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   Przypomnijmy, że w mieście w ciągu ostatnich kilku lat powsta-
ło wiele ogólnodostępnych placów sportowo-rekreacyjnych wy-
posażonych w boiska, m.in. przy ul. Partyzantów, Konopnickiej, 
Granicznej, Sikorskiego. Władze miasta przywiązują dużą wagę 
do stwarzania dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego wy-
poczynku w godnych warunkach. Jest to szczególnie ważne na 
osiedlach mieszkaniowych i przy szkołach.  
   W uroczystości otwarcia boiska wzięli udział m.in. miejscy rad-
ni oraz nauczyciele i uczniowie szkoły. Po przecięciu wstęgi 
przez dyrektora szkoły Mirosława Sildatke, Huberta Skrzypczaka 
oraz prezydentów Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i Bogda-
na Tokłowicza,  pierwszego honorowego gola strzelał prezydent 
Wejherowa, a bramki bronił jego zastępca Bogdan Tokłowicz.  

- Wejherowo powinno być atrakcyjne pod względem turystycz-
nym, dla tych którzy odwiedzają nasze miasto, ale nam zależy 
przede wszystkim, żeby Wejherowo było atrakcyjne dla miesz-

kańców –  mówił prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Dobre szko-
ły, bezpieczne miasto, wysokiej jakości drogi, ciekawe kulturalne 
imprezy, ale także atrakcyjna oferta skierowana do młodzieży -
oto na czym nam zależy. Młodzi ludzie powinni spędzać czas ak-
tywnie. Stąd decyzja o budowie boisk, których w naszym mieście 
zresztą nie brakuje. Dziś buduje się „Orliki”, ale my wyprzedzili-
śmy rządowy projekt, bo budujemy te ogólnodostępne boiska od 
dawna. Boisko przy największej w mieście szkole ma służyć 
wszystkim młodym ludziom.  

  Jak powiedział zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, w Ze-
spole Szkół nr 3, który jest największą miejską placówką oświa-
tową, mogą być realizowane wszystkie typy zajęć wychowania 
fizycznego – na sali gimnastycznej, krytej pływalni, sztucznym 
lodowisku, a teraz też na boisku o wymiarach 64 m na 44 m z 
wysokiej jakości sztuczną nawierzchnią. Obiekt jest ogrodzony 
piłkochwytem i oświetlony.                                                                       (ir) 

Otwarcie boiska przy Zespole Szkół nr 3  
Uroczyste otwarcie największego w Wejherowie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnią tartanową odbyło 
się na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. Inwestycja kosztowała miasto ponad 1,3 mln zł. Gościem honorowym był ab-
solwent szkoły, wybitny pięściarz Hubert Skrzypczak, jedyny wejherowianin, który w historii miasta zdobył medal olimpijski.  

  Jak informuje Stanisław Makles, dyrektor Wejherowskiego Za-
rządu Nieruchomości Komunalnych, wymiana systemów grzew-
czych trwa w budynkach przy ul. Mickiewicza 3 oraz Placu Jaku-
ba Wejhera 18. Natomiast remont elewacji wraz z ociepleniem - 
przy ul. 3 Maja 29, Bukowej 10 oraz 12 Marca 234 A. Dzięki temu, 
że na etapie przetargów wykonawcy konkurowali ze sobą ceno-
wo, udało się zaoszczędzić sporą ilość środków jakie można było 
za zgodą Prezydenta przeznaczyć na inne dodatkowe zadania: 
monitoring boisk przy ul. Konopnickiej oraz Granicznej, a także 
zmiana systemu ogrzewania budynku przy ul. Sobieskiego 304 A. 
WZNK realizuje także wiele mniejszych inwestycji dotyczących  
pojedynczych  lokali. W siedmiu lokalach mieszkalnych wykona-
na zostanie wewnętrzna instalacja gazowa.  
   Całość prac konserwacyjnych oraz większość robót związanych 
z awariami i bieżącymi naprawami, pracownicy WZNK  wykonu-
ją we własnym zakresie. Z tego sporą część robót wykonują pra-
cownicy zatrudnieni w celu odpracowania zaległości czynszo-
wych. Osoby te pracują pod nadzorem pracowników zatrudnio-
nych na stałe. To oni przyuczają ich do wykonywanych obowiąz-
ków. Wiele osób z grupy odpracowujących czynsz została w 
WZNK na dłużej. Gdy okaże się, że jest to dobry i sumienny pra-
cownik a zaległości czynszowe zostały spłacone często przedłu-
żana jest jego umowa o pracę. Już na nowych, innych warunkach. 
Takie rozwiązanie – pomoc skierowana do zadłużonych najem-
ców, stosowana jest przez WZNK od kilku już lat.                           (ir) 

Stanisław Makles  
dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych  

- Przepisy narzucają na zarządcę, czy też admi-
nistratora obowiązek utrzymywania  budyn-
ków w stanie nie pogorszonym. Nie chciałbym 
jednak na tym poprzestawać. Radnym Miasta 
Wejherowa z Prezydentem na czele, bardzo 
zależy na tym, aby miasto piękniało. W tym 
celu, jak wiemy, nie skąpią środków. Środki te 
każdorazowo wydawane są zasadnie i celowo. 
Ostatnio modne stało się słowo „zrówno-
ważony rozwój”. Rozumieć przez to należy nie 
tylko budowę nowych budynków, choć to chyba byłoby najprostsze, 
ale także podnoszenie wartości użytkowych istniejących obiektów. 
Przywrócenie ich świetności przy poprawie funkcjonalności poprzez 
wyposażenie lokali w węzły sanitarne, nowoczesne i ekologiczne 
systemy grzewcze. To nie jest łatwym zadaniem, nie jest też niemoż-
liwym. Choć w zasobach komunalnych posiadamy większość bu-
dynków, które posiadają już ponad stuletnią historię. Dla przykładu 
powiem, że budynek przy Placu Jakuba Wejhera 20 C w przyszłym 
roku obchodził  będzie 200 lat swego istnienia. W takich budynkach 
wszelkie prace wykonywane muszą być w porozumieniu i za zgodą 
konserwatora zabytków i są bardzo kosztowne.  Należy podkreślić 
stałe zaangażowanie komisji mieszkaniowej, w szczególności prze-
wodniczącej Teresy Skowrońskiej w sprawy remontów. Praktycznie 
na bieżąco przewodnicząca interesuje się wykonywanymi pracami.  

„ZrównowaŜony rozwój” zasobu komunalnego w Wejherowie 
Wśród wielu inwestycji realizowanych przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych znajduje 

się  między innymi wymiana systemów grzewczych oraz remont elewacji z ociepleniem.  
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Prace w wejherowskim parku dobiegają końca 
 Deszczowa aura i wichury z połowy października spowolniły prace w wejherowskim parku. Realizacja projektu „
Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”, na który miasto zobyło 
dofinansowanie z Unii Europejskiej, jest już jednak na ukończeniu. Jak informuje zastępca prezydenta Wojciech 
Kozłowski, prace mają być zakończone w listopadzie, a docelowy termin odbioru prac zieleniarskich planowany jest na 
czerwiec przyszłego roku z uwagi na nasadzenia kwiatów na klombie. 

Wszystkie ścieżki o długości ponad 2 km, posiadają wykonane 
podbudowy pod ostateczną nawierzchnię. Większość ścieżek na 
tarasie dolnym i środkowym otrzyma nawierzchnię z kostki. 
Pozostałe będą utwardzone specjalną nawierzchnią z  kruszywa 
o podwyższonej twardości i trwałości. Nawierzchnia z kostki 
przenaczona jest dla ciągów pieszo-jezdnych z wytrzymałością 
do 6 ton. Będą po nich mogły się poruszać samochody służb 
komunalnych np. ZUK oraz Straży Miejskiej i Policji.  
- Innym ważnym zakresem prac w parku miejskim są prace 
zieleniarskie - mówi Stanisław Brzozowski z Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. - Została ukończona budowa alei różanej 
stanowiącej główną ozdobę dolnego tarasu z elementami 
stalowych pergoli. Oprócz tego na dolnym tarasie powstaje duży, 

centralny kwietny klomb o średnicy 20 m, przy którym będzie 
można odpocząć na ławeczkach. Z kolei na najwyższym tarasie 
w tym roku zostanie zasadzonych 10 cyprysików błotnych i 10 
dębów błotnych. Altana widokowa powstaje już na małym 
wzieniesieniu, do którego obecnie wykonywana jest ścieżka. Na 
wzniesieniu została ułożona już płyta fundamentowa pod altanę.  
    Jak mówi zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski, to dopiero 
pierwszy etap prac związanych z rewitalizacją Parku Miejskiego w 
Wejherowie realizowanych dzięki zdobytej dotacji z Unii Europejskiej. 
Przygotowane są już kolejne projekty, na które miasto również ubiegać 
się będzie o dofinansowanie unijne. W przyszłym roku planowane jest 
złożenie wniosku o dotację pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej Śródmieścia Wejherowa” i kontynuowanie prac.                    (p)                                    

Kolejne lokale w budynku socjalnym  
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przekazał do użytku dodatkowych pięć lokali socjalnych w Gościcinie 
przy ul. Drzewiarza 3. Nowe lokale o powierzchniach od 11,26 do 25,06 m kw. zostały zaadaptowane z nieużytkowanych 
pomieszczeń gospodarczych. Trafią tam osoby z eksmisji, głównie zakłócający spokój innym mieszkańcom.  

