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Modernizacja Roku 2009 dla Wejherowa  
Miasto Wejherowo zostało nagrodzone za modernizację budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego przy ul. 

12 Marca 195, która znacznie poprawiła warunki obsługi mieszkańców Wejherowa. W tegorocznej edycji Ogól-

nopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2009” wzięło udział ponad 800 uczestników z całej Polski. 

ZZZZmodernizowany budynekmodernizowany budynekmodernizowany budynekmodernizowany budynek    
słuŜy mieszkańcom WejherowasłuŜy mieszkańcom WejherowasłuŜy mieszkańcom WejherowasłuŜy mieszkańcom Wejherowa    
Krzysztof Hildebrandt  - Prezydent Wejherowa 

 - Cieszę się, że ta inwestycja 
została tak bardzo pozytywnie 
oceniona przez kapitułę złożo-
ną ze specjalistów. Ale najważ-
niejsza jest dla mnie opinia 
mieszkańców Wejherowa, dla 
których zmodernizowany 
obiekt przy ulicy 12 Marca po-
prawił jakość usług. To właśnie 
mieszkańcy odnoszą korzyści  
z modernizacji.   
   Modernizacja Roku to konkurs, którego celem jest wyło-
nienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowla-
nych, wyróżniających się szczególnymi walorami i dzięku-
jemy za takie wyróżnienie. Konkurs promuje: funkcjonal-
ność modernizowanych i przebudowywanych budynków 
i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projek-
towych, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych 
i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości 
materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku 
obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę 
dziedzictwa kulturowego. 

KKKKolejna nagrodzona inwestycja olejna nagrodzona inwestycja olejna nagrodzona inwestycja olejna nagrodzona inwestycja     
Bogusław Suwara - Sekretarz 

Miasta Wejherowa  

- Kapituła konkursu oceniając 
zgłoszone inwestycje brała pod 
uwagę m.in. poziom rozwiązań 
architektonicznych i urbanis-
tycznych, funkcjonalność mo-
dernizowanych i przebudowy-
wanych obiektów i budowli, 
nowoczesność stosowanej te-
chnologii oraz dostosowanie 
obiektów dla osób niepełnosprawnych. 
   Odbieraliśmy nagrodę z prezydentem Hildebrandtem  
z tym większą satysfakcją, iż to nie jest pierwsza nagroda.  
W 2005 roku zdobyliśmy pierwsze miejsce  w Ogólnopol-
skim Konkursie „Modernizacja Roku 2004” w kategorii 
Obiekty zabytkowe - za renowację Ratusza Miejskiego w 
Wejherowie.  
   Do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja 
Roku 2009 zgłoszonych było ponad 800 obiektów. Tytuł 
finalisty otrzymało 70.  

 
 

  26 sierpnia 2010 roku na Zamku Królewskim w Warsza-
wie Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
wraz z Sekretarzem Miasta Bogusławem Suwara oraz Ma-
riuszem Gustowskim,  właścicielem Firmy WOJ-MAR ode-
brali z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierda Dziekońskiego i Komisarza Ogólnopol-
skiego Konkursu „Modernizacja Roku 2009” Romana Piku-
ły statuetkę „Modernizacja Roku 2009” za zajęcie pierw-
szego miejsca i tytuł „Modernizacja Roku 2009” w katego-
rii „Obiekty użyteczności publicznej”.  

Nowoczesne rozwiązania 

   Nagroda została przyznana za modernizację budynku ad-
ministracyjnego Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 195. 
Wejherowo otrzy-
mało nagrodę  
m.in. za nowocze-
sne rozwiązania 
zastosowane w 
zmoder nizow a-
nym budynku, któ-
re w znacznym 
stopniu poprawia-
ją jakość korzystania z usług urzędu. Komisja konkursowa 
dostrzegła społeczny wymiar modernizacji budynku Urzę-
du, dzięki któremu zostały stworzone dużo lepsze warunki 
obsługi mieszkańców, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, 
matek z dziećmi i osób starszych.  
   Tegoroczna edycja objęta została honorowym patrona-
tem przez Ministerstwa: Infrastruktury, Edukacji Narodo-
wej, Sportu i Turystyki, Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

„...najważniejsza dla mnie jest 
opinia mieszkańców Wejhero-
wa, dla których zmodernizo-

wany obiekt przy ul. 12 Marca  
poprawił jakość usług.” 

     Prezydent Krzysztof Hildebrandt  
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Szansa na przebudowę ulicy Śmiechowskiej  
Prezydent Wejherowa Krzysztof  Hildebrandt zł ożył  wn iosek  o d ofinansowan ie przebudowy u l. Ś mie-
chowsk iej ze środk ów Narodow ego Programu  Przebudowy D róg  Lokalnych tzw.   
„schetynówek”.  Stwarza to realne szanse na przebudowę tej ulicy w  2011 roku. P odczas sesji Rady 
Miasta Wejherowa w dn iu 21 września br. Krzysztof Hildebrandt przedstawił  uchwałę o przystąpie-
niu do Programu  budowy dróg  i złożen iu wn iosku  na d ofinan sowan ie ul. Śm iechowsk iej.  

   Jak  informuje zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski na 
ulicę Śmiechowską jest przygotowana dokumentacja tech-
niczna umożliwiająca podjęcie inwestycji. Jest także pozwo-
lenie na budowę. Prace nad przygotowaniem inwestycji 
trwały dwa lata. Ulica Śmiechowska jest w złym stanie tech-
nicznym, znajduje się przy niej dużo budynków mieszkal-
nych, a przede wszystkim duża szkoła. Prezydent wyraził 
zadowolenie, że radni  opozycyjni - Platformy Obywatelskiej, 
Samorządności i PiS, w końcu poparli tę inwestycję. 
   Przypomnijmy, że pod-
czas sesji budżetowej w 
styczniu br. prezydent Hil-
debrandt przekonywał 
radnych do budowy ulicy 
Śmiechowskiej, ale nie 
uzyskał akceptacji PO 
 i ostatecznie nie przy-
znano środków na ten cel 
w budżecie miasta na  
2010 rok. 
   Sprawa budowy ulicy 
Śmiechowskiej była 
przedmiotem nie zawsze rzetelnych publikacji prasowych. 
Prezydent Krzysztof Hildebrandt zajął w tej sprawie stano-
wisko, które zostało zamieszczone na stronie internetowej 
miasta www.wejherowo.pl w dniu 22 czerwca 2010 ro-
ku  (patrz Archiwum: Zdarzenia/Archiwum 2010/
Stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie przebudowy 
ul. Śmiechowskiej). 

W sierpniu do Urzędu Miejskiego w Wejherowie wpłynęły 
dwie petycje mieszkańców ulicy Śmiechowskiej w sprawie 
budowy tej ulicy, których treść poniżej publikujemy.  

PETY CJA  
(z sierpnia br. podpisana przez 123 mieszkańców Wejherowa) 

Rada Miasta Wejherowa 
Prezydent Miasta Wejherowa 

   My mieszkańcy ul. Śmiechowskiej i sąsiednich protestuje-
my przeciwko wciąganiu nas w rozgrywki partyjne w Wej-
herowie. Jesteśmy oburzeni faktem, że budowa ul. Śmie-
chowskiej jest wykorzystywana politycznie. Uważamy, że 
radni nie powinni walczyć z Prezydentem Hildebrandtem a 
pomagać mu w działaniu na rzecz budowy naszej ulicy. 
   Czujemy się oszukani. Osoby zbierające ostatnio podpisy 
pod petycją w sprawie przebudowy ulicy Śmiechowskiej nie 
powiedziały nam, że chodzi o politykę i atak na prezydenta. 
W dodatku podmieniły petycję, którą podpisywali miesz-
kańcy. W gazetce Fakt wejherowski petycja miała datę 29 
maja 2010 a ta co trafiła do urzędu miała datę 1 czerwca 
2010 r. Sprawdziliśmy to. To manipulacja nami mieszkań-
cami. Poza tym petycja trafiła do urzędu dopiero po ukaza-
niu się w Fakcie. Pytamy po co? Wszyscy wiedzą, że Fakt 
wejherowski to gazetka Platformy Obywatelskiej.  
   My nie chcemy uczestniczyć w atakach PO na prezydenta  
i jesteśmy oburzeni, że ktoś na siłę wciąga nas do polityki. 
Nam chodzi tylko o budowę naszej ulicy. Popieramy prezy-
denta Hildebrandta i jesteśmy przekonani, ze ulicę zbuduje 
tak jak inne w Wejherowie, bo słowa dotrzymuje.  
                                                                      Mieszkańcy Wejherowa 

