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W Parku Miejskim w Wejherowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskich Biegów Przełajowych

o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. Wzięło w nich udział ponad 400. uczestników. Zawody

zorganizował KS Wejher przy współudziale Urzędu Miejskiego i Wejherowskiego Centrum Kultury.

Sędzią głównym zawodów był trener lekkoatletyki Zbigniew Rolbiecki.

Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta

Jak informuje kierownik zawodów Michał Jeliński dzieci

i młodzież biegali na dystansach od 1000 do 2000 me-

trów. Bieg główny rozegrano na dystansie 5000 m.

- Były to bardzo udane zawody. Biegi odbywały się na ut-

wardzonych alejkach parkowych w bardzo przyjaznej

scenerii i korzystnych warunkach przy słonecznej pogo-

dzie – mówi Michał Jeliński.

W biegu głównym na dystansie 5000 m wśród mężczyzn

zwyciężył Michał Rolbiecki (Maja Team Wejherowo),

przed Grzegorzem Cybulskim (RKS Rumia) i Damianem

Zagulakiem (Lębork). Wśród kobiet zwyciężyła Natalia

Kahs (KS Wejher) przed Ewą Maj-Płotka (Maja Team)

i Barbarą Bączek-Motała (Wawel Kraków).

Natomiast w biegach dla dzieci i młodzieży w poszcze-

gólnych kategoriach wiekowych zwyciężali: rocznik 2005

- Malwina Bonarowska i Bartek Bonarowski, rocznik

2002-2003 - Agata Krausa i Dorian Domachowski, rocznik

2000-2001 – Martyna Gajewska i Błażej Hewelt, rocznik

1997-1999 – Martyna Niećko i Arkadiusz Stenka, rocznik

1993-1996 – Katarzyna Konkel i Karol Pionk.

Nagrody wręczali prezes KS Wejher Janusz Molak i wice-

prezes Krzysztof Hewelt. Sponsorami zawodów byli m.in.

Pomorski Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski w Wej-

herowie, Porta Drzwi, Wejherplast, Centrum Rowerów

i Skuterów „Pro-sport”, Składy Węgla, AR Mana i Kornix.
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Wejherowski park laureatem  
konkursu „Modernizacja Roku 2011” 

Miasto Wejherowo otrzymało I nagrodę w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego  
„Modernizacja Roku 2011” w kategorii Tereny Zielone za Rewitalizację Parku Miejskiego  
im. A. Majkowskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”. 

W imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa odebrał ją w War-
szawie sekretarz miasta Bogusław Suwara. Wyniki konkursu, 
do którego zgłoszono 922. inwestycje z całego kraju, a do fina-
łu zakwalifikowano 100, ogłosił komisarz konkursu – prezes 
Targów Pomorskich Roman Pikuła.  
„...Tworzą Państwo obraz Polski, jaką pragnęlibyśmy po-
wszechnie oglądać i w jakiej chcielibyśmy żyć....” napisał 
Bronisław Komorowski – Prezydent RP w swoim liście  
skierowanym do uczestników konkursu.  Jak powiedział 
sekretarz miasta Bogusław Suwara miasto Wejherowo 
otrzymało tytuł „Modernizacja Roku 2011” oraz dyplom 
i statuetkę konkursu. Jest to kolejna nagroda dla miasta 
w tym konkursie. Jedną z nich była np. nagroda za ratusz 
w 2004 roku, jako najlepiej odrestaurowany zabytek. 
Projekt rewitalizacji realizowany był od 2008 r. do wrze-
śnia 2011 r. pod nazwą „Przywrócenie walorów historycz-
no-przyrodniczych parku miejskiego im. A. Majkowskiego 
w Wejherowie” i kosztował ponad 7 mln zł. Połowa wydat-
ków została sfinansowana z funduszu UE. Oprócz wspo-
mnianych projektów unijnych były też inne wydatki miasta 
na park wynoszące ok. 2 mln zł. 

Park wyróżniony prestiżową nagrodą 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa 

- Rewitalizacja Parku Miejskiego 
w Wejherowie miała na celu 
przywrócenie walorów przyrod-
niczo-historycznych parku, 
a zakres obejmował odtworze-
nie i budowę ścieżek parkowych 
w ich historycznym przebiegu. 
Wykonano oświetlenie, pielę-
gnację zieleni i nowe nasadze-
nia.  Dzięki wykonanej rewitali-
zacji park oferuje możliwość 
atrakcyjnego spędzenia czasu 
każdemu. Mieści się tu m.in. amfiteatr, place zabaw do-
stosowane do różnych grup wiekowych, siłownie ze-
wnętrzne i kawiarenka. Systematyczna rewitalizacja par-
ku i powiązanie ciągami pieszymi z centrum i Kalwarią 
Wejherowską sprawiły, że park stał się urokliwym, wręcz 
magicznym miejscem odwiedzanym zarówno przez 
mieszkańców i turystów. 