Jak mówi Stanisław Makles, dyrektor Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych, znaczą część tych prac wykonali 
pracownicy zatrudnieni przez WZNK w celu odpracowywania 
zaległości czynszowych, będąc jednocześnie najemcami lokali 
komunalnych. Takie rozwiązanie polegające na wykonaniu prac 
remontowych własnymi siłami znacznie ogranicza koszty.  Na 
całe zadanie dotyczące pozyskania pięciu lokali przeznaczono 
65 tys. zł.  
- Samodzielne lokale mieszkalne składają się z pokoju z aneksem 
kuchennym oraz przynależnym pomieszczeniem WC - mówi Sta-
nisław Makles. - Wykorzystane zostaną w celu zabezpieczenia 
realizacji wyroków sądowych w sprawie wykonania eksmisji.   
Kontrole budynków socjalnych  

  Po tragedii w Kamieniu Pomorskim w kwietniu br., kiedy  w 
pożarze budynku socjalnego żywcem spłonęły 23 osoby,  skon-
trolowano wszystkie budynki o charakterze socjalnym. Ogółem 
skontrolowano 2646 budynków w całej Polsce. W wyniku prze-
prowadzonych kontroli wydano ogółem 100 nakazów całkowi-
tego wyłączenia budynku z użytkowania oraz 41 nakazów czę-
ściowego wyłączenia z użytkowania. Budynek socjalny przy uli-
cy Drzewiarza w Gościcinie w trakcie kontroli uzyskał pozytyw-
ną opinię Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  Na 
bieżąco  wykonywane są wymagane przepisami prawa przeglą-
dy okresowe. Natomiast zalecenia pokontrolne dotyczyły jedy-
nie wykonania drobnych prac konserwacyjno - remonto-
wych.  Zarówno budynek w Gościcinie jak i pozostałe budynki 
socjalne wchodzące w skład zasobu komunalnego Gminy Miasta 
Wejherowa są bezpieczne i spełniają kryteria oraz  standardy 
budynków socjalnych.  

Budowa kolejnego budynku   
 
Teresa Skowrońska, 
przewodnicząca  
Komisji Mieszkaniowej  
Rady Miasta Wejherowa  
 
- W sierpniu tego roku  
rozpoczęto budowę bu-
dynku socjalnego przy 
ul. Przemysłowej w Wej-
herowie. W nowo budo-
wanym obiekcie zapro-
jektowano 30 lokali so-
cjalnych.  Odbiór  budyn-
ku oraz zasiedlanie za-
planowano na 2010 r. 
Oczywiście ta inwestycja 
nie zaspokoi w pełni po-
trzeb mieszkaniowych. 
Budowa lokali socjalnych ma dwa cele. Po pierwsze musimy 
pomóc osobom, które  znajdują się w trudnych warunkach 
mieszkaniowych i życiowych. I takim osobom pomagamy.  
Po drugie lokale socjalne przeznaczone są dla osób, które  
nie płacą czynszu lub zakłócają spokój innym lokatorom. I 
dla takich osób nie będzie pobłażania, będą po prostu eks-
mitowane.  
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Projekty skierowane do stoczniowców  
W związku z trudną sytuacją pomorskiego przemysłu stoczniowego Region Gdański NSZZ „Solidarność”, w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczyna dwa projekty skierowane do pracowników przemysłu s tocz-
niowego oraz firm kooperujących, w tym  szczególnie zagrożonych utratą zatrudnienia. Mogą z nich skorzystać pra-
cownicy zainteresowani przeszkoleniem i podniesieniem swoich zawodowych kwalifikacji.  

  Celem pierwszego projektu „Partnerstwo na rzecz przedsiębior-
czości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym” jest przygo-
towanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W 
ramach projektu będą przeprowadzone szkolenia z zakresu zakła-
dania i prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje możliwość 
uzyskania dotacji inwestycyjnej do 40 tys. zł oraz wsparcia pomo-
stowego przez maksymalnie 12 miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej.  

   O udział w projekcie może ubiegać się: • firma, w której zatrud-
niony jest pracownik i posiada siedzibę lub filię w województwie 
pomorskim, •osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej i 
nie prowadziła w ciągu ostatnich 12 miesięcy (np. samozatrudnie-
nie), • osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terenie woje-
wództwa pomorskiego, • osoba, która nigdy nie korzystała z pomo-
cy UE na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.  
  Drugi projekt „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora 

Stoczniowego” skierowany jest do osób zainteresowanych prze-
szkoleniem i podniesieniem swoich zawodowych kwalifikacji. W 
ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych 
uczestnicy będą mieli szanse bezpłatnie brać udział w szkoleniach 
umożliwiających przekwalifikowanie i podniesienie umiejętności. 
W ramach szkoleń realizowane będą kursy komputerowe, moty-
wacyjne, a także przygotowujące do egzaminu czeladniczego. Każ-
dy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu, jak również bę-
dzie miał możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu państwo-
wego i uzyskania świadectwa uprawniającego do wykonywania 
pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowa-
nia stanowisk  wymagających kwalifikacji.  

  Punkt rekrutacyjny znajduje się w Wejherowie, przy ul. Hal-
lera 1A/1, te. 058 672 37 76. Informacja tel. 058 308 43 47, 
www.stoczniowcy.gpnt.pl. Planowane jest otwarcie nowego 
punktu w Wejherowie, przy ul. Kopernika.  

35 projektów wpłynęło na konkurs „Pomorski Biznesplan 2009”  

Biznesplan to punkt wyjścia do przygotowywania projektu 
własnej działalności gospodarczej. Konkurs „Pomorski Biz-
nesplan 2009”, ma na celu skuteczne zachęcenie do założenia 
własnej działalności gospodarczej. Do konkursu przystąpiło 
kilka samorządów: Wejherowo, Reda, Rumia, Puck, Słupsk, 
Chojnice i Gm. Gniewino.  Konkurs od pięciu lat organizowa-
ny jest w Wejherowie.  

   W wejherowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej spotkali się człon-
kowie kapituły konkursowej. W konkursie bierze udział  35 projek-
tów, które zgłosiło 27 uczestników. Jedenastu z nich reprezentuje 
Słupsk, sześcioro – Wejherowo, czworo - Rumię, troje - Redę, dwóch 
uczestników pochodzi z Chojnic i jeden z  Człuchowa.  

   Wśród projektów znalazły się pomysły na założenie agencji rekla-
mowej, punktu opieki nad dziećmi, sklepu kosmetycznego, antykwa-
riatu, czy kawiarni artystycznej. Był też pomysł na ściankę wspinacz-
kową, gabinet kosmetyczny, usługi konserwatorskie, dekoratorskie. 
Wśród nowatorskich była platforma internetowa oraz pomysł na ta-
nie kąpanie i tani dom.  

   Teraz autorzy projektów będą musieli zaprezentować swoje po-
mysły, a ci którzy zakwalifikują się do następnego etapu wezmą 
udział w szkoleniu przeprowadzonym w Wyższej Szkole Admini-
stracji i Biznesu w zakresie właściwego konstruowania biznespla-
nu.  - Konkurs jest traktowany indywidualnie dla każdego z miast i 
gmin – mówi Leszek Glaza, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Wejherowie. - Uczestnicy nie tylko uczą się jak napi-
sać profesjonalny biznesplan, ale korzystają również z konsultacji z 
przedsiębiorcami w dziedzinach ich interesujących. Bank lokalny 
deklaruje darmowe, roczne prowadzenie konta. PUP pomaga przy 
uzyskiwaniu środków na założenie firmy. Pracownicy Urzędu 
Skarbowego, ZUS pomagają w pierwszych krokach związanych z 
prowadzeniem działalności. Patronat nad Biznesplanem objął Mar-
szałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski.                            (ir)                                                                                                   

KKKKOM UNIK AOM UNIK AOM UNIK AOM UNIK ATTTT        
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Wejherowski MOPS rozpoczął 20 października br. akcję spo-
łeczną „Przeciwko żebractwu dzieci”. Celem akcji jest zwrócenie 
uwagi na narastający problem żebrzących 
dzieci.  

Podejmując te działania MOPS nie chce 
bezpośrednio „walczyć” z żebrzącymi 
dziećmi ponieważ wychodzimy z założe-
nia, iż dzieci żebrzą zazwyczaj pod naci-
skiem dorosłych  lub też dla uzyskania 
własnej korzyści. Faktyczna bieda, która 
zmuszałaby dzieci do żebractwa, jest zja-
wiskiem marginalnym. Rozpoczynając 
pierwszy etap akcji liczymy na odzew ze 
strony mieszkańców Wejherowa.  
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28 września 2009 roku odbyła się XXXVI Zwyczajna Sesja 
Rady Miasta Wejherowa, podczas której radni przyjęli  21 
uchwał. Są to następujące uchwały:  

Uchwała nr 415 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wej-
herowa na rok 2009. 
Zmiana miała na celu m.in. umożliwienie przygotowania przez 
Prezydenta Miasta  kolejnego wniosku o dofinansowanie rewita-
lizacji Śródmieścia ze środków Unii Europejskiej. W ramach pro-
gramu rewitalizacji kontynuowana będzie w latach 2010-2011 
przebudowa ul. Wałowej i terenów przyległych, prace w Parku 
Miejskim oraz zrealizowane zostaną programy społeczne, eduka-
cyjne i kulturalne.  
Uchwała nr 416 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Pro-
gramu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 
Na wniosek Prezydenta Hildebrandta radni podjęli uchwalę w 
sprawie przystąpienia Wejherowa do programu „Narodowy Pro-
gram Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” czyli tzw. „sche-
tynówek”. Miasto w ramach tego programu planuje wybudować 
w roku 2010 ulicę Orzeszkowej na odcinku od pętli autobusowej 
przy drodze krajowej nr 6 do skrzyżowania z ul. Gryfa Pomor-
skiego (odcinek od tego skrzyżowania do mostu należy do dewe-
lopera i nie będzie budowany przez miasto).   
Uchwała nr 417 w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie 
Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy pl. Jakuba Wejhera 20a 
w Wejherowie. 
Planowane prace konserwatorskie w znacznym stopniu popra-
wią stan i estetykę tych kamienic, powodując poprawę wizerun-
ku Śródmieścia i atrakcyjność Wejherowa. Wspólnota otrzymała 
do 80 tys. zł, ale nie więcej niż 59 proc. rzeczywistych kosztów.  
Uchwała nr 418 w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta 
Wejherowa - kamienicy przy ul. 12 Marca 213 w Wejherowie.  
Wspólnota otrzymała  do 155 tys. zł, lecz nie więcej niż 75 proc. rze-
czywistych kosztów.  
Uchwała nr 419 w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta 
Wejherowa - kamienicy przy ul. Sobieskiego 268 w Wejherowie.  
Wspólnota otrzymała do 39 tys. zł. lecz nie więcej niż 75 proc. rze-
czywistych kosztów.  
Uchwała nr 420 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powia-
towi Wejherowskiemu w formie remontu: nawierzchni jezdni, 
chodników, poboczy, barier ochronnych w drogach powiato-
wych nr /1442G/, /1487G/, /1478G/, /1479G/, /1482G/, /14-
84G/, /1336G/ w mieście Wejherowo. 
Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi 
w wys. 638 tys. zł, które przeznaczono m.in. na remont na-
wierzchni w ul. Chopina, 12 Marca, Przemysłowej, Rybackiej, Ko-
ściuszki, remont nawierzchni chodników w ul. 12 Marca, Sobie-
skiego, Kościuszki, remont chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż 
ul. Sobieskiego, remont pobocza w ul. Strzeleckiej, remont barier 
ochronnych w ul. Strzeleckiej.  
Uchwała nr 421 w sprawie zawarcia Umowy Partnerskiej z Po-
wiatem Wejherowskim oraz z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie dotyczącej wspólnej reali-
zacji oraz współfinansowania przedsięwzięcia „Rewitalizacja 
Parku Miejskiego wraz z amfiteatrem” w ramach projektu „Re-
witalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”. 
Prezydent Miasta Wejherowa zaproponował starostwu oraz Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie udział w projekcie rewitalizacji.  
Uchwała nr 422 w sprawie wzniesienia na Placu Grunwaldzkim 