LIST POPARCIA 
(z sierpnia br. podpisany przez 116 mieszkańców Wejherowa)  

   My mieszkańcy ulicy Śmiechowskiej popieramy działania 
Prezydenta Miasta Wejherowa i odcinamy się od próby ma-
nipulowania remontem ulicy Śmiechowskiej w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych. Wierzymy, że remont ulicy 
zostanie wykonany zgodnie z założeniami i realnymi możli-
wościami finansowymi. Jednocześnie prosimy o rzetelną in-
formację w tej sprawie w formie pisemnej na ręce Pana 
Krzysztofa Sokołowskiego zam. Wejherowo ul. Śmiechow-
ska 1 – z możliwością spotkania w Urzędzie Miejskim w 
dniu 29.09.2010 r. o godz. 18.00 w w/w sprawie. 

„Jesteśmy oburzeni fak-
tem, że budowa ul. Śmie-
chowskiej jest wykorzys-
tywana politycznie. Uwa-
żamy, że radni nie po-
winni walczyć z Prezy-
dentem Hildebrandtem a 
pomagać mu w działaniu 
na rzecz budowy naszej 
ulicy.”                fragm. petycji  

 Kolejne nowe parkomaty  
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie  dokonał 
wymiany kolejnych, tym razem trzech parkomatów. 
Stare, mało funkcjonalne urządzenia wymieniono na 
nowocześniejsze, funkcjonalne i bardziej niezawodne. 
   Zainstalowane zostały one w strefach płatnego parko-
wania przy ul. Sobieskiego (ZUS), ul. 12 Marca (na-
przeciw  banku) oraz ul. Puckiej (Ośrodek Zdrowia). 
   Jak mówi dyrektor ZUK Henryk Skwarło nowe parkoma-
ty mają usprawnić kierowcom korzystanie z parkingów 
oraz obniżyć koszty eksploatacji wynikające z awaryjności 
starych urządzeń. Wysokość opłat, zasady funkcjonowania 
stref oraz obsługi parkomatów nie ulegają zmianie.  

 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 24 września 
2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wej-
herowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszk. nr 1 przy ul. Harcerskiej 8 wraz z ułamk. czę-
ścią gruntu działka nr 154/7 obręb 16 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 41 przy ul. Harcerskiej 8 wraz z ułamk. 
częścią gruntu działka nr 154/7 obręb 16 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 16 przy ul. Harcerskiej 11 wraz z ułamk. 
częścią gruntu działka nr  173/8 obręb 16 (użytk. wieczy-
ste) 
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Kolejna nowa ulica w Wejherowie  
Mieszkańcy osiedla Sucharskiego otrzymali do użytku nowo wybudowany odcinek ul. Kotłowskiego łą-

czący  ul. Sucharskiego ze skrzyżowaniem z ulicami Mostnika i Rogaczewskiego.   

   Podczas odbioru zastępca prezydenta Wojciech Ko-
złowski powiedział, że ulica Kotłowskiego została wyko-
nana w pełnym zakresie. Otrzymała kanalizację deszczo-
wą, jezdnię asfaltową, obustronne chodniki, ścieżkę ro-
werową, oświetlenie, zatoki autobusowe a także przy-
uliczną zieleń. Koszt robót wyniósł łącznie 1 mln 100 tys. 
zł. Poprzez tą budowę została zamknięta pętla komunika-
cyjna z ulicą Mostnika. Prezydent Kozłowski podziękował 
radnym „Wolę Wejherowo”, którzy poparli tę inwestycję. 

Pierwszy etap ul. Kotłowskiego  
 - Jest to pierwszy etap budowy ul. Kotłowskiego. Miasto 
posiada dokumentację projektową na budowę całej ulicy. 
Prace będą kontynuowane w kolejnych etapach - mówi 
Wojciech Kozłowski wyjaśniając, że taka jest logika dzia-
łań realizowanych przez miasto. – Od lat budujemy eta-
pami, po to by w każdej dzielnicy Wejherowa były mo-
dernizowane co roku nowe odcinki 
ulic. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy 
mogą korzystać z remontowanych lub 
nowych dróg powstających każdego 
roku w różnych rejonach Wejherowa.  
  Drogi są dla prezydenta K. Hilde-
brandta najważniejsze i taką politykę 
prezydent chce kontynuować. Zawiadu-
jący od 14 lat osiedlem Sucharskiego Ryszard Jakubek 
powiedział, że wiele zrobiono dla tej części miasta w cią-

gu ostatnich kilku lat. Przewodniczący Rady Osiedlowej  
podziękował władzom miasta, że zajęły się budową ulic 

na tym osiedlu. 
- Cieszę się, że mamy zmodernizowane 
dwie ładne ulice - Kotłowskiego  
i Mostnika. Przypuszczam, że w przy-
szłym roku będzie ich więcej - dodał 
Ryszard Jakubek informując, że na 
wniosek Rady Osiedla płyty betonowe 

leżące poprzednio w ul. Kotłowskiego 
zostały ułożone na ul. Rogaczewskiego, gdzie znajdują się 
małe przedsiębiorstwa  i  warsztaty. 

„Od lat budujemy etapami, po 

to by w każdej dzielnicy Wej-

herowa były modernizowane 

co roku nowe odcinki.” 
zast. prezydenta Wojciech Kozłowski  

  

Od nowego roku szkolnego zostało uruchomione  
w Wejherowie nowe połączenie autobusowe MZK. Linia 
nr 1 została przedłużona do Osiedla Fenikowskiego. 

   Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta Miasta od 1 wrze-
śnia 2010 r. ruszyło połączenie autobusowe Miejskiego Za-
kładu Komunikacji na Os. Fenikowskiego. Jak informuje 
prezes MZK Czesław Kordel linia nr 1, dotychczas dojeż-
dżająca do pętli na ul. Orzeszkowej, została przedłużona do 
osiedla. Autobusy kursują siedem dni w tygodniu. W dni 
robocze, w godzinach szczytu linie obsługuje pięć autobu-
sów. Jest to pierwsze połączenie z dużym osiedlem, na któ-
rym docelowo będzie mieszkać kilka tysięcy wejherowian. 
Rozkład jazdy będzie w przyszłości modyfikowany do po-
trzeb pasażerów. 

 - Co jakiś czas MZK uruchamia nowe linie i połączenia. 
Sieć autobusowa stale się rozrasta, aby zaspokajać po-
trzeby mieszkańców Wejherowa – mówi zastępca prezy-
denta Wojciech Kozłowski. - Tym razem dotyczy to Osie-
dla Fenikowskiego. Cieszę się, że możemy odpowiedzieć 
na oczekiwania mieszkańców.  

- Nie wszyscy mają samochody, a nawet jak mają, to cza-
sem bywa, że w danym momencie nie zawsze można z 
niego skorzystać. Ważny jest dojazd dzieci do szkoły. 
Dziękujemy za ten autobus. – powiedział Mariusz Łupina, 
który w imieniu mieszkańców osiedla rozmawiał na wio-
snę z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem na te-
mat  uruchomienia tego połączenia MZK. 

Od 1 września kursują autobusy na Os. Fenikowskiego   

W odbiorze uczestniczyli radni Teresa Patsidis i Dariusz Kreft (z Klu-
bu „Wolę Wejherowo”) oraz Ryszard Jakubek, przewodniczący Rady 
Osiedla, którzy zabiegali o budowę ulicy na forum Rady Miasta.  