Podziękowanie od Caritas 
W imieniu dzieci i ich rodziców Parafialny Zespół Caritas przy 
Parafii Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie 
składa podziękowanie wszystkim Darczyńcom, którzy przy-
czynili się do tak atrakcyjnego zorganizowania wypoczynku 
letniego dzieciom w ramach akcji Wakacje z Caritas - Lato 
2012. Na obóz wędrowny do Krynicy Górskiej  pojechało 12 
dzieci, a w półkoloniach parafialnych uczestniczyło 46 dzieci. 
Jak mówi prezes PZC Elżbieta Chylak, na ten cel otrzymali-
śmy dotację ze środków budżetu miasta Wejherowa 7,2 tys. 
zł, pozostałą kwotę pokryto z ofiar do skarbonek Jałmużna 
Wielkopostna, z datków za stroiki i pocztówki wielkanocne 
oraz ofiar parafian złożonych w czasie Mszy Św. Dziękujemy 
Sponsorom z Piekarni „KONKOL” z Karwi i Masarni Józefa 
Jarmulewskiego z Darżlubia, żywność otrzymano także w 
ramach realizacji programu pomocy żywnościowej z Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej. 
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OŚWIADCZENIE  
w sprawie WKS „Gryf Orlex” 

W związku z manifestacją kibiców klu-
bu sportowego „Gryf Orlex” Wejhero-
wo na pl. Jakuba Wejherowa 19 wrze-
śnia br. oraz złożeniem petycji w spra-
wie współfinansowania ze środków 
publicznych  drużyny seniorów WKS  
„Gryf Orlex”, pragniemy poinformo-
wać, iż władze miasta są żywo zainte-
resowane losem drużyny piłkarskiej.   
    Jako wejherowianie jesteśmy po stro-
nie klubu, kibicujemy drużynie – zależy 
nam, aby mogła ona kontynuować grę 
w ramach drugiej ligi piłkarskiej. 
  Dlatego miasto włączyło się w finanso-
wanie klubu i w ciągu roku przekazali-
śmy już ponad 100 tys. zł na działalność 
klubu „Gryf Orlex” Wejherowo,  
w tym nagrody dla piłkarzy za wyniki 
sportowe, gdyż uważamy, że szczegól-
nie należy uhonorować bezpośrednio 
zawodników. Obecny budżet miasta 
niestety nie pozwala na więcej. Podkre-
ślamy jednak jeszcze raz, że to zarząd 
klubu jest zobowiązany poprzez swoją 
pracę zapewnić finansową stabilizację 
klubu, a Urząd Miejski jest tylko jednym 
z podmiotów, który może wspierać te 
działania w miarę możliwości budżetu 
miasta Wejherowa, co też czyni. 
    Nieprawdą jest również informa-
cja, że w ciągu ostatnich ośmiu lat 
klub nie otrzymywał dotacji od mia-
sta. W latach 2004-2012 z budżetu 
miasta Wejherowa dla klubu prze-
znaczono 659 600 zł. 
   Ubolewamy, że sprawa „Gryfa Or-
lex” nabrała charakteru politycznego. 
Obecność w manifestacji, a przede 
wszystkim wypowiedzi  urzędników 
starostwa - opozycyjnych polityków  
z wejherowskiej Platformy Obywatel-
skiej, w tym przewodniczącego po-
wiatowego koła Platformy, starosty 
wejherowskiego Józefa Reszke pod-
kreślają polityczne podłoże całej ak-
cji. Zresztą wykorzystywanie sportu i 
klubu do rozgrywek politycznych ma 
już miejsce od poprzednich wyborów 
samorządowych. 
   Ponadto niektóre wypowiedzi uczest-
ników manifestacji mogą prowadzić, 
całkiem niepotrzebnie, do antagonizo-
wania środowisk kulturalnych i sporto-
wych w naszym mieście. Zasada, że 
jednym środowiskom, klubom sporto-
wym środki należy zabrać po to, aby je 
przekazać innemu klubowi, nie znajdu-
je akceptacji wśród władz miasta.  

Piotr Bochiński, zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa 

Miasto inwestuje w sport 
Rozmowa z Bogdanem Tokłowiczem, zastępcą prezydenta Wejherowa 

- Jaką kwotę przeznaczyło miasto na zadania z 
zakresu kultury fizycznej i sportu w tegorocz-
nym budżecie?  
- Miasto inwestuje w sport, zwłaszcza w sportowe 
wychowanie dzieci i młodzieży. Kwota, którą  
w tegorocznym budżecie przeznaczyliśmy na sport 
wynosiła blisko 2 miliony złotych. Za te pieniądze 
wsparliśmy za pomocą dotacji funkcjonowanie klu-
bów sportowych na terenie miasta, opłacaliśmy 
utrzymanie obiektów sportowych i współfinanso-
waliśmy organizację imprez sportowo-
rekreacyjnych oraz wyjazdy na zawody sportowe.  
- Jakie dyscypliny miasto wspierało i  jakie imprezy sportowo-rekreacyjne 
zostały zorganizowane w tym roku? 
- W naszym mieście dzieci, młodzież i dorośli uprawiają wiele dyscyplin – od piłki 
nożnej począwszy, przez piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę, lekkoatletykę, tenis 
stołowy, tenis ziemny po pływanie, unihokej, sporty walki oraz nordic walking.  
W tym roku przeprowadzono wiele imprez sportowo-rekreacyjnych wśród któ-
rych były: Akcja Zima i Akcja Lato, w ramach których zorganizowano turnieje pił-
karskie dla dzieci i młodzieży, Wejherowo Biega, Błękitne Euro i Piłkarskie Lato, 
Ogólnopolskie Biegi Przełajowe, Turnieje Tenisowe, Zawody Strzeleckie Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego, Biegi na Orientację, Regaty Jachtów Sterowanych Ra-
diem, Otwarte Mistrzostwa w Bocce, Zawody Wędkarskie.  
- Czy w przyszłorocznym budżecie władze miasta zamierzają zarezerwować 
większą kwotę na funkcjonowanie klubu „Gryf”? 
Na tę chwilę odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa.  Ze względu na szybko po-
garszającą się w ostatnim czasie sytuację ekonomiczną w kraju i przekazywanie 
dodatkowych zadań, za którymi nie idą dodatkowe środki finansowe,  samorządy 
stają przed poważnym wyzwaniem dokonywania zmian w swojej polityce finanso-
wej i budżetach lokalnych. Rozmawiamy jednak o sytuacji obecnej, dlatego nie ma 
co wybiegać w przyszłość, bo pomoc potrzebna jest dziś.  