jącymi się przyjęli uchwałę w sprawie wzniesienia na Placu Grun-
waldzkim w Wejherowie „Bramy Piaśnickiej”.  Więcej na str. 5. 
Uchwała nr 423 w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. 
Rada Miasta wyraziła zgodę przy 12. głosach za, 6. przeciwnych i 
2. wstrzymujących się, na oddanie w użytkowanie na okres 10 lat 
w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu „Rodzina Piaśnicka” 
w Wejherowie nieruchomości położonej w Wejherowie Plac 
Grunwaldzki, w celu wzniesienia Pomnika-Mauzoleum Bramy 
Piaśnickiej. Więcej na str. 5 

Uchwała nr 424 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Wejherowa. 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zbycie w drodze przetargu 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej u 
zbiegu ulic: Wniebowstąpienia i Reformatów. Nieruchomość 
przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe.  
Uchwała nr 425 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Wejherowa. 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zbycie w drodze przetargu 
nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych 
przy ul. Sikorskiego. Wymienione nieruchomości przeznaczone 
są pod budownictwo mieszkaniowe.  
Uchwała nr 426 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Wejherowa i wyrażenia zgody na udzie-
lenie bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości na rzecz Zrzesze-
nia Kaszubsko - Pomorskiego Oddział w Wejherowie. 
Radni wyrazili zgodę, przy 3 głosach wstrzymujących się, na zby-
cie w drodze bezprzetargowej lokalu o pow. 46,67 m kw. znajdu-
jącego się przy Pl. J. Wejhera 11.  
Uchwała nr 427  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdyni. 
Radni jednogłośnie upoważnili Prezydenta Wejherowa do pod-
wyższenia kapitału zakładowego OPEC sp. z o.o. w Gdyni, objęcia 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i pokrycia 
udziałów wkładem pieniężnym i niepieniężnym.  
Uchwała nr 428 w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy 
Miasta Wejherowa do Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 
Rada Miasta wyznaczyła  Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta na reprezentanta Gminy Miasta Wejherowa w Radzie 
Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 
Uchwała nr 429 w sprawie przyjęcia darowizny zabudowanej 
nieruchomości od Powiatu Wejherowskiego na rzecz Gminy Mia-
sta Wejherowa 
Radni wyrazili zgodę na przyjęcie darowizny zabudowanej nie-
ruchomości o pow. 96 m kw. Na działce znajduje się pawilon eks-
pozycyjny z zabytkowym wozem strażackim.  
Uchwała nr 430 w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomor-
skiego z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych 
mienia Skarbu Państwa. 
Radni podjęli uchwałę, w której uznają za celowe przekazanie na 
rzecz gminy miasta Wejherowa działki na skrzyżowaniu ulic 
Śmiechowskiej z ul. Wysoką stanowiącą własność Skarbu Pań-
stwa. Działka została wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej 
publicznej.  
Uchwała nr 431 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w 
drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wejhero-
wie przy ulicy Gdańskiej 142 oraz ustanowienia służebności 
gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Wejherowa. 
Radni wyrazili zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na 
rzecz ENERGA S.A. działki o pow. 79 m kw. Położonej przy ul. 
Gdańskiej 142 w Wejherowie zabudowanej budynkiem stacji 
transformatorowej.  

XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa  
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Prezydent Wejherowa zaproponował wyrażanie zgody na oddawa-
nie na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w drodze bezprzetargowej 
w nieodpłatne użytkowanie do 20 lat, nieruchomości w pobliżu bu-
dynków mieszkalnych. Podjęcie tej uchwały umożliwi użytkowanie 
przez mieszkańców budynków zarządzanych przez spółdzielnie tere-
nów stanowiących własność miasta, które są lub mogą być przez nich 
wykorzystane na tereny zielone, place zabaw, ciągi komunikacyjne 
czy parkingi. Uchwała została przyjęta.  

Uchwała nr 433 o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie usta-
lenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta 
Wejherowa na rzecz najemców, zmienionej uchwałą Nr Vk/
XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r. 

Celem uchwały, którą radni przyjęli jednogłośnie,  jest wyelimi-
nowanie sprzedaży lokali tym najemcom, którzy nie stosują się 
do ogólnie przyjętych zasad wynikających m.in. z ust. O ochronie 
praw lokatorów.: „Najemca  zobowiązany jest do utrzymania 
lokalu we właściwym stanie technicznym i higieniczno-
sanitarnym określonym przepisami. Najemca obowiązany jest 
dbać i chronić  przed uszkodzeniem lub dewastacją części bu-
dynku przeznaczone do wspólnego użytkowania”.  

Uchwała nr 434 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Wejherowa. 

Radni przy jednym głosie wstrzymującym przyjęli uchwałę, któ-
rej celem jest stworzenie spójnego systemu gospodarki odpada-
mi na terenie miast i gmin należących do Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Uchwała w sposób bardziej 
szczegółowy określa obowiązki w zakresie gospodarki odpada-
mi niż zostało to ujęte w przepisach dotychczasowych, w szcze-
gólności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.  

Więcej w następnym numerze Nowin.  

Uchwała nr 435 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. 

Rada Miasta wyraziła wolę udzielenia  pomocy finansowej  Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wys. 30 tys. 
zł z przeznaczeniem na narzędzia hydrauliczne i sprzęt do ra-

Mianowani nauczyciele  
Podczas sesji siedmioro nauczycieli otrzymało awans zawodo-
wy na stopień nauczyciela mianowanego. Awanse wręczali 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Dorota Po-
piołek, dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświa-
towych w Wejherowie.  
  Wśród mianowanych pedagogów znaleźli się: Agnieszka Styba z ZS 
nr 1, Anna Wójcicka z ZSO nr 2, Marzanna Krzemińska z ZSO nr 2, 
Dorota Stodolska z ZSO nr 2, Aleksandra Ucińska-Makowska z ZS nr 
1, Mateusz Ciepłowski z ZS nr 2 oraz Sebastian Markiewicz z ZS nr 3.  
 Przypomnijmy, że są cztery stopnie awansu zawodowego nauczy-
ciela: stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Nauczy-
ciel rozpoczynający prace w placówce oświatowej ma obowiązek 
podjęcia stażu na stanowisku nauczyciela kontraktowego.  
   Jak mówi zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, uzyskanie ko-
lejnego stopnia awansu zawodowego wiąże się ze wzrostem wyna-
grodzenia, poza tym nauczyciel zyskuje nowe kwalifikacje zawodo-
we, placówka - pełnowartościowego pracownika, a uczniowie - 
nauczyciela.                                                                                                               (ir) 

Skarbnik Sabina Kołodziejska przeszła na emeryturę  
Sabina Kołodziejska, dotychczasowy Skarbnik Miasta przeszła na 
emeryturę. W Urzędzie Miejskim w Wejherowie przepracowała 28 lat, 
w tym przez ostatnie dwa lata jako skarbnik.  

- Dała się Pani poznać jako niezwykle zawodowo odpowiedzialna, skru-
pulatna i cierpliwa w analizie danych - mówił Krzysztof Hildebrandt. - 
Ceniłem sobie pracę z Panią, tym bardziej, że zawsze mogłem liczyć na 
Pani profesjonalizm. Niech te lata pracy będą miłym wspomnieniem.  
Sabina Kołodziejska podziękowała za współpracę swoim współpra-
cownikom, prezydentom i radnym.                                                                       (ir) 

Jest szansa na powstanie „Bramy Piaśnickiej”  
Blisko trzygodzinna dyskusja dotycząca wzniesienia Pomnika – 
Mauzoleum „Bramy Piaśnickiej” przetoczyła się przez wejhe-
rowską salę obrad podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wejhero-
wa. Wejherowscy radni 12. głosami za, 6. przeciwnymi i 2. 
wstrzymującymi się przyjęli uchwałę w sprawie oddania na 10 
lat w bezpłatnie użytkowanie Placu Grunwaldzkiego Stowarzy-
szeniu „Rodzina Piaśnicka” w celu budowy „Bramy Piaśnickiej”. 

    Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka” wystąpiła z ini-
cjatywą budowy na Placu Grunwaldzkim w Wejherowie Pomnika-
Mauzoleum dla uczczenia wejherowskich ofiar, bohaterów i męczenni-
ków XX wieku, totalitaryzmów oraz II wojny światowej . Stowarzyszenie 
zwróciło się też z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na powyższy cel 
gruntu przy Pl. Grunwaldzkim. Powstała koncepcja pomnika oraz projekt 
budowy i stowarzyszenie rozpoczęło przygotowania do inwestycji. Od 
wielu miesięcy sprawa budowy stała jednak w miejscu. 
   Dzieło budowy pomnika-mauzoleum poparły i podpisały: Stowarzysze-
nie „Rodzina Piaśnicka”, Społeczny Komitet Opieki nad Mogiłami Piaśnicy, 
Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście i Prezyden-
cie, Dziekan Dekanatu Wejherowskiego, Starosta Wejherowski, Prezy-
dent Miasta Wejherowa, Wójt Gminy Wejherowo oraz Dowódca Cen-
trum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 
w Wejherowie. Wojewoda Pomorski wyraził zgodę na budowę pomnika 
na terenie stanowiącym własność skarbu państwa. 

    W czerwcu br. wejherowscy radni wprowadzili poprawki do uchwały 
przygotowanej przez Prezydenta Miasta w sprawie wzniesienia na Placu 
Grunwaldzkim Pomnika-Mauzoleum „Bramy Piaśnickiej”, które wojewo-
da pomorski zakwestionował, jako niezgodne z prawem i wezwał do 
poprawienia uchwały. Ostatecznie prezydent zaproponował przekazanie 
tego gruntu na 10 lat w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu „Rodzina 
Piaśnicka”, żeby stowarzyszenie miało możliwość zbudowania według 
swojego pomysłu pomnika-mauzoleum „Brama Piaśnicka”.  

- Analizując sprawę pomnika, mieliśmy na względzie tylko to, żeby Sto-
warzyszenie „Rodzina Piaśnicka” mogło zrealizować swoje zamierzenia – 
mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Najprostszym roz-
wiązaniem jest przekazanie na 10 lat w użyczenie tego terenu. Jestem 
otwarty na współpracę i chcę pomóc w realizacji tego pomnika-
mauzoleum, bo uważam za słuszną rzecz, aby w 70. rocznicę wybuchu 
wojny w takim miejscu jak Piaśnica, odpowiednio uczcić pamięć ofiar. W 
wyniku tej uchwały będzie to inicjatywa prywatna, a wspomóc ją mogą 
darczyńcy prywatni, tak jak np.  przy budowie skweru przed jednostką 
wojskową. Była to akcja społeczna, która mimo, że była znacznie kosz-
towniejsza i mniej nośna społecznie niż „Brama Piaśnicka”, w krótkim 
czasie zakończyła się sukcesem. Jednocześnie w uchwale znalazł się zapis, 
aby w planie zagospodarowania Pl. Grunwaldzkiego pozostawić rezerwę 
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Dzień Edukacji Narodowej  
Dnia 13 paź dziernika w Dniu Edukacji N arodowej swoje święto obc hodzili   nauczyc iele i  pr acownicy oświat y. 
Miejska uroczystość z  tej okazji odbyła się w Szkole Podstawowej nr 9  w Wejherowie. Nagrody Pr ezydenta 
otrzymało trz ynaścioro wyróż niających się naucz ycieli wejherowskich placówek oświato wych.  

   Nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowacze  
i opiekuńcze otrzymali: Magdalena Janiak z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 2, Wiesława Kucińska-Pałasz i Anita Siemińska z SP nr 
9, Beata Szałaj i Katarzyna Konopińska-Karbownik z Gimnazjum nr 
1, Marzena Misztal, Bożena Kowalska i Anita Zaborowska z ZS nr 1, 
Adam Klein, Gabriela Gruba i Beata Dampc z ZS nr 2.  
   W życiu każdego z nas nauczyciele zajmowali i zajmują ważne 
miejsce. To ich autorytet, wiedza, umiejętności, zaangażowanie i 
poświęcenie mają znaczący wpływ na wykształcenie kolejnych 
pokoleń Polaków. To pod mądrym okiem nauczycieli uczniowie 
zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnie-
nia, podejmują często decyzje o wyborze dalszej nauki i planują 
dorosłe życie.  
 - Kierujecie i uczycie w szkołach w niełatwych czasach – w cza-
sach walki o finanse i sprostania wymogom ministerstwa – 
zwrócił się do nauczycieli prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. – Zdaję sobie sprawę, że coraz trudniej jest uczyć w pol-
skiej szkole wymagającej poświęcenia, zrozumienia i współpra-
cy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy 
wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
   Jak powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz, wejherowskie placówki są w dobrej kondycji jeżeli chodzi o 
wyniki nauczania, mamy wspaniałą kadrę, większość nauczycieli 
to nauczyciele dyplomowani i mianowani.   
 - W każdej szkole jest szkolna stołówka, wszystkie dzieci są do-
żywianie, zaplecze rekreacyjno-sportowe jest na przyzwoitym 
poziomie – przed kilku  laty powstała sala sportowa przy SP nr 6, 
następnie była kryta pływalnia, sztuczne lodowisko, a teraz bo-
isko przy Zespole Szkół nr 3 - mówi Bogdan Tokłowicz, dodając, 
że planowane są kolejne inwestycje w szkołach.  

   Zawód nauczyciela jest zawodem trudnym, ale jak przyznają 
sami nauczyciele, niezwykle wdzięcznym.  

- W tym zawodzie kluczowe są predyspozycje: nie ma dobrych 
nauczycieli bez umiejętności nawiązywania kontaktu, bez otwar-
tości na problemy innych i bez wyobraźni oraz wiedzy na temat 
tych, których się uczy – mówi Anita Siemińska z SP nr 9, nauczy-
cielka nauczania zintegrowanego z 22. letnim stażem. - Oznacza 

szyć. Najważniejsze jest dobro dziecka, a oprócz codzienny 
uśmiech i odrobina serca.  

   W uroczystości wzięli udział wyróżnieni nauczyciele oraz dy-
rektorzy jednostek oświatowych, a także zaproszeni goście, 
wśród których znalazła się Marzena Lipka, z Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku. Uczniowie i chórzyści z „dziewiątki” przygotowali 
program artystyczny.                                                                                    (ir) 

Wojewódzkie obchody Dnia Nauczyciela  
Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Nauczyciela, które odby-
ły się tego roku w Dworze Artusa w Gdańsku przyznano nagrody 
dla nauczycieli dla nauczycieli za całokształt pracy z całego woje-
wództwa pomorskiego za całokształt pracy.  

Z Wejherowa nagrody otrzymało siedmioro nauczycieli:
Mirosław Sildatke, dyrektor ZS nr 3 otrzymał nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej; Elżbieta Adamczyk, Danuta Czernewska, 
Grzegorz Janiszewski z ZS nr 3 otrzymali Medal Komisji Edukacji 
Narodowej; Marzena Misztal, dyrektor ZS nr 1 - nagrodę Pomor-
skiego Kuratora Oświaty; Alicja Megger-Szlas otrzymała złoty 
medal Zasłużonej w Służbie Państwu, a Wioleta Podolska - brązo-
wy medal. Obie pracują w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.  

Finał Cyfrowej Nutki 
79 zdygitalizowanych kaszubskich utworów muzycznych, 
na które składa się 5781 skanów, jest owocem projektu 
"Cyfrowa Nutka Pomorza", który zrealizowała Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wej-
herowie.  Biblioteka zdobyła na ten cel dofinansowanie  
z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Plon 
pracy wejherowskich bibliotekarzy i muzyków wzbogacił 
zasób Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej.   

   Podczas oficjalnego zakończenia projektu, dyrektor biblioteki 
Danuta Balcerowicz wysoko oceniła efekt półrocznej pracy po-
wołanego do tego celu zespołu i podziękowała wszystkim za 
udział w jego realizacji. W skład zespołu wchodzili specjaliści ds. 
digitalizacji i opracowania zbiorów, w tym Renata Szkoła-
Penkowska (koordynator projektu), Emilia Szyszkowska, Justyna 
Pipke, Alicja Pokorska, Tomasz Baliński i Krzysztof Powałka, mu-
zycy z Akademii Muzycznej w Gdańsku Witosława Frankowska  

i Ryszard Borysionek oraz językoznawca prof. Jerzy Treder z Uni-
wersytetu Gdańskiego. Do projektu w charakterze partnerów 
zostało zaproszone Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie i Rada Chórów Kaszubskich z Chórem 
Męskim "Harmonia", Chórem "Lira" z Rumi i Polskim Chórem 
Kameralnym.  
   Podstawowym celem projektu było zwiększenie dostępu do – 
dotychczas  niedostępnych w Wejherowskiej Bibliotece Cyfro-

wej – publikacji, dzieł piśmienniczych i muzycznych regionu Ka-
szub i Pomorza oraz ich upowszechnianie. Projektem "Cyfrowa 
Nutka Pomorza" objęto dzieła współczesnych wirtuozów, muzy-
ków profesjonalnych i amatorskich. Wszystkie zdygitalizowane 
utwory można odsłuchać a zapisy nutowe obejrzeć na stronie 
internetowej: www.biblioteka.wejherowo.pl.  

- Projekt ten znacząco rozwinął istniejącą od 2007 roku Wejhe-
rowską Bibliotekę Cyfrową, w której znajduje się ponad 3800 
pozycji wydawniczych, które cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem internautów - mówi Danuta Balcerowicz. - Łączna ilość 
dotychczasowych wejść na stronę internetową biblioteki w cią-
gu 2 lat sięgnęła już 4,5 mln. Ponadto w roku ubiegłym zrealizo-
wany projekt "Cyfrowe Kaszuby" wzbogacił cyfrowe repozyto-
rium o 150 wartościowych pozycji.  

Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz podkreślił, iż decyzja 
sprzed kilku laty, aby modernizować bibliotekę i wprowadzić do 
niej informatyzację, była słuszna. Dodał, że gospodarze miasta są 
dumni z osiągnięć biblioteki. Satysfakcję z jej działalności powin-
ni mieć też wejherowianie, bo znakomicie się rozwija, należy do 
najlepszych w województwie i ma wysokie notowania w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

W trakcie tego spotkania pracownik biblioteki Krzysztof Pował-
ka przedstawił interesującą prezentację multimedialną pt. 
"Cyfrowa Nutka Pomorza". W części artystycznej wystąpił Chór 
Męski "Harmonia" oraz utalentowana wokalistka - laureatka 
konkursu "Kaszubski Idol 2009" Ilona Stepanik.                             (p) 
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W Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, tradycyjnie 
zostanie ograniczony ruch samochodów w obrębie 
cmentarza w Wejherowie-Śmiechowie.  Zmieniony zo-
stanie także rozkład jazdy komunikacji miejskiej .  

Komunikacja Miejska w okresie 30 października - 2 
listopada  
30 października (piątek)  
W piątek komunikacja miejska  będzie kursowała zgodnie z 
rozkładami jazdy obowiązującymi w dni powszednie.  
31 października (sobota) 
 Komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie z rozkła-
dami jazdy obowiązującymi w soboty.  
Linia nr 3 obsługiwana będzie w godzinach 9-18 przez 
wielkopojemne autobusy przegubowe. Tego dnia na trasie 
Wejherowo Dw. PKP – Cmentarz w godzinach 8– 17 będzie 
dodatkowo kursowała linia „A” z częstotliwością 15 minut. 
Autobus będzie odjeżdżał z przystanku „Wejherowo Dw. 
PKP” i na trasie przejazdu do Cmentarza będzie się zatrzy-
mywał na przystankach: „Sobieskiego-GS”, „Mickiewicza”,  
„Reformatów” i „Wniebowstąpienia”, a na trasie powrotnej au-
tobus będzie się zatrzymywał na przystankach „Wnie-
bowstąpienia”, „Rzeźnicka” i „Św. Jana”. Autobus linii ”A” na in-
nych przystankach nie będzie się zatrzymywał. 
1 listopada (niedziela) 
 Komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jaz-
dy obowiązującymi w niedziele i dni świąteczne oraz uru-
chomione zostaną do wejherowskiego Cmentarza przy ul. 
Roszczynialskiego od godz. 8:00 linie A i C. Linia nr 3 obsłu-
giwana będzie przez wielkopojemne autobusy przegubo-

we. Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo 
obowiązuje zwykła Taryfa MZK Wejherowo oraz Taryfa 
Metropolitalna. Uprawnienia do przejazdów ulgowych i 
bezpłatnych bez zmian. Bilety na przejazdy prosimy naby-
wać w przedsprzedaży we wszystkich dotychczasowych 
punktach sprzedaży biletów MZK Wejherowo. 
Ze względów organizacyjnych w dniu 1 listopada dodatko-
wy punkt sprzedaży biletów jednorazowych ustawiony zo-
stanie tylko przy wejherowskim Cmentarzu. Pasażerowie 
mający zamiar zakupić bilet w  autobusie u kierowcy pro-
szeni są o posiadanie odliczonej kwoty pieniędzy. 
Na wszystkich wejherowskich liniach autobusowych zapła-
tę za przejazd dokonywać można za pomocą Kart elektro-
nicznych, a jednorazowy bilet elektroniczny jest tańszy od 
biletu papierowego.  

Przypominamy również, że na wszystkich wejherowskich 
liniach autobusowych obowiązują także ważne bilety Tary-
fy Metropolitalnej. 

2 listopada (poniedziałek) 
  Komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jaz-
dy obowiązującymi w dni powszednie. Dodatkowo - po za-
kończeniu popołudniowej mszy św. na „starym Cmentarzu” 
przy ul. 3-go Maja – przed bramę  Cmentarza przy ulicy 
Sportowej zostaną podstawione autobusy niskopodłogowe 
z oznakowaniem linii nr 2 i 3, które następnie włączą się w  
trasy tych linii w kierunku Szpitala i Odrębnej. 
Szczegółowe informacje u Dyspozytora pod nr telefonu 
058 572 29 33 i na stronie internetowej www.
mzkwejherowo.pl.  

Dzień Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych ---- zmiany w organizacji ruchu 1 listopada  zmiany w organizacji ruchu 1 listopada  zmiany w organizacji ruchu 1 listopada  zmiany w organizacji ruchu 1 listopada     
1 listopada tradycyjnie ograniczony zostanie ruch 
pojazdów w obrębie cmentarza w Wejherowie 
Śmiechowie. Zamknięte dla ruchu zostaną ulice 
Roszczynialskiego, Myśliwska, Ofiar Grudnia 1970, 
Leśna i Brzozowa.  
Ulice Roszczynialskiego i Myśliwska dostępne będą 
wyłącznie dla autobusów MZK i taxi. Poprawi to płynność 
ruchu autobusów miejskich na liniach nr 3 i 11 oraz na 
liniach dodatkowych A i C - kursujących z ul. Dworcowej i z 
ul. Pomorskiej.  Dla inwalidów przeznaczono miejsca 
postojowe na ul. Ofiar Grudnia 1970 i Brzozowej z dojazdem 
od ul. Sikorskiego. 
Korzystać będzie można również z usług taksówek z 
postojem w pobliżu cmentarza przy ul. Ofiar Grudnia 1970.  
Parkingi  
Tym, którzy mimo przewidywanych utrudnień zdecydują się 

na dojazd własnym pojazdem, proponowany jest dojazd 
ulicą Sikorskiego na zorganizowany parking na płycie boiska 
przy ulicy Wąskiej. Trasy dojazdu zostaną odpowiednio 
oznakowane, zaś w godzinach szczytu ruch kierowany 
będzie przez Policję i Straż Miejską. Prosimy o stosowanie 
się do poleceń kierujących ruchem i przestrzeganie 
czasowego oznakowania, co usprawni dojazd i powrót z 
cmentarza. 
Również w dniu 31 października z uwagi na brak miejsc 
postojowych w bezpośredniej bliskości cmentarza 
proponujemy pozostawienie pojazdów na zorganizowanym 
parkingu na płycie boiska przy ulicy Wąskiej. 
Wszystkich mieszkańców Wejherowa zachęcamy do 
korzystania z usług komunikacji miejskiej, gdzie będzie 
obowiązywać zwykła taryfa biletowa. Szczegóły 
podajemy niżej,  w komunikacie MZK.  

Zbiórka kwiatów na dekorację 
grobów w Piaśnicy  

W związku ze  zbliżają cym się Dnie m Wsz ystkich Świę-
tych Za kład  Usług  Komunalnych w  Wejhe row ie w raz ze  
Społe cznym Komi tetem Opie ki N ad Mogiłami  Piaśni cy 
po raz kolejny organizuje  zbi órkę  kwia tów oraz  znicz y.  

Zbiórka p rzeprowadzona z ostanie na  Targowi sku „ Rze-
źnicka”   w pi ąte k 30 październi ka  2009 roku   ok.  godz.  
13. 
Organizatorz y oraz kupcy z Rzeźni ckiej  zapra szają do 
udziału ogrodni ków  i handl ow ców  z innych targowi sk.  
Ze brane  kwia ty oraz  znicze  przezna czone  z ostaną  na  de-
koracj ę miej sca  martyrol ogii   i  pamięci  w  Piaśni cy.  
Zaintere sowani mogą kon ta ktowa ć się  w sprawi e z p ra-
cowni ka mi  ZUK  - Grażyną  Konkol  i  Andrzeje m Elwa r-
tem tel.  058/672-13-34,  058/738-91-05 wew . 32.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń  Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 
8,  w dniu 26 października 2009 r.  został wywieszony  na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wy-
dzierżawienia na rzecz wnioskodawców: 

1. Nieruchomości niezabudowane 
- ul. Kalwaryjska - działka nr 232/2 obr. 16  o pow. 7740 m2 

- ul. Marynarki Wojennej - działka nr 129/2 obr. 17  o pow. 5 m2 

- ul. Ofiar Piaśnicy - działka nr 24/2 obr. 6 o pow. 5 m2 

- ul. I Brygady Pancernej  - działka nr 18/3 obr. 3 o pow. 5 m2 

- ul. Sobieskiego  - działka nr 108/2 obr. 15 o pow. 8 m2      

2.  Nieruchomości zabudowane 

- ul. Stefczyka  - działka nr 2/84,1/46 obr. 20 o łącznej pow. 500 
m2 
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Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru Nowin pub-
likujemy wyniki Biegów Jakuba Wejhera uzyskane przez  
zawodniczki i zawodników startujących w kategoriach dzie-
cięcych i młodzieżowych na krótszych dystansach. Wzięło w 
nich udział 400 biegaczy, dla których udział w tego typu za-
wodach jest najczęściej przedsmakiem do dalszej kariery 
sportowej.  Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w biu-
letynie publikujemy imiona i nazwiska najlepszych zawod-
ników z pierwszej dziesiątki. Gratulujemy wszystkim uczes- 
tnictwa w zawodach i zapraszamy na Biegi Wejhera za rok. 

DZIEWCZĘTA (1992-1990) - 1000 m 
1-Ewa Zaborowska Ewa (KS Wejher) -3,17; 2-Beata Strupińska 
(LKB Braci Petk Lębork)  - 3,36; 3-Beata Bożyńska (Sam. nr 4) - 
3,59; 4-Marta Zdziebłowska (ZS 4 Wejherowo) - 4,02; 5-Weroni-
ka Lewnau (ZSP 4) - 4,03; 6-Simona Sobiecka (ZSP 4) - 4,06.           

DZIEWCZĘTA (1994-1993) - 1000 m 

1-Kinga Bużan (Sam. Gimn. Bolszewo) - 3,06; 2-Katarzyna Kon-
kel (Gimn. Nr 2 Wejherowo) - 3,08, 3-Angelika Bużan (SG Bolsze-
wo) - 3,14; 4-Iwona Strupińska (LKB Braci Petk); 5-Klaudia Koło-
dziejska (SG Bolszewo); 6-Katarzyna Pobłocka (UKS Ekonomik 
Lębork); 7-Agnieszka Czerwicka (Gim. Nr 3 Wejh.); 8-Patrycja 
Falkowska (ZSP 4 Wejh.); 9-Nicola Kunikowska (ZSP 4 Wejh.);     
10-Anna Szymańska (SG Bolszewo). 