KOMUNIKAT 
W Nowinach nr 8 z sierpnia 2010 roku na stronie nr 9 zo-
stała zamieszczona informacja o następującej treści: 
„Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 25 sierpnia 
2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przezna-
czonych do zbycia w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
budynków przy ul. św. Jacka 9 i 9A w Wejherowie: 
• ul. św. Jacka - udział 11/1000 części w działce nr 367/6 obręb 

15, pow. 253 m2, dla przyszłego właściciela lokalu mieszkalnego 
nr 1 przy ul. św. Jacka 9 w Wejherowie 
• ul. św. Jacka - udział 11/1000 części w działce nr 367/6 obręb 
15, pow. 253 m2, dla przyszłego właściciela lokalu mieszkalnego 
nr 6 przy ul. św. Jacka 9 w Wejherowie 
• ul. św. Jacka - udział 11/1000 części w działce nr 367/6 obręb 
15, pow. 253 m2, dla przyszłego właściciela lokalu mieszkalnego 
nr 8 przy ul. św. Jacka 9 w Wejherowie.” 

W powyższej informacji wkradł się błąd zamiast „11/1000 czę-
ści” winno być „1/11 część”. Za pomyłkę przepraszamy. 
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ŚŚŚŚwięto StraŜników Miejskich więto StraŜników Miejskich więto StraŜników Miejskich więto StraŜników Miejskich     
W rocznicę ogłoszenia ustawy o strażach gminnych ob-
chodzony jest Dzień Strażnika Miejskiego. Tego dnia w 
Wejherowie wicewojewoda Michał Owczarczak wrę-
czył odznaczenia państwowe wyróżniającym się straż-
nikom. Wejherowska straż otrzymała nowy samochód 
patrolowy marki Fiat Doblo, do którego klucze przeka-
zał prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  

   Złoty medal za długoletnią służbę otrzymali: komendant 
Straży Miejskiej Jacek Pisarek i jego zastępca Zenon Hinca. 
Srebrny medal otrzymał Mirosław Lademann, a brązowy 
Ryszard Bielec. Srebrnym medalem została wyróżniona 
również dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Marzena Misztal. 
   Z okazji Dnia Strażnika prezydent Krzysztof Hildebrandt 
wręczył nominacje awansowe. Awans na stopień młodsze-
go specjalisty otrzymał Paweł Potrykus, zaś na stopień 
strażnika zostali awansowani: Anna Blok, Adam Harasiuk, 
Bartłomiej Pipka i Piotr Semmerling. Wielu strażników 
otrzymało także nagrody pieniężne.  
 - Mieszkańcy Wejherowa oczekują od Straży Miejskiej sku-
teczności i szybkości działania. Chciałbym, aby Straż Miej-
ska była postrzegana przez pryzmat rozwiązywanych pro-
blemów na rzecz bezpieczeństwa - powiedział prezydent 
dodając, że powołanie przed 20 laty Jacka Pisarka na komen-
danta tworzonej Straży Miejskiej był wyborem słusznym. 

Na przejeździe kolejowym przy ul. Puckiej w Wejherowie prowa-
dzona była akcja profilaktyczno-informacyjna Bezpieczny Prze-
jazd pod hasłem "Zatrzymaj się i żyj!”. Akcję przeprowadzili 
wspólnie kolejarze, strażnicy ochrony kolei i policjanci rozdając 
ulotki i gadżety. 

   Umowę na dofinansowanie odbierały Zofia Szymerowska 
oraz Żaneta Raguza z zarządu wspólnoty. Na wniosek prezy-
denta Krzysztofa Hildebrandta w 2008 roku Rada Miasta 
Wejherowa przyjęła „Program przebudowy systemów 
grzewczych budynków mieszkalnych w Wejherowie na lata 
2008 – 2013 na proekologiczne”. 

   Znaczącym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosfe-
rycznego na terenie Wejherowa są spaliny z palenisk do-
mowych oraz z małych zakładów wyposażonych w różne-
go rodzaju piece węglowe. Bardzo niebezpieczne może też 
być spalanie śmieci w tych piecach. 
- Powyższe zjawisko jest szczególnie nasilone w Śródmieściu 

Wejherowa – mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. – Po 
pierwsze na tym terenie wystę-
puje duże zagęszczenie budow-
nictwa wielorodzinnego. Po 
drugie budynki, z uwagi na swój 
wiek, wyposażone są w stare 
piece węglowe. Należy zauwa-

żyć, że obszar ten jest jednocześnie dobrze przygotowany do 
zmiany sposobu ogrzewania z uwagi na uzbrojenie w miejską 
sieć ciepłowniczą (OPEC) i sieć gazu miejskiego. Zanieczysz-
czenia powietrza jest niebezpieczne i prowadzi do zachorowa-
nia na raka. Dlatego musimy z tym walczyć.  

Miasto dofinansowuje przebudowę systemów ogrzewania 
Członkowie kolejnej wspólnoty mieszkaniowej otrzymali dofinansowanie na proekologiczny system grzewczy. 
Budynek przy ul. Sobieskiego 330 jest już czwartym, którego właściciele przebudowują system grzewczy na 
proekologiczny z udziałem miasta. W ciągu dwóch lat Wejherowo przeznaczyło na ten cel ponad 500 tys. zł.  

„Zanieczyszczania powie-
trza jest niebezpieczne  
i prowadzi do zachoro-
wania na raka. Dlatego 
musimy z tym walczyć.” 

     Prezydent  K. Hildebrandt 

Zatrzymaj się i Ŝyj!  

 

Integracja przez sztukę 
W wejherowskim parku odbył się festyn FREE-ART organizowany 
przez Fundację Zdrowia ESCO. W trakcie festynu wystąpiły zespo-
ły muzyczne: „Siebie Warci”, „Maga Song” i „White Room”. Można 
było obejrzeć wystawę fotograficzną i nowości komputerowe,  
a także poznać zasady dogoterapii. Sponsorami festynu byli m.in. 
Prezydent Miasta Wejherowa, Gaja - Maszty i Flagi, Izart-2.   
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 - Myślę, że te słowa wypowiedziane 
przed 30. laty nadal są aktualne - mó-
wił prezydent Tokłowicz pokazując 
czasopisma sprzed 30 lat opisujące 
wydarzenia sierpniowe, w tym wy-
wiad z Jackiem Kuroniem, który apelo-
wał wówczas, aby dać świadectwo 
prawdy i przekazywać ją następnym 
pokoleniom.  
   Posadzenie Dębu Solidarności i usta-
wienie tablicy pamiątkowej jest wy-
pełnieniem tego przesłania. Honoro-
wego posadzenia Dębu dokonali m.in..: 
przedstawiciele Solidarności - Henryk 
Milewczyk i Zbigniew Wolanin, ks. 
prałat Daniel Nowak, prezydent 

Krzysztof Hildebrandt, kmdr Jan Szy-
nalik - zas-tępca komendanta Cen-
trum Wsparcia Teleinformatycznego 
Marynarki Wojennej, mł. insp. Krzysz-
tof Lawer - komendant powiatowy 
policji, leśnicy z Nadleśnictwa Wejhe-
rowo i przedstawiciel młodego poko-
lenia - phm. druhna Anna Borys.       

Dąb Solidarności w Parku Miejskim w WejherowieDąb Solidarności w Parku Miejskim w WejherowieDąb Solidarności w Parku Miejskim w WejherowieDąb Solidarności w Parku Miejskim w Wejherowie 

   Na tablicy pamiątkowej 
znajduje się napis: "Dąb Soli-

darności posadzony w XXX 

rocznicę Wydarzeń Sierpnio-

wych - Sierpień 1980-2010 - 

Mieszkańcy Wejherowa".    

Prezydent wspiera rozwój rzemiosła  
W auli Niepublicznej Szkoły Rzemiosł w Wejherowie odbyło się ofi-
cjalne przekazanie miejskiej n ieruchomości przy ul. Kalwaryjskiej 3, 
na której znajduje się ta  szkoła, Powiatowemu Cechowi Rzem iosł, 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Było to możliwe dzięki decyzji 
Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, który w ten sposób 
wspiera rozwój rzemiosła i szkolnictwa w mieście. 