 

- Reprezentowała Pani nie tylko Polskę, 
ale również Wejherowo. Z wielką rado-
ścią przyjmujemy ten fakt jako duży 
honor dla miasta – powiedział prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
- Uczestnicząc w igrzyskach byłam za-
chwycona kibicami i całą organizacją 
londyńskiej olimpiady, choć skupiona 
na treningach i przygotowaniach nie 
mogłam w pełni skorzystać ze wszyst-
kich dobrodziejstw - mówi Alicja Eigner. 
Życzenia i gratulacje medalistce olimpij-
skiej złożyli również zastępcy prezyden-
ta Bogdan Tokłowicz i Piotr Bochiński 
oraz sekretarz miasta Bogusław Suwara. 
Prezydent wyraził też uznanie dla wielo-
letnich osiągnięć Integracyjnego Stowa-
rzyszenia Sportowego „Start” w Wejhe-

rowie i jego prezesa Krzysztofa Ruchal-
skiego.  
Alicja Eigner jest zdobywczynią 20. me-
dali. Najważniejszy z nich - brązowy me-
dal olimpijski na Igrzyskach Paraolimpij-
skich w Londynie, wywalczyła 
w drużynie z Natalią Partyką, Małgorza-
tą Jankowską oraz Katarzyną Pek. 

Prezydent Wejherowa  
pogratulował Alicji Eigner  

Wejherowianka Alicja Eigner, zdobywczyni brązowego drużynowego medalu 
w tenisie stołowym na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie, gościła 
w ratuszu na zaproszenie prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta. Alicja 
Eigner otrzymała za swój sukces nagrodę Prezydenta Miasta Wejherowa. Na-
grodę prezydenta otrzymał również jej trener Maciej Bieniasz– Krzywiec. 
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Hołd żołnierzom września  
poległym pod Białą 

W Białej koło Wejhe-
rowa - miejscu bitwy 
stoczonej 8 września 
1939 r. przez żołnie-
rzy 1 Morskiego Puł-
ku Strzelców i spo-
czynku poległych 
w tej bitwie, spotkali 
się kombatanci, wła-
dze miasta i powiatu 
w e jh er ow s k i ego , 
przedstawiciele Od-
działu Zabezpieczenia 
i Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego 
i Dowodzenia oraz 
młodzież gimnazjalna 
i mieszkańcy Wejherowa. Po salwie honorowej uczestnik tamtych wydarzeń 
97. letni porucznik w stanie spoczynku Aleksander Pawelec przybliżył zebra-
nym wydarzenia z pierwszych dni września 1939 r. Opowiedział m.in. o swoim 
spotkaniu z płk. Stanisławem Dąbkiem. 
- Przez cały czas okupacji niemieckiej działałem w ruchu oporu - Armii Krajo-
wej i przeżywałem to codziennie, czy nie stanie się coś piekielnego. Ale przeży-
łem i tu jestem dając świadectwo sytuacji dziejowej, którą przeżyła Polska 
w 1939 roku - powiedział Aleksander Pawelec. 

 

20-lecie Związku  
Represjonowanych  
Politycznie Żołnierzy  

Górników 
W Wejherowie w sali widowiskowej 
Atlantic odbyły się obchody 20-lecia 
Związku Represjonowanych Żołnierzy-
Górników Okręgu „Kaszuby”.  
- Jest nas coraz mniej. Mniej niż w 1992 
roku, gdy zakładaliśmy Związek, który 
w całej Polsce liczył wtedy 60 tys. żoł-
nierzy-górników kopalni węgla i 400 
kopalni uranu. Obecnie Związek liczy 
już tylko 18 tys. członków – powiedział 
w swoim wystąpieniu prezes Zarządu 
Okręgu ZRPŻG Lucjan Bindek. Lucjan 
Bindek otrzymał wcześniej srebrny me-
dal „Za zasługi dla obronności kraju”. 
Zarząd Okręgu ZRPŻG Kaszuby posta-
nowił uhonorować medalami pamiąt-
kowymi zasłużonych członków Związ-
ku i osoby z nim współpracujące. Medal 
zasłużonych członków Związku otrzy-
mali: Józef Matuszewski, Jan Pszenny, 
Zdzisława Fierka, Maria Praiss, Broni-
sław Adamek, Jerzy Konarski, Feliks 
Pionek, Robert Pudysz, Czesław Cygar-
ski, Antoni Doering, Waleria Jucha, Wa-
lerian Kostuchowski, Edmund Lesner, 
Tadeusz Kisielewski, Leon Łaga, Zyg-
munt Sosnowski, Leon Płotkowski. 
Medal został przyznany m.in. również 
prezydentowi Wejherowa Krzysztofo-
wi Hildebrandtowi, jego zastępcy Bog-
danowi Tokłowiczowi i Henrykowi Poł-
chowskiemu z UM w Wejherowie. 

