Wejherowa, Gdańska  
i Luzina. Z Wejherowem związany od najmłodszych lat. 
Tu w okresie międzywojennym ukończył gimnazjum kla-
syczne, tu przez ponad dwadzieścia lat był przewodniczą-
cym Rady Naukowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej. Jeszcze za życia w ręce wejhe-
rowskiego muzeum złożył swoje księgozbiory, które zasi-
lą katalogi przyszłej biblioteki nazwanej Jego Imieniem. 
Dużo czytał, pisał i naukowo pracował do ostatnich swo-
ich dni. W dziewięćdziesiąte urodziny powstało Jego – jak 
sam wspominał – dzieło testamentalne, pierwszy tom  
„Historii Kaszubów w dziejach Pomorza”. To właśnie uko-
chane Kaszuby były umiłowanym polem badawczym 
Profesora Gerarda Labudy. Nie ukrywał swojego kaszub-
skiego rodowodu, zaliczał się i zaliczać się będzie do naj-
wybitniejszych współczesnych Kaszubów.  

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom,  
   Członkom świata polskiej nauki i wszystkim, którzy 

opłakują śmierć Profesora Gerarda Labudy, wyrazy naj-
głębszego współczucia składa 

  Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Miasta Wejherowa 

Jacek Thiel (po prawej) z Andrzejem Szoszkiewiczem, współtwórcą 
projektu "Polska pięknieje” 
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Ekologiczny spektakl  
"Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgro-
zy" - taki tytuł nosił spektakl teatralny, który wystawio-
ny został w październiku br. w wejherowskim magi-
stracie przy ul. 12 Marca. Musical wystawiany był przez 
aktorów z Ośrodka Edukacji i Kultury Ekologicznej.  
Aktorzy wystąpili w naszym mieście dzięki środkom finanso-
wym przeznaczonym na edukację ekologiczną, a związane 
było to z obchodami Światowych Dni Patrona Ekologii - św. 
Franciszka. Organizatorem był Wydział Inwestycji, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. Spektakl obejrzało ok. 250 uczniów z wejhe-
rowskich szkół. Do udziału zostały zaproszone Szkoły Pod-
stawowe nr 3, 5, 6, 9 i 11.  

SSSSobolewski podróŜuje śladami obolewski podróŜuje śladami obolewski podróŜuje śladami obolewski podróŜuje śladami     
Tony’ego Halika Tony’ego Halika Tony’ego Halika Tony’ego Halika  

Dziennikarz, fotoreporter i podróżnik Ryszard Sobo-
lewski wystawił swoje prace z podróży po Ameryce 
Łacińskiej w Centrum Handlowym „Kaszuby”. W 
otwarciu wystawy pod nazwą „Tygiel kultur – Podróże 
po Ameryce Łacińskiej” uczestniczyła Martha Chau-
varri Dupuy - Ambasador Peru w Polsce. 

   Wystawę objęły patronatem honorowym ambasady 
trzech krajów: Kuby, Peru i Ekwadoru. 
   Podczas otwarcia Ryszard Sobolewski (na zdj. w orygi-
nalnym kapeluszu) oprowadzał po swojej wystawie opo-
wiadając o podróżach i podając bliższe szczegóły dotyczą-
ce poszczególnych miejsc, które uwiecznił na swoich foto-
grafiach.  
   Uczestniczący w wernisażu zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Bogdan Tokłowicz wręczył Ambasador Peru kwiaty 
oraz poinformował, że jej obecność w naszym mieście ma 
charakter historyczny, bowiem jest to pierwsza wizyta am-
basadora Peru w Wejherowie. Pani Martha Chauvarri Du-
puy pełni funkcję Ambasadora w Polsce od roku i pierwszy 
raz przebywała na polskim wybrzeżu. Aby lepiej poznać 
Polskę i Polaków podjęła studia na filologii polskiej i uczy 
się języka polskiego. Wcześniej Pani Ambasador zwiedziła 
ratusz i spotkała się z Prezydentem Wejherowa Krzyszto-
fem Hildebrandtem. Wystawę zorganizowali wspólnie: 
Wejherowskie Centrum Kultury, Centrum Handlowe  
„Kaszuby” i Akademia Złotego Wieku.  
   W otwarciu wystawy obecni byli również: Konsul Hono-
rowy Peru Witold Antoni Wacławik-Narbutt i przedstawi-
ciel Ośrodka Badań Latynoamerykańskich Michał Wacła-
wik, a także dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury 
Jolanta Rożyńska, koordynator Akademii Złotego Wieku 
Roman Białas oraz prezes CH Kaszuby Marek Nagórki. Na-
stępnego dnia wystawę Ryszarda Sobolewskiego obejrzał 
w Wejherowie również ambasador Ekwadoru Fabian Va-
livieso. 