Podziękowanie 
                 Prezydent Miasta Wejherowa  

                 Krzysztof Hildebrandt  

     Wójt Gminy Limanowa wyraża 
szczere podziękowanie za pomoc fi-
nansową udzieloną przez Miasto Wej-
herowo na realizację zadań związa-
nych z usuwaniem skutków powodzi 
na terenie Gminy Limanowa.(…) 

                                    Z poważaniem, 

                              Wójt Gminy Limanowa  

                              Władysław Pazdan 

W celu upamiętnienia wydarzeń sprzed 30 lat, czyli 
podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Soli-
darności na ziemi wejherowskiej, uczestnicy tamtych 
wydarzeń razem z władzami miasta oraz przedstawi-
cieli instytucji i służb publicznych posadzili Dąb Soli-
darności w Parku Miejskim w Wejherowie.  

- Była to pierwsza tego typu szkoła w 
województwie – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek Województwa Po-
morskiego. - Wejherowo stoi małymi  
i średnimi przedsiębiorstwami. Dla 
młodzieży północnych Kaszub pra-
gnącej kształcić się w zawodach pro-
wadzonych przez tę szkołę zagwa-
rantowane są praktyki w przedsię-
biorstwach zrzeszonych w cechu.  

   Starszego cechu Brunona Gajewskie-
go cieszy zainteresowanie młodzieży 
rzemiosłem, bo to jest dobrym pro-
gnostykiem dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. Pod dokumentem 
przekazania nieruchomości podpisy 
w obecności kadry pedagogicznej  
i uczniów szkoły oraz członków ce-
chu złożyli: marszałek Mieczysław 
Struk, prezydent Krzysztof Hilde-
brandt i starszy cechu Brunon Gajew-
ski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
prezes Pomorskiej Izby Rzemieślni-
czej Zdzisław Szajda, dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Gospodarczego w 
Urzędzie Marszałkowskim Włodzi-
mierz Szordykowski i dyrektor szko-
ły rzemiosł Stanisław Zaleski. 

Gazeta „Przystanek” 
Metropolitalny Związek Komunikacyj-
ny Zatoki Gdańskiej w ramach promo-
cji Europejskiego Tygodnia Zrówno-
ważonego Transportu i przypadające-
go w tym czasie Europejskiego Dnia 
Bez Samochodu wydał pierwszy nu-
mer bezpłatnej gazety „Przystanek”, 
adresowanej do pasażerów komuni-
kacji miejskiej. MZKZG zaktualizował 
wydaną w 2009 r. „Mapę sieci komu-
nikacyjnej na obszarze Metropolital-
nego Związku Komunikacyjnego Zato-
ki Gdańskiej” i wyemitował jej kolejną, 
drugą edycję.  

Dystrybucja przygotowanej Związek 
gazety oraz mapy odbywa się przede 
wszystkim za pośrednictwem Biur Ob-
sługi Klienta, w tym  MZK Wejherowo, 
ZKM w Gdyni, ZTM W Gdańsku, PKP 
SKM w Trójmieście, punktów sprzeda-
ży biletów oraz Punktów Informacji 
Turystycznej.  
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Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa, która odbyła się 21 
września br. wejherowscy radni przyjęli szereg uchwał 
ważnych dla rozwoju miasta. Poniżej przedstawiamy skró-
towe omówienie przyjętych uchwał.  

Uchwała - Apel do Narodowego Funduszu Zdrowia.   
Trzy w/w uchwały publikujemy na str. 9 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejhero-
wa na rok 2010. 
Zmiany dotyczą przede wszystkim wydatków na utrzymanie 
dróg, sprzątanie, utrzymanie komunikacji deszczowej w związ-
ku z likwidacją skutków burz i gradobicia, a także zabezpiecze-
niem przez możliwymi anomaliami pogodowymi.  
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budże-
towej.   
W związku z  ustawą o finansach o publicznych, która weszła w 
życie z dniem 1 stycznia 2010 r. konieczne było przyjęcie 
uchwały, która określa m.in. wymaganą szczegółowość projek-
tu budżetu.  
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych. 
Wejherowscy radni większością głosów uchwalili stawki  po-
datku od środków transportowych, które wzrosną o stopień 
inflacji - 2,6 proc. Więcej  w październikowych NOWINACH. 
Uchwała w spr. określenia stawek w podatku od nieruchomości.  
Wejherowscy radni większością głosów uchwalili stawki po-
datku od nieruchomości, które wzrosną o stopień inflacji - 2,6 
proc. Więcej  w  październikowych NOWINACH. 
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów. 
W 2010 r. opłata od posiadania psów będzie wynosiła 75 zł od 
każdego psa. Z opłaty zwolnieni są m.in. osoby zaliczone do 
znacznego stopnia niepełnosprawności, osoby powyżej 65 ro-
ku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe.  
Uchwała w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla 
rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje  
i więcej dzieci. 
Patrz ramka na dole strony. 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu 
Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011".  
Na wniosek Prezydenta Hildebrandta radni podjęli uchwalę  
w sprawie przystąpienia Wejherowa do programu „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” czyli tzw.  
„schetynówek”. Miasto w ramach tego programu planuje prze-
budować ul. Śmiechowską.  Patrz str. 4 

Uchwała o zmianie uchwały Nr Vk/XLVIII/507/2010 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przy-
znania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejhero-
wa - kamienicy przy Placu Jakuba Wejhera 11 w Wejherowie. 
Zmiana dotyczyła formalnego zapisu — wymianie podlegają 
nie okna na I , lecz na II  piętrze.  
Uchwała o zmianie uchwały Nr Vk/XLIV/478/2010 Rady Mia-
sta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zawar-
cia umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym  
im. Floriana Ceynowy w Wejherowie dotyczącej realizacji in-
westycji związanej z rozbudową i modernizacją Oddziału Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii. 
Dotację, którą przekazała Rada Miasta  na rozbudowę i moder-
nizację oddziału, szpital przeznaczy na zakup sprzętu medycz-
nego do tego oddziału. Rozbudowę finansuje bowiem w całości 
Urząd Marszałkowski.  
Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu miesz-
kalnego. 
Radni wyrazili zgodę na udzielenie bonifikaty (61-83 proc.) 
najemcom siedmiu mieszkań w Wejherowie.  
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

mentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczynialskiego. 
Na wniosek prezydenta Krzysztofa Hildebrandta nastąpi spo-
rządzenie zmiany planu w celu zwiększenia ilości miejsc par-
kingowych w pobliżu cmentarza.  
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego,  
a ul. Fenikowskiego. 
Sporządzenie niniejszej zmiany ma na celu uregulowanie stanu 
prawnego wybudowanej drogi i infrastruktury, aby zapewnić 
obsługę komunikacyjną dla terenów przyległych m.in. Osiedla 
Fenikowskiego.  
Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 
obszarze miasta Wejherowa. 
Rada pozytywnie oceniła politykę przestrzenną gminy, a także 
stwierdziła aktualność studium oraz planu zagospodarowania. 
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic Gminy 
Miasta Wejherowa. 
W związku z pismem burmistrza Redy oraz uchwałą podjętą 
przez Radę Miejską w Redzie, radni wejherowscy mogli przy-
stąpić do dalszych działań związanych ze zmianą granic admi-
nistracyjnych w Wejherowie.    
Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania gruntów na 
cele komunikacyjne.  
Formalna zmiana uchwały z dnia 29 czerwca br.  
Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Wej-
herowa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia 
wyborów do rad gmin, rad rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz wyborów prezydenta miasta Wejherowa.  
Dla przeprowadzenia wyborów (…) 21 listopada br. Utworzo-
no trzy odrębne obwody głosowania: Obwód nr 23 - Areszt 
Śledczy; Obwód nr 24 - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie; 
Obwód nr 25 - Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dzienne-
go Pobytu dla Dzieci przy ul. Św. Jacka 14.  
Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi.  
Komisja rewizyjna uznała skargę mieszkanki ulicy Leśnej na 
prezydenta Wejherowa za nieuzasadnioną. Nie było głosów 
przeciwnych.  
Komunikat z prac Komisji Etyki Rady Miasta Wejherowa.  
Członkowie komisji etyki (Piotr Bochiński, Leszek Glaza oraz 
Wojciech Rybakowski), którzy wyjaśniali skargę złożoną przez 
pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie na radnego Ar-
kadiusza Szczygła, złożyli komunikat w tej sprawie: „ Członko-
wie komisji etyki stoją na stanowisku, iż Radni jako osoby za-
ufania publicznego powinni dążyć do tego, by być wzorem dba-
łości nie tylko o sprawy publiczne, ale również o dobre obycza-
je. Dlatego umiejętność panowania nad emocjami, niezależnie 
od ich źródła, powinna być jedną z zasadniczych cech, którymi 

XLIX Sesja Rady Miasta Wejherowa 

Pomoc dla trojaczków 
Na wniosek prezydenta Krzysztofa Hildebrandta 

radni przyjęli uchwałę w sprawie przyznania jed-

norazowej zapomogi w wys. 6 tys. zł dla rodzin,  

w których podczas jednego porodu urodziło się 

troje i więcej dzieci.  