Podczas uroczystości 
wezwano do apelu 
żołnierzy poległych 
w wojnie obronnej 
1939 roku, w tym m.
in. obrońców Wester-
platte i Kępy Oksyw-
skiej oraz żołnierzy 
1. Morskiego Pułku 
Strzelców walczących 
w obronie Wejherowa 
i okolicznych miejsco-
wości. Apel poległych 
zakończyła salwa ho-
norowa kompanii ho-
norowej Centrum Wsparcia Teleinfor-
matycznego i Dowodzenia Marynarki 
Wojennej. Przedstawiciele władz mia-
sta z prezydentem Krzysztofem Hilde-
brandtem na czele, dowództwo jed-
nostki oraz przedstawiciele powiatu, 
instytucji publicznych, służb mundu-
rowych a także środowisk komba-
tanckich, złożyli kwiaty przed pomni-
kiem żołnierzy Pierwszego Morskiego 

Pułku Strzelców poległych w obronie 
Wybrzeża we wrześniu 1939 r. Kwia-
ty złożono również na Starym Cmen-
tarzu przy ulicy Kalwaryjskiej – na 
grobach żołnierzy 1. Morskiego Pułku 
Strzelców, na Kwaterze Sztutowiaków 
a także na grobie trzech nieznanych 
żołnierzy polskich poległych 
w walkach o wyzwolenie Wejherowa 
w marcu 1945 roku. 

73. rocznica wybuchu  
II wojny światowej  

Na skwerze przy Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 
Marynarki Wojennej odbyła się uroczystość upamiętnienia 73. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. 

 
Spotkanie integracyjne 

kombatantów 
Działacze wejherowskich i redzkich 
środowisk kombatanckich wzięli 
udział w corocznym spotkaniu inte-
gracyjnym, które zorganizowano 
przy Leśniczówce Barłomino. Pod-
czas spotkania przewodniczący Ra-
dy Kombatantów Lucjan Bindek wy-
raził uznanie dla osób współpracują-
cych z kombatantami. 
- Nasze spotkanie integracyjne jest pew-
nego rodzaju nagrodą za pracę spo-
łeczną, jaką przez cały rok wykonują 
członkowie stowarzyszeń kombatanc-
kich - powiedział Lucjan Bindek dzięku-
jąc za współpracę i wsparcie wejherow-
skim samorządowcom.  
Jerzy Groth, przedsiębiorca z Bolszewa, 
na wniosek Rady Kombatantów został 
odznaczony medalem „Za Zasługi dla 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych”. W imieniu Pre-
zydenta Miasta Wejherowa medal wrę-
czył sekretarz miasta Bogusław Suwara. 
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Dzień Strażnika Miejskiego  
Z okazji Dnia Strażnika Miejskiego i przypadającego w tym roku 20. lecia Straży Miejskiej w Wejherowie, wielu wej-
herowskich strażników otrzymało awanse i wyróżnienia. Krzysztof Hildebrandt przypomniał, że Straż Miejska zo-
stała utworzona 1 stycznia 1992 roku. Komendantem został wówczas Jacek Pisarek, a pierwszych 11. funkcjonariu-
szy zostało zatrudnionych 2 marca 1992 r.  

Z zatrudnionych wówczas strażników, pięciu do dzisiaj pełni 
służbę: obecny komendant – Zenon Hinca oraz – Henryk Teclaf, 
Zdzisław Poltrok, Mirosław Pawełas i Waldemar Walkusch.  
Wejherowska Straż Miejska jako jedna z pierwszych 
w Polsce, przystąpiła do pełnienia służby całodobowo. Obec-
nie liczy 25. strażników i dysponuje monitoringiem wizyj-
nym obsługującym 32 kamery na terenie miasta i Kalwarii 
Wejherowskiej. Komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca 
podkreślił, że wejherowscy strażnicy uporali się z wieloma 
uciążliwymi problemami, które były dokuczliwe dla miesz-
kańców. Dotyczy to m.in. handlu mięsem i pieczywem na uli-
cach, a także picia alkoholu w miejscach publicznych.  
W znacznym stopniu pomaga w tym monitoring miasta. Ze-
non Hinca odczytał też list gratulacyjny przesłany do wejhe-
rowskiej Straży Miejskiej z okazji Dnia Strażnika, który nade-
słał podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych Michał Deskur. 
Podczas uroczystości awanse na wyższy stopień otrzymali: 
na stopień inspektora Zenon Wirkus, a na stopień starszego 
strażnika – Anna Block, Adam Harasiuk i Piotr Semmerling. 
Medale „Za długoletnią służbę” otrzymało 4. strażników: st. 
insp. Zdzisław Poltrok – złoty, a srebrne: st. insp. Marek Gło-
wienke, st. insp. Waldemar Walkusch i insp. Sławomir Czaja. 
Gratulacje wejherowskim strażnikom miejskim złożyli m.in. 

komendant powiatowy policji mł. insp. Krzysztof Lawer 
i komendant komisariatu policji w Śmiechowie asp. sztab. 
Piotr Zarzeczny, dowódca garnizonu kmdr por. Włodzimierz 
Kluczek, bryg. Piotr Ściebura z Komendy Powiatowej PSP 
w Wejherowie. Obecny był zastępca prezydenta Piotr Bochiń-
ski, skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów Osiedlowych Henryk 
Jarosz oraz były długoletni komendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie Jacek Pisarek. 