Słuchacze „medyka” odebrali indeksy  
W Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława 
Kieturakisa w Wejherowie 150 słuchaczom wręczono uro-
czyście Indeksy. Słuchacze zdobywają zawód Asystentki Sto-
matologicznej, Technika Masażysty, Opiekuna Medycznego 
oraz Opiekuna w Domu Pomocy Społecznej.  
Jak mówi, dr Ewelina Lulińska-Kuklik, dyrektor Wojewódz-
kiego Zespołu Szkół Policealnych  w Wejherowie, szkoła 
otrzymała nieodpłatnie nowoczesną pracownię komputero-
wą oraz Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI). Szkoła 
przystąpiła do realizacji projektu: „Kreuj swoją przyszłość, 
weź udział w szkoleniu i zdobądź międzynarodowy certyfi-
kat ECDL”, w ramach programu operacyjnego „ Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionie”, „ Podniesienie jakości i 
atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”.  
Oferta kształcenia szkoły doskonale wpisuje się w politykę 
rynku pracy oraz wymogi UE, w dobie starzejącego się społe-
czeństwa i przemian polityki społecznej wymagana jest  spe-
cjalistycznie  wykwalifikowana kadra w ochronie zdrowia.  

Turniej Skata Sportowego 
W ramach XIII Turnieju Skata  Sportowego o Puchar  

Prezydenta Miasta Wejherowo,  

Wójta Gminy Wejherowo oraz  

Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 
Wejherowie odbędą się gry skata sportowego w 
dniach: 5, 12, 19 i  26 listopada o godz. 17.30 w  

siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 
Wejherowie, plac  Jakuba Wejhera 11.  

Szkoła oferuje dobrze wyposażone pracownie zawodowe oraz wykształco-

ną kadrę pedagogiczną, co zaowocowało wynikiem egzaminu zewnętrzne-

go w minionym roku szkolnym, który wyniósł magiczne  100 proc.  
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5-6.11 18.00 V Festiwal Filmów i Form Jednominutowch 2010. Wstęp wolny. Miejsce: Gimnazjum nr 1. 

11.11  10.00-15.30 Otwarty turniej szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. Miejsce: Gimnazjum nr 1. 

12.11 19.00 Koncert - Zaduszki bluesowe: Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa. Wstęp: 15zł 
Miejsce: Gimnazjum nr 1 (ul. Sobieskiego 300 w Wejherowie) 

18.11 17.00 IV Turniej gry w Czarną Baśkę. Miejsce: Restauracja „Angelos” (ul. Rzeźnicka w Wejherowie).  

19.11  Przedstawienie dla dzieci pt. „Pan Kotowski”. To najnowsza propozycja Teatru Lalki „Tęcza” 
w Słupsku. Wstęp: 7 zł. Miejsce: Gimnazjum nr 1 (ul. Sobieskiego 300 w Wejherowie). 

19.11 18.00 Wystawa wejherowskiej artystki Aleksandry Spanowicz. Miejsce: Urząd Miejski – Ratusz.  

26-28.11  V Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. Tegoroczna edycja nosi 
nazwę „W Szekspirowskim teatrze życia”. Wstęp wolny. Miejsce: Gimnazjum nr 1. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Listopad 2010 rok   Listopad 2010 rok   Listopad 2010 rok   Listopad 2010 rok    

4.11 16.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone książce Ryszarda Kapuścińskiego -"Imperium". 

5.11 17.00 ogłoszenie wyników V edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” połą-
czone z wernisażem wystawy fotograficznej Pauliny Bach. 

15.11 12.00 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Strofy o ojczyźnie”. 