W związku z realizacją przez miasto polityki proro-
dzinnej ustanowiono formę wsparcia poprzez przyzna-
nia jednorazowej zapomogi. Takie wsparcie wymaga 
uchwały Rady Miasta.  
Warunkiem otrzymania pomocy jest zamieszkanie jed-
nego z rodziców na terenie miasta co najmniej pół roku 
przed urodzeniem dzieci.  
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Z okazji dorocznego Święta Żołnierzy-Górników obchodzo-
nego na początku września grupa mieszkańców Wejherowa 
została odznaczona Honorową Złotą Odznaką Związku Re-
presjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.  
 Honorowe Złote Odznaki Związku Represjonowanych Politycz-
nie Żołnierzy-Górników otrzymali: Józef Cichosz, Bolesław Czu-
pak, Edmund Fobke, Józef Fobka, Władysław Groenke, Józef Gór-
ski, Witold Hallmann, Lucjan Jaroszewicz, Grzegorz Klawikowski, 
Edmund Klawikowski, Kazimierz Kotłowski, Alfons Kwidziński, 
Jerzy Kierznikowicz, Józef Matuszewski i Brunon Richardt.  
W uroczystości wzięli udział: w imieniu prezydenta Wejherowa -
sekretarz miasta Bogusław Suwara, wicewójt gm. Wejherowo 
Bożena Szczypior, zastępca komendanta Centrum Łączności w 
Wejherowie kmdr Jan Szynalik oraz ks. prałat Tadeusz Reszka.   

Apele do Narodowego Funduszu Zdrowia  
W związku ze złą sytuacją w służbie zdrowia, wejherowscy radni przyjęli trzy uchwały - apele .  

Apel do Narodowego Funduszu Zdrowia 
   Rada Miasta Wejherowa przy poparciu Prezydenta Miasta Wej-
herowa apeluje do Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie 
czynności mających na celu zwiększenie kontraktu dla Poradni 
Chirurgii Dziecięcej przy ul. Św. Jana 7b w Wejherowie, aby za-
pewnić mieszkańcom Miasta Wejherowa dostępność do specjali-
stycznych usług medycznych z zakresu chirurgii dziecięcej.  
   Przyjęty przez Fundusz algorytm podziału środków krzywdzi 
wejherowskie zakłady opieki zdrowotnej i wpływa bezpośred-
nio na obniżenie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkań-
ców. Na działalność przypadającą od dnia 1 lipca 2010 r. Porad-
nia Chirurgii Dziecięcej przy ul. Św. Jana 7b w Wejherowie otrzy-
mała okrojony kontrakt. Cięcia NFZ oznaczają ograniczenie liczby 
pacjentów z nich korzystających.  
Zmniejszenie kontraktu na świadczenia z zakresu chirurgii dziecię-
cej ogranicza najmłodszym mieszkańcom naszego miasta opiekę 
medyczną w tym zakresie. Oczekujemy od władz Narodowego 
Funduszu Zdrowia rozwiązania problemu finansowania świad-
czeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Wejherowa oraz lep-
szego finansowania służby zdrowia w naszym mieście. W imieniu 
społeczności lokalnej, odpowiedzialni za funkcjonowanie jedno-
stek ochrony zdrowia na terenie miasta i dostępność pacjentów do 
świadczeń zdrowotnych, zwracamy się z żądaniem, aby zdrowie 
mieszkańców Wejherowa było chronione w równym stopniu jak 
pozostałych mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.  
Wnosimy o ponowne przeanalizowanie stanowiska Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie kontraktu dla Poradni Chirurgii 
Dziecięcej przy ul. Św. Jana 7b w Wejherowie i udzielenie świad-
czeń w wysokości zapewniającej istniejące potrzeby. Oczekujemy 
zawarcia umowy z w/w Poradnią, która zapewni mieszkańcom 
Wejherowa dostępność do specjalnych świadczeń medycznych 
w zakresie chirurgii dziecięcej w niezbędnym wymiarze, bez 
zbędnego narażania ich na zagrożenie poczucia bezpieczeństwa. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych („Wolę Wej-
herowo” i Piotr Bochiński), przeciw - 10 radnych (radni 
Platformy Obywatelskiej, PiS oraz Samorządność). 

Apel do Narodowego Funduszu Zdrowia 
Rada Miasta Wejherowa przy poparciu Prezydenta Miasta Wej-

herowa apeluje do Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie 
czynności mających na celu zwiększenie kontraktu dla NZOZ 
OCULUS w Wejherowie, aby zapewnić mieszkańcom Miasta Wej-
herowa dostępność do okulistycznych usług medycznych.  

Przyjęty przez Fundusz algorytm podziału środków krzywdzi 
wejherowskie zakłady opieki zdrowotnej i wpływa bezpośrednio 
na obniżenie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. 
Miasto Wejherowo liczy 50 tys. mieszkańców, na świadczenia 
okulistyczne przyznano 5282,8 punkty i mimo dużych ograniczeń 
przyjęć pacjentów, Poradnia przekroczyła w ciągu miesiąca limit 
4-miesięcznych przyjęć. Cięcia NFZ oznaczają ograniczenie liczby 
pacjentów z nich korzystających. Drastyczne cięcia finansowe  
(o ok. 80 % dotychczasowych środków), jakich dokonał Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, zmniejszając kontrakt na świadczenia oku-
listyczne ogranicza mieszkańcom naszego miasta opiekę medycz-
ną w tym zakresie. Oczekujemy od władz Narodowego Funduszu 
Zdrowia rozwiązania problemu finansowania świadczeń zdro-
wotnych dla mieszkańców Miasta Wejherowa oraz lepszego fi-
nansowania służby zdrowia w naszym mieście.  

W imieniu społeczności lokalnej, odpowiedzialni za funkcjono-
wanie jednostek ochrony zdrowia na terenie miasta i dostępność 
pacjentów do świadczeń zdrowotnych, zwracamy się z żądaniem, 
aby zdrowie mieszkańców Wejherowa było chronione w równym 
stopniu jak pozostałych mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.  
Wnosimy o ponowne przeanalizowanie stanowiska Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie kontraktu dla NZOZ OCULUS  
w Wejherowie i udzielenie świadczeń w wysokości zapewniającej 
istniejące potrzeby. Oczekujemy zawarcia umowy z w/w Zakła-
dem, która zapewni mieszkańcom Wejherowa dostępność do 
świadczeń okulistycznych w niezbędnym wymiarze, bez zbędne-
go narażania ich na zagrożenie poczucia bezpieczeństwa. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych („Wolę Wej-
herowo” i Piotr Bochiński), przeciw - 10 radnych (radni 
Platformy Obywatelskiej, PiS oraz Samorządność). 

Apel do Narodowego Funduszu Zdrowia 
Rada Miasta Wejherowa wyraża głębokie zaniepokojenie roz-
strzygnięciami konkursów ofert na okres od 1 lipca do 31 grud-
nia 2010 roku w rodzaju "specjalistyczna opieka ambulatoryjna". 
Rozstrzygnięcia konkursów nie zapewniają równego dostępu do 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i są wysoce niewystarcza-
jące dla mieszkańców Wejherowa. Brak możliwości zapisów do 
poradni kardiologicznej i neurologicznej oraz zmniejszenie kon-
traktów okulistycznych w II połowie 2010 roku o blisko 50% są 
drastycznym przykładem dyskryminacji mieszkańców Wejhero-
wa. Uchwała przyjęta jednogłośnie.  