Inauguracja roku szkolnego w Cechu  
W Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie odbyło się otwarcie nowego 
roku szkolnego 2012/2013 z udziałem prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta i Brunona Gajewskiego - prezesa Powiatowego Cechu Rzemiosł Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw ZP.  
Niepubliczna Szkoła 
Rzemiosł jest pierw-
szą niepubliczną 
szkołą zawodową 
działająca na terenie 
województwa pomor-
skiego. Wejherowskie 
środowisko rzemieśl-
nicze od samego po-
czątku powstania 
szkoły realizuje zada-
nia związane z nauką 
i doskonaleniem za-
wodowym młodzieży. 
W okresie wakacyj-
nym zostało wybudowane na terenie szkoły nowe boisko sportowe o sztucznej 
nawierzchni do gry w koszykówkę i siatkówkę.  
- Szkoła w życiu każdego ucznia zajmuje ważne miejsce. W niej zdobywa się 
wiedzę i zawiera przyjaźnie, szkoła kształtuje postawy i wychowuje – mówił 
prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślając, że okres edukacji szkolnej jest 
cennym momentem w życiu człowieka, który decyduje o wyborze drogi życio-
wej i jego przyszłości.  
   Podczas spotkania dyrektor szkoły Henryk Pranga poinformował  
o przyznaniu nagród w postaci obniżonego czesnego najlepszym uczniom, za 
osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce. Naukę w Niepublicznej Szkole 
rzemiosł rozpoczęło ok. 400 uczniów. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 
pl. Jakuba Wejhera 8, 21 września 2012 r. 
został wywieszony na 21 dni wykaz 
nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Wejherowa, przeznaczonych do 
zbycia pod drogę wewnętrzną:  
• ul. Wniebowstąpienia - udział 1/6 
część działki nr 469/2 obręb 14, pow. 
74 m2, dla przyszłego właściciela 
lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. 
Wniebowstąpienia 19 w Wejherowie  
• ul. Wniebowstąpienia - udział 1/6 cz. 
Dz. nr 469/2 obręb 14, pow. 74 m2, dla 
przyszłego właściciela lok.mieszk. nr 2 
przy ul. Wniebowstąpienia 19   

• ul. Wniebowstąpienia - udział 1/6 
część działki nr 469/2 obręb 14, pow. 
74 m2, dla przyszłego właściciela lokalu 
mieszkalnego nr 3 przy ul. Wnie-
bowstąpienia 19  
• ul. Wniebowstąpienia - udział 1/6 cz. 
działki nr 469/2 obręb 14, pow. 74 m2, 
dla przyszłego właściciela lokalu 
mieszkalnego nr 5 przy ul. 
Wniebowstąpienia 19   
• ul. Wniebowstąpienia - udział 1/6 
część działki nr 469/2 obręb 14, pow. 
74 m2, dla przyszłego właściciela lokalu 
mieszkalnego nr 6 przy ul. 
Wniebowstąpienia 19  
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Wejherowianie w Złombolu 2012 
Dziesięć załóg reprezentujących Małe Trójmiasto Kaszubskie wzięło udział  w rajdzie charytatywnym  
„ZŁOMBOL 2012”. Impreza ma charakter charytatywny. W ubiegłym roku udało się przekazać na ten cel  
240 tys. zł od 136 załóg z całego kraju. 

Uczestnicy wyruszyli na rajd z pl. Jakuba Wejhera przed 
ratuszem. Oficjalny start 208 załóg z całej Polski do tej 
imprezy miał miejsce w Katowicach. Impreza ma charak-
ter charytatywny. Wszystkie załogi uzyskane środki 
z tytułu reklam przekazują na domy dziecka. Członków 
rajdu pożegnali w Wejherowie przedstawiciele władz Ma-
łego Trójmiasta Kaszubskiego m.in. zastępca prezydenta 
Wejherowa Piotr Bochiński oraz burmistrzowie – Elżbie-
ta Rogala-Kończak z Rumi i Krzysztof Krzemiński z Redy. 
Jak nam powiedział Leszek Glaza – główny organizator 
rajdu na terenie MTK, tegorocznym celem rajdu jest Ar-
chaia Olympia w Grecji.   
- Jest to impreza rodzinna, dlatego załogę stanowią często 
żonyi dzieci – mówi Leszek Glaza z ekipy „Kaszubi” jadący 
Skodą 105L z 1983 roku.  

Nowy rekord  

Wejherowianin Mieczysław Solek już po raz trzeci 
uczestniczył w kolejnym Ultramaratonie Kolarskim 
Bałtyk-Bieszczady Tour 2012. Przejechał trasę 1008 
kilometrów w czasie 52 godz. 40 min. poprawiając 
swój dotychczasowy rekord życiowy o 5 godz. i 36 min. 
Do tegorocznej edycji ultramaratonu kolarz-amator przygo-
towania rozpoczął na początku listopada ub.r. Codziennie 
pokonywał 56 km oraz dodatkowo w weekendy dłuższe 
dystanse. Jak zapewnia, w okresie przygotowawczym, prze-
jechał około 12,5 tys. km. Jak czytamy w jego zapiskach  
z maratonu, trasa nie była łatwa, do tego towarzyszyła mu 
niezbyt sprzyjająca aura - deszcz i chłód.  