               DZIEWCZĘTA (1996-1995) -1000 m                  
1-Monika Gwoździńska (LKB Braci Petk) - 3,13; 2-Paula Wenig 
(LKB Braci Petk) - 3,22; 3-Sandra Szyc (Gimn. nr 3 Wejh.) - 3,26;  
4-Agata Pieper (Sam. Gimn. Bolszewo); 5-Klaudia Elwart (Gimn. 
Puck); 6-Agnieszka Grubba (Gimn. Bolszewo); 7-Olga Barzowska 
(Ekoludek); 8-Emilia Hoeft (Sam. Gim. Bolszewo); 9-Karolina Ci-
rocka (Sam. Gim. Bolszewo); 10-Alicja Mańkowska (Sam. Gim. 
Bolszewo). 

              DZIEWCZĘTA (1998-1997) - 1000 m                  
1-Natalia Murawska (RKS Rumia) - 3,24; 2-Magdalena Dias 
(Zorze Gdynia) - 3,25; 3-Natalia Strupińska (LKB Braci Petk) - 
3,29; 4-Sylwia Wolska (LKB Braci Petk); 5-Angelika Wenig (LKB 
Braci Petk); 6-Joanna Stawarz (Ekoludek); 7-Oliwia Wojtala 
(Ekoludek); 8-Kinga Fijałkowska (SP 6 Wejh.); 9-Aleksandra Ze-
lewska (SP 6 Wejh.); 10-Agata Dziemiańczyk (Ekoludek).  

DZIEWCZĘTA (2000 - 1999) - 800 m     
1-Renata Strupińska (LKB Braci Petk) - 2,52; 2-Laura Stolarczyk 
(SP 12 Gdynia) - 2,58; 3-Natalia Farasiewicz (Społeczna SP 1 
Wejh.) - 3,01; 4-Małgorzata Grala      (SP 5 Wejh.); 5-Asia Zdunek 
(SP 6 Wejh.); 6-Martyna Lesnau (SP Gościcino); 7 –Mariola Stru-
pińska (LKB Braci Petk); 8-Julia Żebrowska (SP 8); 9-Zuzanna 
Fenclau (SP 6 Wejh.); 10-Wiktoria Szewczyk (SP 9 Wejherowo).  

DZIEWCZĘTA (2001) - 400 m       

1-Maria Grąz (Ekoludek Szczenurze); 2-Dominika Weni (LKB 
Braci Petk), 3-Klaudia Łuczak (SP 6 Wejh.), 4-Natalia Pranga (SP 
8 Wejh.); 5-Ewa Marton (SP s. Zmartwychwstanek); 6-Daria Sze-

XII Międzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera - cd.  

la (SP 8 Wejh.); 7-Nikola Wejer (Ekoludek); 8-Kaja Pobłocka 
(UKS Ekonomik Lębork); 9-Oliwia Hebel (SP 9 Wejh.); 10-Magda 
Piotrzkowska (SP 6 Wejh.).    

        CHŁOPCY (1992-1990) - 1000 m     
1-Jacek Dybowski (KS Wejher) - 2,32; 2-Damian Zagulak (GKS 
Tęcza N. Wieś Lęb.) -  2,33; 3-Tomasz Rutkowski (KS Wejher) -
2,34; 4-Jakub Klawikowski (KS Wejher) - 2,35; 5-Patryk Kniach-
nicki (MKS Chojniczanka)- 2,36; 6-Paweł Kopicki (KS Wejher) -
2,38; 7-Rafał Król (LKB Braci Petk Lębork) -2,39; 8-Michał Cy-
man (ZSP 4 Wejherowo) -2,55; 9-Arkadiusz Potrykus (ZSP 4 
Wejherowo)-2,56; 10-Adam Lang (Wejherowo) - 3,01. 

                          CHŁOPCY (1994 - 1993) - 1000 m                          
1-Cezary Mielewczyk (LKB Braci Petk) - 2,37, 2-Marcin Kozura 
(Gimn. Nr 1 N. Dwór Gd.) -2,43; 3-Mateusz Lider (Gim. Nr 1 Re-
da) -2, 49; 4-Krystian Grzenkowicz (LZS UKS Linia); 5-Igor Nale-
pla (LO Sobieskiego Wejh.); 6-Adam Głogowski (TRI Saucony 
Rumia); 7-Mateusz Gajewski (SG Bolszewo); 8-Aleksander 
Wściubiak (Gim. Nr 1 Wejh.); 9-Kacper Szmielewski (Gim Nr 1 
Wejh.); 10 –Sebastian Kunc (Gim. Nr 1 Wejh.) 

                          CHŁOPCY (1996-1995) - 1000 m                            
1-Mateusz Boryło (GKS Tęcza N. Wieś Lęb.)- 2,47; 2-Patryk Wi-
chrowski (RKS Rumia) - 2,51; 3-Robert Kiełpiński (GKS Tęcza N. 
Wieś Lęb.) -2,54; 4-Jakub Szmidtka (Gimn. Nr 2 Wejh.); 5-Mate-
usz Górski (LKB Braci Petk); 6-Konrad Bondyra (Gimn. Nr 2 
Wejh.); 7-Jakub Przepiórka (LKB Braci Petk); 8-Piotr Lilla (Gimn. 
Nr 2 Wejh.); 9- K. Zyśk (ZS Nr 1 Reda); 10-Michał Bronarczy 
(Gimn. Nr 1 Wejh.). 

CHŁOPCY (1998-1997) -1000 m 

1-Mateusz Kass  (LKS Rumia) - 3,14 ; 2-Jonasz Rzeppa (SP 6 
Wejh.)  - 3,18; 3-Paweł Bach (SP 6 Wejh.) - 3,21; 4-Michał Wenig 
(LKB Braci Petk); 5-Piotr Jeskowski (SSP Gościcino); 6-Wojtek 
Modrzejewski (SP 8 Wejh.); 7-Filip Kwidziński (SP 9 Wejh.); 8-
Mateusz Szmagaj (SP 8 Wejh.); 9-Szymon Krauze (SSP Gościci-
no); 10-Mateusz Rzepa (SP 4 Reda). 

CHŁOPCY (2000-1999) - 800 m  
1-Dawid Grzywiński (SP 1 Rumia) - 2,51; 2-Patryk Formella (SP 
9 Wejh,) - 2,54; 3-Kamil Okoń (SP 8 Wejh.) - 2,55; 4-Kacper Gu-
stowski (SP 6 Wejh.); 5-Fabian Kątny (SP 8 Wejh.); 6-Krzysztof 
Marton (SP s. Zmartwychwstanek); 7-Dawid Popławski (SP 8 
Wejh.); 8-Szymon Zabrocki (SP 6 Wejh.); 9-Adam Majchrzak (SP 
4 Reda); 10-Dominik Formella (SP 11).                         

                        CHŁOPCY (2001) - 400 m                                  
1-Błażej Hewelt (SP Bolszewo) - 1,34; 2-Dawid Pilarski (SP 8 
Wejh.) - 1,38; 3-Emil Reszczyński (SP 6 Rumia) - 1,39; 4-Jan Za-
błoński (SP s. Zmartwychwstanek); 5-Paweł Hoeft (SP 8 Wejh.); 
6-Mikołaj Litwin (SP 6 Wejh.); 7-Kacper Malesiński (SP Kębło-
wo); 8-Kacper Głowienka (SP 6 Wejh.); 9-Grzegorz Brodzisz (SP 
6 Wejh.); 10-Oliwier Kątny (SP 8 Wejh.).                                        (p) 
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„„„„Bliza BalexMetal” znów najlepszBliza BalexMetal” znów najlepszBliza BalexMetal” znów najlepszBliza BalexMetal” znów najlepszaaaa    
Jubileuszowe XX Regaty Zakończenia Sezonu Jachtów Żaglo-
wych Sterowanych Radiem o Puchar Wójta Gminy Wejhero-
wo, które odbyły się na Jeziorze Ostrzyckim są najstarszą 
rozgrywaną cyklicznie imprezą tego rodzaju w Polsce.  
   Poza okazałym pucharem ufundowanym przez Wójta Ggminy 
Wejherowo, który w tym roku trafił do  Damiana Damaszka, pod-
sumowano dorobek punktowy w rankingu na najlepszego ster-
nika i Radiojachtklub Polski w 2009 roku. Tytuł najlepszego ster-
nika jachtów żaglowych sterowanych radiem 2009 i Puchar Pol-
ski w kategorii seniorów dla Pawła Albrechta z „Wodnika” Po-
znań, wśród juniorów dla Adama Oksińskiego z RJK OPP „Bliza-
BalexMetal” Wejherowo, a w najmłodszej grupie młodzików dla 
Mikołaja Grzechowiaka z „Ogniwo” Wągrowiec. W klasyfikacji 
zespołowej XIV raz z rzędu miano najlepszego radiojachtklubu w 
Polsce przypadło RJK OPP „Bliza-BalexMetal” Wejherowo, na 
drugim miejscu LOK „Wodnik” Poznań, a na trzecim SM  
„Ogniwo” Wągrowiec.  
 Do tegorocznego sukcesu sportowego wejherowskiego jachtklu-
bu największy wkład wnieśli juniorzy: Adam Oksiński zdobywa-
jąc dwa srebrne medale na mistrzostwach świata i trzy tytuły 
mistrza Polski, Mateusz Labuda – srebrny medal mistrzostw Pol-
ski. Seniorzy: Damian Damaszk – jeden złoty i dwa srebrne me-
dale mistrzostw Polski, Mieczysław Muller i Tomek Kukowski po 
jednym brązowym medalu mistrzostw Polski oraz młodzik Pa-
weł Gosz – brązowy medalista mistrzostw Polski klasy F5-E. Jed-
nak to Mateusz Muller jest w tym roku numerem jeden wejhe-
rowskiego zespołu, mając w dorobku złoty medal i tytuł mistrza 
świata oraz dwa srebrne medale mistrzostw Polski. Łącznie w 
mistrzostwach Polski zawodnicy „Blizy” wywalczyli 12 z 21 me-
dali – w tym cztery złote, pięć srebrnych i trzy brązowe. Do tego 
należy doliczyć cztery medale zdobyte przez juniorów wejhe-
rowskiego klubu z sześciu przywiezionych przez reprezentację 
Polski z mistrzostw Świata, aby podsumować zakończony sezon, 
jako bardzo udany dla RJK OPP „Bliza-BalexMetal” Wejherowo. 