16.11  Quiz internetowy na str. www.biblioteka.wejherowo.pl z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji. 

24.11 9.00 Spotkanie z Marcinem Pałaszem – pisarzem dla dzieci i młodzieży, autorem słuchowisk. 

25.11  Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece.   

   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    

  Komunikat 1 listopada 2010 roku – 
Wszystkich Świętych 

DODATKOWE LINIE DO CMENTARZA : 

• Linia „A” Cmentarz –Wejherowo Dworzec PKP 

Trasa linii: Dw. PKP Wejherowo - Mickiewicza -  Cmentarz - Dw. PKP Wejherowo. 
Autobusy linii „A” będą odjeżdżać z przystanku początkowego „Dworzec PKP Wej-
herowo”, a na trasie przejazdu do Cmentarza będą się zatrzymywać na przystan-
kach: „Sobieskiego-GS”, „Mickiewicza”, „Reformatów” i „Wniebowstąpienia”. Na tra-
sie powrotnej autobusy zatrzymywać się będą na przystankach „Wnie-
bowstąpienia”, „Rzeźnicka” i „Św. Jana”. Linia  „A” kursować będzie z częstotliwością 
15 minut.  

• Linia „C” Cmentarz – Os. Kaszubskie – Rogali 

Trasa linii: Osiedle Kaszubskie (DH KASZUB) - Cmentarz - Osiedle Kaszubskie. Au-
tobusy linii „C” będą odjeżdżać z przystanku „Pomorska” – DH KASZUB; na trasie 
przejazdu do Cmentarza będą zatrzymywały się na przystankach w obrębie Os. 
Kaszubskiego: „Prusa – Szkoła”, „Necla” i „Rybacka”. Na trasie powrotnej autobusy 
zatrzymywać się będą na przystanku :„Rybacka” przy I Brygady WP. Linia  „C” kur-
sować będzie z częstotliwością 20 minut. 
Linia „C” w wybranych kursach obsługiwać będzie również Osiedle Przemysłowa 
po trasie: Rogali - Osiedle Kaszubskie  - Cmentarz - Rogali. Autobusy linii „C” na 
trasie przejazdu do Cmentarza będą się zatrzymywać na przystankach  
„Rogali – wiata MZK przy Almaresie” – przystanek początkowy, „Gulgowskiego”,  
„Graniczna”, „Pomorska” – DH KASZUB i dalej „Prusa – Szkoła”,  „Necla”  
i „Rybacka”. Odjazdy z przystanku początkowego „Rogali – wiata MZK przy Alma-
resie” będą wykonywane o godz.: 8:30, 10:00, 11:00 i 14:00. Powroty  
z Cmentarza dla linii „C” w kursach do „Rogali” o godz.: 10:30, 13:30 i 17:00. Auto-
busy zatrzymywać się będą na przystankach: „Rybacka”, „Pomorska”,  
„Graniczna” i „Rogali”. 

Komunikat o zasadach organizacji 
ruchu 1 listopada 2010 r.  

w rejonie cmentarza przy ul. Roszczy-
nialskiego w Wejherowie    

W dniu 1 listopada w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa tradycyjnie ograniczony zostanie ruch 
pojazdów w obrębie cmentarza w Wejherowie 
Śmiechowie. Wprowadzone zostaną następujące 
zasady: 
· Zamknięte dla ruchu zostaną ulice: Roszczynial-
skiego, Myśliwska, Ofiar Grudnia 1970, Leśna  
i Brzozowa.  
· Dojazd do cmentarza autobusami komunikacji 
miejskiej odbywać się będzie liniami nr 3 i 11 
oraz liniami dodatkowymi A i C.   
· Dla inwalidów przeznaczono miejsca postojowe 
na ul. Ofiar Grudnia 1970 i Brzozowej z dojaz-
dem od ul. Sikorskiego.  
· Już od soboty 30 października na płycie boiska 
przy ulicy Wąskiej zostanie zorganizowany par-
king z dojazdem od ul. Sikorskiego.  
Prosimy o stosowanie się do poleceń kierujących 
ruchem i przestrzeganie oznakowania, co 
usprawni dojazd i powrót z cmentarza. 
Wszystkich mieszkańców Wejherowa zachęca-
my do korzystania z usług komunikacji miejskiej, 
gdzie będzie obowiązywać zwykła taryfa bileto-
wa. Szczegóły podano w komunikatach MZK.  
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