Język kaszubski  
w wejherowskich szkołach  

Od września w każdej szkole w Wejherowie -
podstawowej i gimnazjum odbywać się będą lekcje języ-
ka kaszubskiego. W każdej z sześciu placówek zebrano 
wystarczającą liczbę chętnych, by stworzyć jeden od-
dział kaszubski. Kaszubskiego będzie uczyło się w tym 
roku szkolnym blisko 200. uczniów. 
W Szkole Podstawowej nr 9 w jednej grupie między oddziało-
wej będzie uczyło się 17. uczniów, w Gimnazjum nr 1 – pięcio-
ro. W Zespole Szkół nr 1 – w trzech grupach na język kaszub-
ski ma uczęszczać 34. uczniów. W Zespole Szkół nr 2 w jednej 
grupie uczyć się będzie 12. uczniów, a w Zespole Szkół nr 3 – 
27. Natomiast w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
2 utworzono siedem grup w szkole podstawowej i jedną 
w Liceum Ogólnokształcących, a uczyć się będzie w nich 70. 
uczniów. W Szkole Społecznej języka kaszubskiego uczyć się 
będzie 24. uczniów, Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego – 34.  
- W tym roku naukę języka kaszubskiego w wejherowskich 
szkołach rozpocznie 196. uczniów – mówi Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 

Pomoc dla uczniów 
Prezydent Miasta Wejherowa przedłużył termin składania 
wniosków o pomoc materialną dla uczniów w postaci wypraw-
ki szkolnej. Wnioski można składać do 3 października br., nato-
miast rozliczenie będzie odbywało się do 31 października br.  
     Podwyższone zostało także kryterium dochodowe, które wy-
nosić ma 456 złotych. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr tel. 58 672 19 66 lub 58 736 29 22.  
     Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne 
w Kancelarii Ogólnej i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a także w sekretariatach 
wejherowskich szkół samorządowych i  Miejskim Zespole 
Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie. Poprawnie 
wypełniony formularz składa się w Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195. 

Podziękowanie 
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Chrystusa Króla 
i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie składa serdeczne po-
dziękowanie chórom: Chórowi Żeńskiemu „Gaudeamus” z 
Wejherowa - dyrygent  Agata Jasińska, Chórowi Męskie-
mu „Harmonia” z Wejherowa – dyrygent Marcin Grzy-
wacz, Chórowi  Mieszanemu „Lutnia” z Luzina - dyrygent 
Tomasz Fopke i  solistce Katarzynie Hermann - sopran za 
udział w akcji charytatywnej „Śpiewamy dla Małgosi” 2 
września br.  Parafialny Caritas przeprowadził zbiórkę 
pieniędzy do puszek na operację rozszczepu podniebienia 
dla Małgosi Samoszuk.  
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Letnie wycieczki po Wejherowie  
Urząd Miejski w Wejherowie, w ramach promocji miasta, zorganizował latem nieodpłatne wycieczki po Wejherowie 
i Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem.  Z tej ofert y skorzystało ponad 2,5 tysiąca turystów.  
Turyści  i wszystkie chętne osoby chcące poznać najważniejsze 
zabytki miasta i posłuchać opowieści o historii Wejherowa mogły 
codziennie skorzystać z oferty zwiedzania miasta. Wycieczki opro-
wadzane były m.in. po Kalwarii Wejherowskiej, kościele klasztor-
nym, po ratuszu i Parku Miejskim. W 2012 r. wejherowski Ratusz 
odwiedziło łącznie 2568 osób, z czego w lipcu o 348 osób więcej 
niż w sierpniu. Największą liczbę stanowili turyści z województwa 
pomorskiego, następnie mazowieckiego oraz łódzkiego. Wśród 
odwiedzających znalazła się również spora grupa gości  
z zagranicy, którzy przyjechali do Wejherowa z aż! 12 państw: 
Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Czech, Kanady, 
Francji, Australii, Meksyku, Hiszpanii, USA i Rosji.  
- Tegoroczne wycieczki z przewodnikiem za darmo cieszyły się 
podobnym zainteresowaniem jak w roku ubiegłym– podsumo-
wuje Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultury, 
Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. - 
Spadła jedynie liczba turystów indywidualnych, co wiązało się 
z mniejszą liczbą wypoczywających na Kaszubach ze względu 
na niesprzyjającą pogodę i odczuwalny w branży kryzys go-
spodarczy. Cieszy z kolei wciąż rosnąca ilość grup zorganizo-
wanych przyjeżdżających do Wejherowa, co jest efektem sys-
tematycznych działań promocyjnych Ratusza. 