Młodzi karatecy  
  W dniu 4 października br. rozegrano Turniej Karate Trady-
cyjnego w Bytowie. Organizatorem zawodów był Karate Klub 
Bytów i Okręgowy  Związek Karate Tradycyjnego w Gdyni. W 
zawodach startowało 87 zawodników z województwa  po-
morskiego. W zawodach startowali zawodnicy z Wejherowa, 
Gdyni, Starogardu Gd., Kościerzyny i Bytowa. 
  Z Karate Klubu Wejherowo najlepiej spisali się juniorzy 
młodsi. Patrycja Blindow, która obecnie została powołana do 
kadry narodowej, wywalczyła złoty medal. Igor Nalepka, Ksa-
wery Chyliński i Paweł Zaborowski zajęli odpowiednio drugie 
i trzecie miejsca.  
  Do informacji zainteresowanych rodziców: z początkiem paź-
dziernika w Klubie zajęcia rozpoczęła grupa początkująca. 
Treningi odbywają się w poniedziałki i piątki od godz.17. 
Szczegółowe informacje można uzyskać u sensei Mirosława 
Ellwarta (4 Dan) tel.: 691181888.                                                  (ir) 

Mistrzostwa Polski seniorów  
w kickboxingu full kontakt 

W dniach 9-11 października br. w Pasłęku odbyły się Mistrzo-
stwa Polski seniorów w kickboxingu full kontakt. KTS-K „Fight 
Zone” reprezentował Rafał Karcz – trener oraz zawodnik sekcji 
kickboxingu „Fight Zone”. 

  Rafał Karcz w kat. seniorów do 54 kg wywalczył Wicemistrzo-
stwo Polski, ulegając dopiero w finale Mistrzowi, również z po-
przedniego roku, Danielowi Żaboklickiemu z KS Piaseczno. W 
półfinale Karcz stoczył ciężką, lecz wygraną walkę z Damianem 
Kowalczykiem z SKKB Politechnika Lubelska. Walka zakończyła 
się jednogłośnym zwycięstwem Karcza (3:0). 
  W zawodach wzięło udział 96 zawodników z 38 Klubów. Pełne 
wyniki Mistrzostw dostępne są na www.kickboxing-news.com .  
Obecnie drużyna „Fight Zone” przygotowywać się będzie do Mi-
strzostw Polski seniorów semi kontakt (listopad 2009) oraz do 
Międzynarodowego Turnieju „Mazovia Open” w Tarczynie.     (ir) 

Srebro Mariana Trockiego w Vancouver 
Wejherowianin Marian Trocki, zdobył srebrny medal w chodzie 
sportowym na dystansie 5000 m, piąte miejsce na pływalni w 
finale stylu grzbietowego na 50 m oraz dwa siódme miejsca na 
dystansach 1500 m i 5000 m podczas XIII Mistrzostw Świata Po-
licjantów i Strażaków w Vancouver w Kanadzie.  
- Startowałem w kategorii wiekowej Grand Master 55, tego star-
tu nie zaliczam do udanych, biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki 
w moich dotychczasowych sześciu igrzyskach sportowych, w 
których brałem udział - mówi Marian Trocki, który wystartował 
z kontuzją kolana.  
   Marian Trocki był jednym z dwóch startujących na zawodach 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Pomorza. Mieszkaniec 
słupska Tomasz Czubak w kat. wiekowej senior B  35 zdobył ty-
tuł mistrzowski w biegu na 400 m.  

   Po zawodach polska reprezentacja została przyjęta przez kon-
sula generalnego RP w Vancouver.                                                         (ir) 



Domowe spalanie śmieci  
szkodzi i szpeci  

CCCCz y war to  spalać odpady? ??z y war to  spalać odpady? ??z y war to  spalać odpady? ??z y war to  spalać odpady? ??    
Nikt nie zaprzeczy, że są odpady palące się dobrze. Ga-

zety i siatki foliowe niektórzy używają jako rozpałkę, a 

wyschnięte drewniane części starych mebli czy plasti-

kowe butelki stosują jako opał, który daje nawet dużo 

ciepła. W dodatku spalając odpady zmniejszana jest 

częstotliwość ich wywozu, czyli wydawałoby się, że jest 

to jakaś oszczędność. Jednak jest to tylko pozorna 

oszczędność, której negatywne skutki odczuwają nie 

tylko Ci co palą, ale i wszyscy sąsiedzi.  

Każdy kto w domu posiada wła-

sną instalację grzewczą wie, że 

zakup nowej to wydatek kilku-

nastu tysięcy złotych. Nie każdy 

jednak wie, że palące się odpady 

wytwarzają ogromne ilości za-

nieczyszczeń i sadzy. Powstają-

ce wówczas tlenki siarki, azotu, 

dwutlenek węgla łącznie z parą 

wodną i innymi różnego rodzaju 

związkami chemicznymi przy-

czyniają się do stopniowej koro-

zji pieca.  

   Najczęściej zjawisko korozji 
odnosi się do metali i ich stopów, jednakże dotyczy ono rów-
nież betonu, materiałów ceramicznych, tworzyw sztucz-
nych, itp. Szybkość tego proce su ulega zwiększeniu przy 
udziale kwasów, których dużo pojawia się w wyniku spala-
nia tworzyw sztucznych. Powstaje między innymi gazowy 
chlorowodór (HCl) tworzący w połą czeniu z parą wodną 
silnie żrący kwas solny.  

   Sadze, głównie sadza smołowa i szklista, zawierają znacz-
ne ilości domieszek smołowych i kwasu octowego. Łatwo 
osadzają się one w kotle grzewczym a przede wszystkim w 
przewodach kominowych. W połączeniu z popiołem i wodą 
tworzą trudny do usunięcia osad tzw. krust sadzowy. Skut-
kiem tego jest znaczne obniżenie efektywności instalacji 
grzewczej, co wymusza stosowanie większej ilości opału dla 
osiągnięcia oczekiwanego efektu.  

   Poważniejszym problemem jest zmniejszenie przekroju 
komina i obniżenie jego ciągu w skutek osadzania się krustu. 
W tym wypadku nie wystarczy tylko wizyta kominiarza. 
Gruba warstwa osadzonej sadzy na skutek wysokiej tempe-
ratury może ulec samozapaleniu. Paląc się, temperatura we-
wnątrz przewodu kominowego gwałtownie rośnie 
a ciśnienie wywołane powstałymi gazami rozsadza jego 
ściany powodując liczne pęknięcia. Od nieszczelnego komi-
na tylko krok do pożaru budynku. W dodatku zapchany 
przewód kominowy zwiększa ryzyko powstawania tlenku 
węgla (CO) czyli śmiercionośnego czadu.  
   Już na tych przykładach widać jak bardzo ryzykowne i nie-
opłacalne jest spalanie odpadów. To co na pierwszy rzut oka 
wygląda jak oszczędność w rzeczywistości może kosztować 
nas bardzo wiele. Nie chodzi tu tylko o kwestie materialne, 
ale o coś o wiele bardziej ważnego… o zdrowie i życie nasze 
i naszych najbliższych. Nietrudno sobie wyobrazić, że jeśli 
zanieczyszczenia powstałe na skutek spalania odpadów tak 
źle działają na instalację grzewczą to jak bardzo muszą szko-
dzić nam i całemu środowisku.  

   Czemu dym truje, oraz rodzaje trujących związków w nim 
występujących i oddziaływanie ich na organizm człowieka 
przedstawione zostaną w kolejnych częściach cyklu poświę-
conego szkodliwości spalania odpadów w piecach domo-
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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:  

www.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. 
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Data Godz.                                     Rodzaj  imprezy 

5.11 17.00 Turniej gry w Baśkę – sala nr 8 WCK. 

6.11 19.00 „Zrozumieć świat” - Biesiada literacka: gość spotkania - korespondent wojenny Mariusz Wilk. 

7.11  17.00 Kino Studyjne WCK - film animowany pt. „Gwiazda Kopernika”. 

11.11 10.00 Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa z okazji Święta Niepodległości. 

12.11 9.00; 11.00 Spektakl teatralny pt. „Baśń o ...” w wykonaniu aktorów Teatru Tęcza ze Słupska dla przedszkoli, 
klas „O” i „I – III” Szkół Podstawowych - biletowany. 

14.11 19.00 Kino Studyjne WCK – film pt. „Przerwane objęcia”. 

24.11 10.00 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla przedszkoli, klas  „I - III” Szkół Podstawowych  
pt. „Skarby Pani Jesieni” – otwarcie wystawy i wręczenie nagród – sala nr 15. 

23-27.11  Festiwal Sztuki Aktorskiej Zbigniewa Zamachowskiego – projekcje  m.in. „Ferdydurke” i „Ogniem i mieczem”. 

26.11 17.00 Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I  st. im. F. Chopina „ Nauczyciele i uczniowie szkole”. 

27.11 18.00 Koncert gitarowy w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie 
oraz uczestników kół gitary WCK. 

28.11 18.00 Festiwal sztuki filmowej – spotkanie z aktorem Zbigniewem Zamachowskim. 

28-29.11  Prezentacje filmów z udziałem Zbigniewa Zamachowskiego, między innymi „Pułkownik Kwiatkowski”. 

30.11 10.00 Rozstrzygnięcie konkursów: fotograficznego oraz na krótki film dla gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych – wręczenie nagród i prezentacja krótkich form filmowych . 