Powyższe uchwały-apele zostaną przekazane: 
Ministrowi Zdrowia,  Prezesowi Narodowego Funduszu Zdro-
wia, Dyrektorowi Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Radzie Oddziału Pomorskiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego, Zarządowi Powiatu 
Wejherowskiego, Zarządowi Województwa Pomorskiego, Woje-
wodzie Pomorskiemu. Ogłoszenie apelu w lokalnej prasie, radiu 
 i telewizji powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

Odznaczenia dla Ŝołnierzy-górników 
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Mistrzostwa Polski Jachtów  
śaglowych Sterowanych Radiem  

Podczas zorganizowanych w Marszewie Mistrzostw 
Polski Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem pier-
wsze miejsce  wywalczył Julian Damaszk z RJK „Bliza 
BalexMetal” zdobywając w tym roku swój drugi tytuł 
mistrza Polski. Mieczysław Müller zdobył brąz.  
   W grupie młodszych zawodników Mateusz Labuda zo-
stał wicemistrzem, a Karol Klawikowski drugim wicemi-
strzem Polski. Młodzik Paweł Gosz w swojej grupie wie-
kowej zdobył brązowy medal.  

Wykład z okazji Dnia Walki z Otyłością 
Z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością Stowarzy-
szenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty i Pomoc Psy-
chologiczno – Pedagogiczną TRAMPOLINA zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 23 października 2010 r.  
o godz. 15 do Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego 
TRAMPOLINA w Wejherowie przy ul. 12 Marca 153c 
(tel. 723 00 20 04). Odbędzie się tam nieodpłatny wy-
kład wygłoszony przez dietetyka Monikę Roman z Po-
radni Dietetycznej Mój Dietetyk w Wejherowie.   

14 września br. w ratuszu pod Porozumieniem o promocji 
koszykówki w Wejherowie swoje podpisy złożyli: w imie-
niu Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki – Bogusław 
Witkowski  prezes Zarządu i Mieczysław Krawczyk – wice-
prezes Zarządu, a ze strony Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie – prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca prezy-
denta Bogdan Tokłowicz. 
   W ramach porozumienia Miasto zobowiązuje się klubowi 
do bezpłatnego udostępnienia sali sportowej w Zespole 
Szkół nr 1 do rozgrywek według terminarza spotkań I Cen-
tralnej Ligi Kobiet. Zaś Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki 
zobowiązuje się do stworzenia  drużyny pod nazwą GTK 
Wejherowo i zgłoszenia jej do rozgrywek oraz zapewnie-
nia warunków do funkcjonowania zespołu pod względem 
organizacyjnym. Logo miasta Wejherowa znajdzie się na 
koszulkach zawodniczek, w rekla-
mie na hali sportowej oraz na ofi-
cjalnej stronie internetowej klu-
bu. 
   Przy podpisaniu porozumienia 
obecne były zawodniczki - już 
GTK WejHerowo - Monika Boguc-
ka i Marzena Marciniak ze swoim 
trenerami Markiem Sadowskim 
 i Maciejem Szwarcem.  

   W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy wejherow-
skich szkół Marzena Misztal i Mi-
rosław Sildatke oraz Lucyna 
Mruk – była rozgrywająca Lotosu 
Gdynia, a teraz nauczyciel wf w ZS 
nr 3.    Towarzyszyły jej trenowa-
ne przez nią kadetki, dla których 
GTK Wejherowo może być kolej-
nym etapem rozwoju sportowej 
kariery.  

Wejherowo w pierwszej lidze koszykówki kobiet 
Dzięk i porozum ien iu  jak ie  Prezyden t Miasta W ejherowa Krzysztof  Hild ebrandt p odp isał   
z Gd yńsk im  Tow arzystwem  Koszykówk i Wejherowo ma d ru żynę w  I  lidze k oszyk ówk i k ob iet. Od  
obecneg o sezonu  d ru żyn a rezerw  Lotosu  Gdyn ia będ zie  występ ować p od  n azwą GTK Wejh ero-
wo.  P orozum ien ie  stw arza szan se n a rozw ój k oszyk ówk i w śród  d zieci i mł od zieży z Wejherowa.   

„Celem porozumienia jest m.in. promo-
cja koszykówki w Wejherowie, inwesto-
wanie w rozwój kultury fizycznej oraz 
edukację sportową młodego pokolenia, 
upowszechnianie aktywnego i bezpiecz-
nego trybu życia dzieci i młodzieży”                                               
Fragm. porozumienia 

  

- Liczymy na szczery doping, wyrozumiałość i wsparcie ze strony kibi-
ców - mówi Monika Bogucka zapraszając miłośników koszykówki na 
pierwszy mecz, który zostanie rozegrany 3 października br. o godz. 
17.00 w hali sportowej ZS 1 przy ul. Śmiechowskiej. 

Festyn osiedlowy 

Festyn osiedlowy na pożegnanie lata zorganizowali działa-
cze z Osiedla Fenikowskiego - Mariusz Łupina i Edward Śli-
wiński, którzy są również inicjatorami zagospodarowywa-
nia ogródków przy wejściach do budynków. Na festynie by-
ło tradycyjne ognisko, pieczone kiełbaski i przyjemny wypo-
czynek  na świeżym powietrzu w miłym towarzystwie . 

Turniej Skata Sportowego 
W ramach XIII Turnieju Skata  Sportowego o Puchar Prezy-
denta Miasta Wejherowo, Wójta  Gminy Wejherowo oraz 
Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie 
odbędą się gry skata sportowego w dniach: 1, 8, 15, 22, 29 
października o godz. 17.30 w siedzibie Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Wejherowie, plac Jakuba Wejhera 11.  
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Pierwsza wystawa w ratuszu  
Paw, Cymbalarze, Kafetierka, Naciągacz umysłu, Pię-
cioklucznik, Dyniarz czy Lunatnik – to tylko niektóre 
tytuły niesamowitych prac Tomasza Pietrzyka.  

   Wystawę obrazów, którą autor zatytułował „Dziwolągi”, 
można było oglądać do końca września  w sali wystawowej 
znajdującej się na parterze ratusza Urzędu Miejskiego Wej-
herowie. Jest to pierwsza wystawa malarska zorganizowa-
na w tej wyremontowanej sali ekspozycyjnej. 
   Obrazy Tomasza Pietrzyka, z wykształcenia chemika mie-
szkającego w Częstochowie, przedstawiają świat wykre-
owany przez wyobraźnię artysty.  
   W otwarciu wejherowskiej wystawy uczestniczyli autor – 
artysta Tomasz Pietrzyk, młodzież z Gimnazjum nr 1 w 
Wejherowie, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
wraz z zastępcą Bogdanem Tokłowiczem, dyrektor Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska oraz zastęp-
ca Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki UM w 
Wejherowie Jacek Thiel. 

Architektura Małego   
Trójmiasta Kaszubskiego  

W Centrum Handlowym „Kaszuby” odbyła się wysta-
wa fotograficzna pt. „Architektura Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego”. Wystawę zorganizował Zarząd Stowa-
rzyszenia „Kunszt” z Redy w celu uczczenia 10. lecia 
Stowarzyszenia „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. 

   Wystawa ukazująca architekturę trzech miast - Wejhero-
wa, Redy i Rumi, była pokłosiem warsztatów fotograficz-
nych „Spotkania z fotografią” przeprowadzonych dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych przez Stowarzyszenie Twórców 
Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w Redzie.  

Wystawa na ogrodzeniu 
Na ogrodzeniu wokół budowanego nowego centrum 

kultury w Wejherowie pojawiła się wystawa wielkofor-

matowych fotogramów Artura Wyszeckiego obrazują-

cych działalność Wejherowskiego Centrum Kultury.  