Turniej Drużyn  
Puszczańskich ZHR  

Na terenie Gdańska, Gdyni, Wejherowa i nad jeziorem Boro-
wo odbył się kolejny już Turniej Drużyn Puszczańskich. 
W ramach imprezy rozgrywano konkurencje mające na celu 
zapoznanie uczestników z krwawymi dziejami pierwszych 
tygodni wojny na ziemi wejherowskiej i wyłonienie najlepszej 
drużyny harcerzy ZHR. Tegoroczny turniej, po ubiegłorocz-
nym zwycięstwie 25. Wejherowskiej Drużyny Harcerzy im. 
Pawła Szefki ponownie wygrała drużyna z Pomorza, 
a mianowicie 36. Gdyńska Drużyna Harcerzy im. L. Cylkow-
skiego. Drugie miejsce zajęła 16. Warszawska Drużyna Harce-
rzy, a trzecie - 3. Zakopiańska Drużyna Harcerzy. 
Jak informuje pwd. Patryk Dompke, drużynowy 25 WDH 
im. hm. Pawła Szefki, w rywalizacji wzięło udział 9. drużyn 
z całej Polski, od Zakopanego po Gdynię. Zmagania doty-
czyły nie tylko technik ściśle związanych z harcerską co-
dziennością takich jak terenoznawstwo lub łączność, ale 
nawiązywały także do wydarzeń sprzed 73 lat. Na wejhe-
rowskim rynku Naczelnik Harcerzy ZHR podziękował za 
organizację turnieju całej Pomorskiej Chorągwi Harcerzy. 

W Wejherowie zainstalowano dwa infomaty - na rynku 
i przy dworcu PKP, dzięki którym turyści mogą poznać 
ofertę turystyczną Pomorza. Infomaty są elementem 
Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Wo-
jewództwa Pomorskiego.  

 

Walne zgromadzenie  
wejherowskich  

przedsiębiorców         

Podczas walnego zgromadzenia Towarzystwa Przemy-
słowo-Handlowego w Wejherowie, prezes Lidia Müller  
przedstawiła sytuację gospodarczą przedsiębiorstw 
zrzeszonych w Towarzystwie. Obecny na spotkaniu se-
kretarz miasta Bogusław Suwara mówił o polityce mia-
sta wobec lokalnych handlowców i przedsiębiorców.  
   Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe istnieje w Wej-
herowie od 1991 roku, kiedy w ramach prywatyzacji 
przedsiębiorstw rozpoczęły się przekształcenia własno-
ściowe.  
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koncerty-wystawy-spotkania  
październik 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
5-7.10 - I Festiwal Przygody WANOGA. Celem imprezy jest 
propagowanie kreatywnych form podróżowania, a także pro-
mocja województwa pomorskiego jako miejsca odkryć i spo-
tkań. Współorganizacja z Polskim Klubem Przygody. 
10.10- 23.11 - „Zacumuj sztukę” – praktyczne lekcje arty-
styczne z fotografii tradycyjnej, ceramiki i teatru ruchu w part-
nerstwie z ZS nr 3 i ZS nr 1 w Wejherowie dofinansowane 
przez Narodowe Centrum Kultury. 

13.10 - XIX Ogólnopolskie Spotkania Chórów Męskich. Ko-
ściół p.w. Św. Stanisława Kostki w Wejherowie 

17.10 - Jubileusz 50-lecia Koła nr 7 Polskiego Związku Filateli-
stów w Wejherowie 

26-28.10 - „W gobelinie wielokulturowości” - VII Ogólnopol-
ski Przegląd Małych Form Teatralnych im. A. Luterka 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
2-6.10 Tydzień Zakazanych Książek – ogólnopolska akcja 
mająca na celu m.in. zachęcenie do czytania książek, którym 
na przestrzeni wieków przypinano łatki różnie rozumianej 
 „niepoprawności”; happening w Bibliotece.  
3.10. godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży poświęcone książce Tomasza Trojanowskie-
go „Kocie historie” oraz z okazji Tygodnia Zakazanych Ksią-
żek, tytułom wybranym przez czytelników z katalogu Bi-
blioteki (lista dostępna w bibliotece) 
4.10. godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych poświęcone książkom Filipa Springera:  
„Miedzianka” oraz „Źle urodzone” oraz z okazji Tygodnia 
Zakazanych Książek, tytułom wybranym przez czytelników 
z katalogu Biblioteki (lista dostępna w Wypożyczalni dla Do-
rosłych oraz w Filii nr 2)  
10 i 24.10. godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Program Skrzydła 
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Chrystusa Króla i bł. 
Alicji Kotowskiej w Wejherowie, poszukuje dla dzieci z parafii 
będących pod opieką Caritas darczyńców wspierających Pro-
gram Skrzydła.  
   Jak informuje prezes PZC Elżbieta Chylak, jest to program sty-
pendialny prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
od 2007 r. Został stworzony, aby pomagać dzieciom głodnym i  
potrzebującym m.in. pomocy szkolnych i odzieży. Właśnie dla 
takich dzieci powstał Program Skrzydła, który proponuje obję-
cie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby pry-
watne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do systema-
tycznego wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajm-
niej jednego semestru szkolnego. Wypełniając deklarację pro-
simy dopisać:  Skrzydła dla dziecka z Wejherowa z Parafii p.w. 
Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej. Informacje o programie 
oraz deklaracje dla darczyńców, którzy chcieliby ufundować 
stypendium, można znaleźć na stronie internetowej: www.
gdansk.caritas.pl  

Wernisaż w ratuszu  
W wejherowskim ratuszu odbył się wernisaż prac trójmiejskich 
artystów. Organizatorem wystawy było Wejherowskie Cen-
trum Kultury. W ratuszu swoje prace wystawili: Danuta Joppek, 
Elżbieta Kowalska-Matuszewska, Alicja Bach, Sławomir Grabo-
wy, Jan Misiek, Mariusz Kułakowski i Zbigniew Wąsiel.  