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

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

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

Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski  

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

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

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

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

 ■   Plac Jakuba W ejhera 8 

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

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

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

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

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

 ■   Ulica 12-go Marca 195  
Wydział Spraw Obywatelskich  

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

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

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

Komunalnej i Ochrony Środowiska 
(Dorota Grochalska)  

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

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

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. os. 1000-lecia 15, 058-672-41-70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta RoŜyńska)  

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

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

Wysoka wygrana koszykarek GTK Wejherowo  
Dziewczęta GTK Wejherowo wysoko pokonały AZS II PWSZ Gorzów 
Wielkopolski 75:39 w pierwszym meczu inauguracyjnym sezon I ligi 
koszykówki kobiet.  
   Rozegrany w hali 
sportowej Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejhe-
rowie mecz przy-
ciągnął ok. 150 wi-
dzów. Po oficjalnym 
otwarciu rozgrywek 
ligowych, którego 
dokonali prezydent 
Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt i pre-
zes Zarządu Gdyń-
skiego Stowarzyszenia Koszykówki Bogusław Witkowski, dziewczęta obu 
zespołów stworzyły atrakcyjne i pasjonujące widowisko.  
  - Jestem zadowolony z wyniku i gry dziewcząt, które pokazały swoją klasę 
i wypełniły zadania przedmeczowe. Obawiałem się tego meczu, bo nowa 
hala, nowy sezon i nowe wyzwania. Pracujemy jeszcze nad zgraniem dru-
żyny, ale cieszę się z wygranej i z tego, że mamy dobry zespół. Zapraszam 
wszystkich kibiców Wejherowa na kolejne mecze I ligi koszykówki dziew-
cząt w hali sportowej ZS 1 - powiedział po meczu zadowolony trener GTK 
Wejherowo Maciej Schwartz. 
    GTK Wejherowo: Aleksandra Witkowska (0), Monika Bogucka (4), Karo-
lina Formella (2), Karolina Szlachta (10), Anna Usorowska (0), Claudia So-
sonkowska (17), Anna Jakubiuk (2), Marzena Marciniak (6), Karolina Miga-
ła (10), Julia Grelewicz (2), Małgorzata Misiuk (22), Joanna Kwaśniewska 
(0). AZS II Gorzów Wlk.: Kamila Bogaczyk (0), Sara Zachorska (9), Natalia 
Sobek (0), Klaudia Czarnodolska (7), Agata Chaliburda (0), Beata Jaworska 
(10), Adrianna Kopciuch (0), Weronika Błaszczyk (0), Paula Głębocka (3), 
Claudia Trębicka (4), Natalia Kononowicz (2) i Katarzyna Jaworska (4).  

 

Kolejna wystawa w Ratuszu  
W sali wystawowej wejherowskiego Ratusza otwarto kolejną wysta-
wę.  „Nadmorskie Spotkania Twórcze. Czymanowo 2010” to efekt Mię-
dzynarodowego Pleneru Marynistów.   

    W jubileuszowym 
dziesiątym plenerze 
wzięło udział 24 arty-
stów: Chrystian Go-
molec, Bożena Hubic-
ka, Władimir Ulija-
now, Ewa Kuklińska, 
Ksenia Blagovestnaya, 
Olga Uljanowa, Sylwia 
Trendowicz, Barbara 
Dzik iew icz- Obr ąpal-
ska, Aleksander Sko-
tarczak, Povilas Dirge-
la, Ewa Ławrusiewicz, 
Zbigniew Palka, Robertwysoczyński, Jan Stopczyński, Kostas Zuolis, 
Anna Stolzman, Brygida Śniatecka, Tadeusz Podgórski, Agnieszka Na-
górska, Magda Orfi, Zdzisław Karbowiak, Danuta Kowalska,  Karolina 
Pałasz, Jan Wytyk. 

 



cd. Dzień EdukacjiNarodowej



Miejsko-Parafialna Orkiestra Dęta “Fermata”