   Otwarcie wystawy miało charakter happeningu z udzia-
łem grupy tanecznej Baccara, która tańczyła na chodniku 
przy placu budowy.  - Jestem przekonany, że nowo budo-
wana placówka kultury będzie służyła nie tylko miesz-
kańcom, ale promieniowała na całą okolicę i region. Arty-
ści i ludzie kultury są zachwyceni, bo inwestycja w kultu-
rę jest najlepszą inwestycją dla mieszkańców. To jest in-
westycja na dziesiątki lat dla wielu pokoleń - dodaje Ar-
tur Wyszecki. 

 - Tą wystawą chcieliśmy pokazać swoją poprzednią dzia-
łalność i jej korzenie. Tutaj chcemy pracować twórczo i 
rozwijać kulturę wśród mieszkańców, którzy z nadzieją 
czekają na ten nowy obiekt - mówi Jolanta Rożyńska, dy-
rektor WCK, która razem z zastępcą prezydenta Bogda-
nem Tokłowiczem uczestniczyła w otwarciu.  

V Konkurs Literacki „Powiew Weny”  
Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Sło-
wianie my lubim sielanki”. Organizatorem jest Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Patronat nad 
konkursem objął Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. Konkurs skierowany jest zarówno do debiu-
tantów jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie 
województwa pomorskiego. Prace należy przesłać do 16 
października 2010 r. pod adres: Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna, 84-200 Wejherowo, ul. Ka-
szubska 14 z dopiskiem: „Powiew Weny”. Więcej o konkur-
sie na stronie internetowej: www.biblioteka.wejherowo.pl 

Pomorski Biznesplan 2010  
Konkurs organizowany jest z inicjatywy Leszka Glazy, wej-
herowskiego radnego i prezesa Regionalnej Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Wejherowie przy współudziale Wyższej 
Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz władz samorzą-
dowych miast i gmin województwa pomorskiego.  Konkurs 
odbędzie się w trzech etapach: Pierwszy etap przeprowa-
dzony zostanie w dniach od 30 sierpnia do 4 października 
2010 r. W trakcie pierwszego etapu konkursu każdy uczest-
nik opracuje i dostarczy organizatorowi w terminie do dnia 
4 października 2010 roku pomysł założenia przedsiębior-
stwa lub rozwoju małego przedsiębiorstwa działającego na 
terenie woj. pomorskiego (nie może on dotyczyć inwestycji 
wymagającej finansowania w kwocie powyżej 50 tys. zł w 
okresie pierwszego roku realizacji) oraz prawidłowo wypeł-
niony Arkusz informacyjny.  
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    Promocję książki prowadziła Olga Podolska-Schmandt 
rozmawiając z autorem m.in. na temat kulisów powstania  
„Fotografii” czy warsztatu literackiego autora. Laudację na 
temat nowej książki wykonała Grażyna Wirkus z muzeum, 
a Jacek Thiel z Urzędu Miejskiego w Wejherowie przypo-
mniał akcję promocyjną pierwszej książki Piotra Schmand-

ta "Pruska zagadka", 
która dzięki przychylno-
ści i poparciu Prezyden-
ta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta 
została wypromowana 
w ratuszu podczas Wej-

herowskiej Nocy Muzeów. Tej majowej nocy wejherowski 
ratusz odwiedziło ok. 2 tys. osób. 

 - Dzięki tej książce pojawiło się wiele artykułów prasowych 
i audycji radiowych o naszym mieście. Czytając książki 
Szmandta poszerzamy wiedzę na temat naszego miasta z 
początku XX wieku - zapewnia Jacek Thiel, szef promocji w 
wejherowskim urzędzie, zachęcając do zwiedzania miasta z 

mapką Szlakiem Inspektora Brauna, którą można otrzymać 
bezpłatnie w ratuszu.  
   Jak powiedziała później Olga Podolska-Schmandt, Wej-
herowska Noc Muzeów była ważnym i przełomowym mo-
mentem w popularyzowaniu książki "Pruska zagadka", 
gdyż dzięki marketingowi Urzędu Miejskiego zaintereso-
wanie tą pozycją sięgnęło zenitu.  

Promocja nowej ksiąŜki Piotra Schmandta   
3 września br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie miała miejsce  

promocja nowej książki Piotra Schmandta z cyklu Sprawy Inspektora Brauna pt. „Fotografia”.  
Uczestnicy  spotkania z pisarzem m ieli okazję posłuchać dobrej muzyki i dow iedzieć się o dalszych pla-
nach twórczych autora. To kontynuacja działań zapoczątkowanych przez Urząd Miejski w  Wejherowie. 

„Książki  Piotra Schmand-
ta, to nie tylko dobre kry-
minały, ale przede wszys-
tkim świetna promocja 
Wejherowa.”   -   Jacek Thiel 

“Tango d’amore”  Ar tura Gotza  
w wejherowskim parku  

Podczas ostatniego koncertu letniego  na scenie  

w wejherowskim  parku wystąpił aktor i piosenkarz 

Artur Gotz  z Krakowa.  

   Z recitalem „Tango d’amore”, który zaprezentował  

w Wejherowie, odbył niedawno tournee po USA, prezen-

tował go również w Berlinie, Brukseli, Wiedniu i na 

Cyprze. Występował również na festiwalach teatralnych 

w Czechach, Francji, Słowacji i Wielkiej Brytanii, a także 

na 27. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu  

w 2006 r. w koncercie EnergiaPro Młodzi.  

   Jak napisała o nim jedna z recenzentek, wszystkie jego 

piosenki wykonane są na najwyższym poziomie realiza-

torskim. Interpretacje aktorskie cechuje minimalizm 

środków, zaś same umiejętności wokalne Artura Gotza i 

towarzyszącego mu zespołu muzyków są gwarancją 

akustycznej przyjemności dla widza. Otrzymane oklaski 

były potwierdzeniem tych słów. 

 

Dobry zawód w dobrej szkole   
370 uczniów w 13 zawodach rozpoczęło naukę w Nie-
publicznej Szkole Rzemiosł w Wejherowie prowadzo-
nej przez Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców.   
W inauguracji roku szkolnego wzięli udział m.in. prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i starszy cechu Brunon 
Gajewski. Przyjęto ok. 170 nowych uczniów. Było to możli-
we dzięki przejęciu od miasta z dniem 1 września br. przez 
cech całego budynku szkoły przy ul. Kalwaryjskiej 2.  

 - Nasze rzemiosło jest na wysokim poziomie. Europa boi 
się polskiego rzemieślnika. Niech nauka w szkole przynosi 
wam satysfakcję, przyjemność a potem wspaniały fach  
i dobrobyt w przyszłości - powiedział prezydent Hilde-
brandt. 
 - Dla uczniów naszej szkoły prowadzimy nieodpłatne do-
datkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, techno-
logii informatycznej, przedsiębiorczości oraz zajęcia  
z większości przedmiotów zawodowych. Zajęcia te są fi-
nansowane ze środków unijnych w ramach EFS Kapitał 
Ludzki pod nazwą "Program rozwojowy Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosła w Wejherowie" - podkreśla Brunon Ga-
jewski.  
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1.10 18.00 Podróżnicza wystawa fotograficzna „TYGIEL KULTUR – Podróże po Ameryce Łacińskiej” w Cen-
trum Handlowym „Kaszuby”.  

3.10 11.00  „Piaśnica” – uroczystość patriotyczno-religijna. 

8.10 19.00 Spektakl musicalowy pt. „O czym marzy dziewczyna...” w Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 
w wyk. artystów Opery Bałtyckiej. Bilety w cenie 15 zł.  

13.10 12.30 Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 1 w Wejherowie. W programie uroczystości  
m. in. koncert na rzecz nauczycieli w wyk. uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie.  

15.10 18.00 Otwarcie wystawy poplenerowej Stowarzyszenia Marynistów Polskich „Nadmorskie Spotkania 
Twórcze. Czymanowo 2010” w Sali Wystawowej w Urzędzie Miasta – Ratuszu. 

21.10 17.00 III Turniej Wejherowskiej Ligi „Czarnej Baśki” o Mistrzostwo Wejherowa 2010/2011. Restaura-
cja „Angelos” przy ul. Rzeźnickiej w Wejherowie. 