30.11 10.30 Prezentacje nagrodzonych filmów z Festiwalu Filmów Jednominutowych „One Minutes Festival”. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Listopad 2009 rok   Listopad 2009 rok   Listopad 2009 rok   Listopad 2009 rok    

3.11 10.00 Spotkanie autorskie z Andrzejem Stanisławem Krajewskim autorem literatury faktu. 

5.11 11.00 Spotkanie autorskie z Andrzejem Perepeczko autorem książek dla dzieci i młodzieży. 

6.11 17.00 Wernisaż międzynarodowej wystawy poplenerowej „Pejzaże  morskie”. 

14.11 12.00 Spotkanie z Wojciechem Jagielskim dziennikarzem, reporterem. 

Listopad  Spotkanie autorskie z Janem Piotrem Krasnodębskim poetą, prozaikiem i terapeutą . 

Listopad   Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi:  160 rocznica urodzin Francesy Elizy Burnett 
(1849-1924) - autorki książek dla dzieci , 250  rocznica urodzin Johanna Christopha Fredricha von 
Schillera – niemieckiego poety, filozofa, historyka, 140 rocznica urodzin André Gide  (1869-1951) - 
prozaika francuskiego, laureata Nagrody Nobla. 

   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    

Konkurs na plakat rozstrzygnięty  
W dniu 16 października br. o godz. 17 w Wejherowskim Cen-
trum Kultury odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej prac 
nadesłanych w ramach konkursu na plakat folklorystyczny pt.  
„NOVE KASZUBY”. Wśród nadesłanych prac jury w składzie: 
Przewodniczący Bogusław Suwara oraz Członkowie – Waldemar 
Czaja, Aneta Fitkau, Karol Formela, Monika Zadarko i Katarzyna 
Dowgan nagrodziło następujące osoby: pierwsze miejsce otrzy-
mał Michał Hasse, drugie miejsce otrzymał Maciej Kielas, a trze-
cie otrzymali Jolanta Gmur oraz Dawid Robert Jurek. Wyróżnie-
nie otrzymał Aleksander Kas.  Organizatorami konkursu było 
Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” oraz projekt art_eye, a 
patronat medialny objęło Radio Gdańsk. 
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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 

Spotkanie integracyjne 
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Wejherowie zorganizował dla 
swoich członków i ich rodzin spotkanie integracyjne, które odbyło się pod 
koniec września w Leśniczówce Paraszynko. 

- W tym roku postanowiliśmy wyjechać poza miasto i wspólnie spędzić czas na  ło-
nie przyrody – mówi Teresa Pilarska organizatorka minifestynu. – Słoneczna pogo-
da, dobra atmosfera i atrakcje przygotowane przez organizatorów zapewniły dobrą 
zabawę kilkudziesięciu przybyłym na festyn osobom. 

  Na spotkaniu poja-
wili się m.in.: Józef 
Topczenko, prezes 
Pomorskiego Od-
działu PZG,  Wacław 
Perzanowski prezes 
w e j he row ski e go 
koła PZG oraz Bo-
gusław Suwara Se-
kretarz Miasta Wej-
herowa, który w 
imieniu prezydenta 
Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta 
złożył wszystkim 
życzenia. 

45 lat pracy zawodowej Jerzego Kossa 
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 
OPEC Sp. z o.o., które zorganizowano w 
wejherowskim ratuszu, Jerzy Koss 
odebrał gratulacje z okazji 45. lecia 
pracy zawodowej. 
Gratulacje zasłużonemu pracownikowi 
ciepłownictwa Jerzemu Kossowi złożyli m.
in. prezes Zarządu OPEC Aleksander 
Wellenger i prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - Jerzy Koss to 
człowiek z charyzmą, człowiek instytucja, 
ciepłownik, który stworzył dobrą markę 
OPEC, osoba, z którą współpraca musiała 
układać się pomyślnie – powiedział  
prezydent Krzysztof Hildebrandt dziekując 
Jubilatowi za wszystko co uczynił dla 
Wejherowa i jego mieszkańców kierując 
przez wiele lat zakładem ciepłowniczym w 
Wejherowie.                                                         (p) 

Inauguracja ro ku Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
Inauguracja kolejnego roku akademickiego Wejherowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku odbyła się 6 października w Wejherowskim Centrum Kultury. W uro-
czystym otwarciu uczestniczyli m.in. prezes gdyńskiego ogniska YMCA Radosław 
Daruk, koordynator projektów dla seniorów (skarbnik YMCA) - Dorota Kitowska i 
dyrektor WCK Jolanta Rożyńska.       
- Są w Wejherowie osoby i instytucje, bez których nasza inicjatywa nie miałaby takiego 
rozgłosu i tak znakomitych perspektyw  - mówił Radosław Daruk składając podziękowa-
nia władzom miasta, dyrektorom WCK i biblioteki miejskiej oraz kierownictwu Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Wejherowie  i dyrektorom szkół, którzy pomagają WUTW.  
- Nasz Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku już czwarty rok działa pod patronatem 
YMCA Gdynia przy wielkim wsparciu duchowym i finansowym Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie. Przez 3 lata cały czas rozwijaliśmy się. Mamy coraz więcej słuchaczy w wieku 
powyżej 55 lat i coraz więcej wykładowców-wolontariuszy. Na kolejny semestr zapisało 
ponad 100 osób, a dalszych 20 zadeklarowało chęć zapisu. – mówi Teresa Góralska - koor-
dynator WUTW.                                                                                                                                                                 (p) 

 



Przewodnicy PTTK poznawali Wejherowo



W wejherowskim parku przy ul. Strzeleckiej odsłonięto tablicę pamiątkową z wygrawerowanymi nazwiskami polskich

żołnierzy, którzy oddali życie podczas walk o wyzwolenie Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej. W odsłonięciu tego

miejsca pamięci wzięli udział przedstawiciele władz miasta i środowiska kombatantów, którzy zabiegali o godne

upamiętnienie poległych czołgistów 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego poległych w marcu 1945 roku.

Do obelisku prowadzą ciągi piesze i podejścia, a sama skarpa

jest zagospodarowana zielenią i osłonięta od strony czołgu

kamiennym murkiem.

- Jest to miejsce, które będzie łączyć pokolenia - powiedział

prezydent Hildebrandt przekazując ten fragment parku w

opiekę Radzie Kombatantów przy Staroście i Prezydencie

Miasta Wejherowa.

Obelisk stanął na kopcu obok czołgu, a odsłonięcia dokonali

kombatanci wraz z władzami miasta.

- Będziemy tu przychodzić co roku, by składać hołd bohaterom,

którzy polegli za nasza wolność i wyzwolili nas spod okupacji

hitlerowskiej - mówił Lucjan Bindek, przewodniczący Rady

Kombatantów i Osób Represjonowanych. - My, wejherowianie,

będziemy wdzięczni im do końca naszego życia, bo to oni nas

W parku przy ul. Strzeleckiej odsłonięto pamiątkową tablicę

5 października na skwerze Jana Pawła II w Wejherowie odbyła się uroczystość w ramach ogólnopolskiej akcji posadzenia
ponad 21 tys. dębów na 70-lecie zbrodni katyńskiej. Każdy dąb poświęcony jest jednemu z zamordowanych. Do akcji
przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie. Wejherowski „Dąb Pamięci” honoruje pamięć ofiary katyńskiej
– porucznika Maksymiliana Elke zamordowanego w Kozielsku. W uroczystości wzięli udział prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt, jego zastępca Bogdan Tokłowicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara oraz rodzina por. Maksymiliana Elke.

Uczestniczenie w akcji ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska,

Ostaszkowa jest – jak mówią organizatorzy akcji - niczym

pochylenie się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni

katyńskiej. Uroczystość poprzedziła Msza św. w intencji

pomordowanych rodaków w Katyniu.

- 17 września br. minęła 70. rocznika sowieckiego ataku na Pol-
skę – mówił zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.
– Pochylamy głowy przed ofiarami sowieckiego terroru. Myślimy
o polskich oficerach zastrzelonych w Katyniu, Miednoje,
Charkowie. A zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Dwa lata
temu narodził się pomysł, aby w sposób specjalny uczcić tę
rocznicę. Odpowiedzią jest program Stowarzyszenia Parafiada
„Katyń – ocalić od zapomnienia…”. Nad ogólnopolską akcją, która
polega na zasadzeniu 21 473 dębów, honorowy patronat objął
prezydent RP Lech Kaczyński oraz abp Sławoj Leszek Głódź.

Dęby mają być symbolem, przypominać o ludobójstwie, które-
go dokonano 69 lat temu. W naszym mieście do akcji przystąpiła
Szkoła Podstawowa nr 9. Każdy zasadzony dąb sygnalizuje jedną
osobę zamordowaną w Katyniu.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci porucznika Maksymi-
liana Elke, dokonały jego dzieci - Danuta Nurzyńska oraz Woj-
ciech Elke. W uroczystości uczestniczyla Emilia Maćkowiak, pre-
zes i założyciel Rodziny Katyńskiej w Gdańsku, która powiedziała
wejherowski dąb jest jednym z pierwszych posadzonych w
województwie pomorskim. (p)

Dąb Pamięci porucznika Maksymiliana Elke

wyzwolili od jarzma hitlerowskiego. Dziękujemy im z całego

serca za pokój i wolność, jaką tutaj mamy.

Po uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczący w uroczystoś-

ci kombatanci dziękowali prezydentowi Wejherowa za

uporządkowanie tej części parku i postawienie obelisku.

Inicjatywa przeniesienia czołgu na nowe miejsce pozwoliła na

jego zachowanie na terenie Wejherowa, a pamięć żołnierzy

została godnie uhonorowana.

- Odwiedzający to miejsce, zwłaszcza dzieci i młodzież, przez

obecność czołgu będą mieli odniesienie do historii. Obok

powstał plac zabaw dla dzieci z ławeczkami, aby to miejsce

miało także charakter rekreacyjny, a jednocześnie łączyło

pokolenia - dodał prezydent K. Hildebrandt. – To miejsce

pamięci i wypoczynku. (p)