„Z książką na walizkach” 
Już po raz piąty odbyły się Pomorskie Spotkania Pisarzy 
z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”. Uczniowie 
szkoły podstawowej mieli niezwykłą okazję uczestniczenia 
w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Jonę Jung – 
znaną ilustratorkę książek dla dzieci. Uczestnicy spotkania pró-
bowali swoich sił w tworzeniu ilustracji do opowiadania. Wej-
herowo odwiedziła także Barbara Ciwoniuk, znana ze swoich 
książek zwłaszcza wśród młodzieży.  

Informacja 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8,  21 września 
2012 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Miasta Wejherowa, 
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
· lokal mieszk. nr 8 przy pl. J. Wejhera 20A wraz z ułamko-

wą częścią gruntu dz. nr 534/3 obręb 15 (użytk. wieczyste) 
· lokal mieszk. nr 9 przy ul. Sobieskiego 268 wraz z ułam-

kową częścią gruntu dz. nr 128/2 obręb 15 (użytk.wiecz.) 
· lokal mieszk. nr 6 przy ul. Klasztornej 22 wraz z ułamko-

wą częścią gruntu działka nr 385/1 i 385/3 obręb 15  
· lokal mieszkalny nr 4 przy ul. 12 Marca 194  wraz z ułam-

kową częścią gruntu działka nr 46 obręb 14 
· lokal mieszk. nr 2 przy ul. Wniebowstąpienia 19 wraz z 

ułamkową częścią gruntu działka nr 302 obręb 14 
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NOWINY - Biul etyn  In fo rmacyjny  Urzę du Mie jskieg o w Wej he row ie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. (58) 677 70 56, fa x (58) 672 12 57; e- m ai l: n o wi n y @ we jh e ro wo . p l;     

Archiwalne nume ry na stronie: www.zob aczwejherow o.pl   
Materi ały info rmacyjne przyj mowane są codziennie w godzi nach pracy U rzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukow ane są bezpła tnie.  Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejherowie. N akład  
6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  W e jhe ra  8 - Ra tusz  M ie jsk i 

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

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

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

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

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

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

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

 ■   Plac W ejhera 8 

Wydział Ogólno-Organizacyjny  
(58) 677 70 30,  (58) 677 70 44 (fax)    

Sekretariat Rady Miasta  
(58) 677 70 26, (58) 677 70 27 

  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 58 
Straż Miejska (Jacek Pisarek)   

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

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

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

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

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: (58) 677 71 03; (58) 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

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

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

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

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

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

 (58) 677 71 38,  (58) 677 71 39 
Miejski Zespół Obsługi Placówe k Oświatowych   

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

Zakład Usług Komunalnych (Jarosław Pergoł)   
ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 34, (58) 672 10 21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30, (58) 572 29 32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 

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

(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

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

ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

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

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa 
        w sprawie przeprowadzenia Powszechnej Akcji Deratyzacji 

Od 1 października do 2 listopada 2012 r. na terenie Wejherowa przepro-
wadzona zostanie obowiązkowa akcja deratyzacyjna. Jej celem jest ogra-
niczenie populacji myszy i szczurów, zapobieganie powstawaniu chorób 
zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.  
   Deratyzacji poddane zostaną pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miej-
sca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach na terenie Wejhe-
rowa,. Dotyczy to zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności 
publicznej, instytucji itp.), budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biuro-
wych, gospodarczych, produkcyjnych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazy-
nów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp., 
urządzeń i sieci kanalizacji sanit. miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyj-
nych itp. Nad prawidłowym przebiegiem akcji deratyzacyjnej kontrolę będą 
sprawować: Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wej-
herowie. Całość obwieszczenia na: www.wejherowo.pl.  

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 odbierane są: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte baterie i akumu-
latory, resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do 
wywabiania plam, środki do dezynfekcji i dezynsekcji, lampy fluorescencyjne i inne od-
pady zawierające rtęć, oleje przepracowane. 

PUNKTY POSTOJU SPECJALNIE  OZNAKOWANEGO SAMOCHODU 
 piątek 19 października (postoje przy szkołach) 

 9:00 Zespół Szkół nr 2 ul. Gdańska 30; 9:40 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
(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 20 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. Kaszub-
skie 8/10; 11:30 ul. Kaszubska przy „Kredyt Banku”; 11:50 ul. P. Skargi/Stefczyka; 12-
:10 ul. Necla/Konopnickiej; 12:30 – 12:50 ul. Patoka /Gdańska 60-66 (bloki) 

piątek 26 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 27 października    
  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. Zamk-
owa/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. 58 624 66 11 

Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy  
w standardzie DVB-T objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego 
wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpocznie się w listopadzie, a 
pierwsze wyłączenia na terenie woj. pomorskiego rozpoczną się 28 listopada  
i będą dotyczyły programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy 
z nadajników w Chwaszczynie, Gdyni i Gdańsku. Aby zatem uniknąć sytuacji, gdy 
np. na początku grudnia włączymy telewizor, a na ekranie będzie widoczny tylko 
szum, należy wcześniej przystosować nasz odbiornik telewizyjny do odbioru sy-
gnału cyfrowego. Więcej www.wejherowo.pl. 