22-24.10  V Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. A. Luterka pn. „W Szekspirowskim teatrze 
życia” w Gimnazjum nr 1 w Wejherowie. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----  Październik 2010 rok  Październik 2010 rok  Październik 2010 rok  Październik 2010 rok    

1.10 17.00 Wernisaż prac plastycznych pt. „Zaczarowany Świat Kamieni i Natury” Bogdana Januszew-
skiego i Galerii Domowej w Pierwoszynie. 

7.10 9.00 Spotkanie z Małgorzatą Piekarską, autorką książek dla dzieci i młodzieży, dziennikarką pra-
sową i telewizyjną, publikującą artykuły, reportaże i wywiady w dwutygodniku „Cogito”. 

8.10 18.00 Wieczór autorski Bożeny Ptak połączony z recitalem Bartosza Kalinowskiego pt. „Solidarność 80”. 

13.10 10.00 Konferencja nt. działalność bibliotek w pow. wejherowskim w latach 2006-2010. 

19.10 12.00 Lekcja obywatelska z politologiem Edwardem Krośnickim pt. „Sierpień 80”. 

22.10 12.00 Spotkanie autorskie z Januszem Mamelskim, regionalistą. 

26.10 12.00 Spotkanie z dziennikarzem i kronikarzem wydarzeń „Sierpnia 80” Tadeuszem Skutnikiem. 

   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    

Nowy plac zabaw przy ul. Nadrzecznej  
Dzięki wspólnej inicjatywie Zarządu Ogrodów Działkowych im. Floriana Ceynowy, dyrekcji Zespołu Szkół nr 3  

i prezydenta Wejherowa powstał nowy plac zabaw dla dzieci. Miasto sfinansowało zakup i montaż nowych urzą-
dzeń i zabawek, które zostały ustawione w ogólnodostępnej, rekreacyjnej części ogrodu przy rzece Redzie.   

    Podczas przekazania placu zabaw do użytku prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt powiedział, że dzięki uprzejmości działkowców 
młodzież szkolna z pobliskiej SP nr 8 przychodzi tutaj za zajęcia 
praktyczne z przyrody, aby uczyć się poznawania warzyw, roślin i 
owoców.   
- W związku z tym, że przychodzi tutaj dużo dzieci postanowili-
śmy ufundować plac zabaw dostępny dla wszystkich - mówi pre-
zydent Hildebrandt. 
- Dzieci z naszej szkoły od lat tutaj przychodzą na lekcje przyrody 
i biologii oraz na zajęcia rekreacyjne. Myślę, że jest to cenna i po-
trzebna  inicjatywa - ocenia Mirosław Sildatke, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 3, w którego sąsiedztwie znajdują się Ogrody Działkowe 
im.Floriana Ceynowy. 
Działacze Zarządu Ogrodu z prezesem Kazimierzem Miotkiem na 
czele, a także wejherowscy prezydenci mieli okazję na własne 
oczy zobaczyć z jaką radością dzieci bawiły się na zjeżdżalni, huś-
tawkach i drabinkach. To dowód, że był to bardzo potrzebna ini-
cjatywa i udany zakup. 
Kazimierz Miotk, prezes Zarządu Ogrodu skupiającego 120 dzia-
łek, mówi że plac zabaw na terenie tych ogrodów zawsze istniał, 

ale z czasem uległ zniszczeniu. Zarządu nie było stać na tak drogi 
zakup, więc środki z budżetu miasta pozwoliły na jego odtwo-
rzenie i rozbudowę. - Nowy plac zabaw służy wszystkim dzie-
ciom i podnosi atrakcyjność naszego ogrodu - cieszą się dział-
kowcy z ogrodów przy ul. Nadrzecznej. 
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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) 058-677-71-41 

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. Kusocińskiego 17, 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 

Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych  
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców Wej-
herowa w październiku objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W ramach 
zbiórki odpadów niebezpiecznych odbierane są następujące rodzaje odpadów: zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte baterie i akumulatory, resztki farb, lakierów, 
klejów, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opako-
wania po nich, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, lam-
py fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje przepracowane. 

PUNKTY  POSTOJU SPEC JALNIE   O ZNAKOWANE GO SAMOCHODU 
 piątek 15 października (postoje przy szkołach) 

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

Sobota 16 października  
  9:30 ul. Broniewskiego/Graniczna;  9:50 ul. Ogrody Nanickie/Kusocińskiego; 10:10 ul. 
Chopina 3-5; 10:30 ul. Kochanowskiego 8; 10:50 Os. Kaszubskie 12; 11:10 Os. Kaszubskie 
8/10; 11:30 ul. Kaszubska przy „Kredyt Banku”; 11:50 ul.Piotra Skargi/Stefczyka; 12:10 ul. 
Necla/Konopnickiej; 12:30 – 12:50 ul. Patoka /Gdańska 60-66 (bloki) 

Piątek 22 października (postoje przy szkołach)  
 9:00 Gimnazjum  Specjalne, ul. Sobieskiego 279;  9:40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 ul. Sobieskiego 344 postój na ul. Inwalidów Wojennych); 10:20 SP nr 9, Os. 1000-Lecia 
Państwa Polskiego 15; 11:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Bukowa 1; 11 :40 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Strzelecka 9; 12:20 Medyczne Studium Zawo-
dowe, ul. Kalwaryjska 3; 13:00 – 13:20 Zespół Szkół nr 1, ul. Śmiechowska 36 

Sobota 23 października  br.  
  9:30 ul. Modra/Zielna;  9:50 ul. Krofeya/Kotłowskiego; 10:10 Os. Przyjaźni 5;  10:30 Os. 
1000 – lecia Państwa Polskiego 6; 11:50 ul. Harcerska koło pawilonu handlowego; 11:10 
ul. Hallera 3; 11:30 Os. Ściegiennego 5-8 przy sklepie „Prosport”; 11:50 ul. Zamkowa/
Osiedle Staszica; 12:10 ul. Odrębna/Skibniewskiej;  12:30 ul. Sikorskiego 160; 12:50 ul. 
Sikorskiego 21-40; 13:10 – 13:30 ul. Sikorskiego 12, ul. Śmiechowska 36 
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 
81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl, gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11 

 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa 
w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji 

W okresie od 04.10.2010r. do 05.11.2010r. przeprowadzona zostanie na terenie 
Miasta Wejherowa powszechna akcja deratyzacji . 
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbar-
dziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze tech-
nicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to: zakładów pracy (produkcyjnych, 
usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.), budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych, pomieszczeń i hal produk-
cyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, kotłowni, 
składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp., urządzeń i sieci kanalizacji sa-
nitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.  
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, pry-
watne, spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fi-
zyczne, osoby prawne oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właści-
ciele nieruchomości władające obiektami, które przeprowadzają akcję deratyzacji na 
własny koszt poprzez zlecenie upoważnionej przez właściwego Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego jednostce prowadzącej działalność w zakresie 
deratyzacji, która własnymi ekipami dokona wyłożenia i zebrania trutek w poda-
nych obiektach. 
Trutkę należy wyłożyć w dniach od 4 do 15 października 2010 r. i pozostawić 
do dnia 29 października 2010r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez 
gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie. W 
dniach od 30 października do 5 listopada 2010r. należy zebrać pozostałe trutki oraz 
padłe gryzonie.  Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy doko-
nujące deratyzacji. 



Wyniki biegów dzieci i młodzieży zamieścimy w następnym
wydaniu “Nowin”. Więcej zdjęć na stronie: ww.zobaczwejherowo.pl



Pod hasłem “Stop przemocy i ter-
rorowi” odbył się po raz 7. Open Air
Rock Festival w Wejherowie. Do-
pisała publiczność i pogoda.

Festiwal otworzyli dyr. WCK Jolanta
Rożyńska i red. Mirosław Odyniecki.
Zapowiadał Piotr Wojciechowski.
Przed publicznościa zaprezentowały
się zespoły: STONE CREEK i FOSFOR
z Wejherowa, DEFLOWER ze Słupska,
MICROTOWN z Czyżewa, VALIUM z
Krakowa. W roli gwiazdy festiwalu
zaprezentował się zespół „HUNTER”.
Festiwalowi patronował Prezydent
Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, który po koncercie tradycyjnie
obdarował zespół obrazem.

VII Open Air Rock Festiwal w amfiteatrze


