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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

Wakacyjne remonty w szkołach  
Tradycyjnie w okresie wakacyjnym trwały prace modernizacyjne i remontowe w samorządowych placówkach 
oświatowo-wychowawczych na terenie Wejherowa. Dzięki przeprowadzonym podczas wakacji pracom remonto-
wym uczniowie wejherowskich szkół samorządowych rozpoczną od 1 września naukę w odnowionych obiektach.  

   Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz wielokrotnie wi-
zytował szkolne obiekty nadzorując przebieg tych prac.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  

   Jeden z najważniejszych frontów robót miał miejsce  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Teodora 
Bolduana w Wejherowie. W szkole tej prowadzone były 
prace w oparciu o projekt zmniejszenia zapotrzebowa-
nia na energię, realizowany do 2013 roku wspólnie  
z Urzędem Miejskim w Redzie. 
  - W ramach tego projektu zostały docieplone wszystkie 
ściany zewnętrzne w budynku edukacyjnym szkoły i hali 
sportowej  z łącznikiem, a także dachach. Dokończono 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. Po-
nadto została wymieniona w pełni sieć cieplna, a więc 
wszystkie połączenia rurowe oraz 600 grzejników. Koszt 
całego zadania wyniosła 1,7 mln zł - informuje zastępca 
prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.  
   Zastępca prezydenta podkreśla, że dzięki temu powinien 
zostać uzyskany efekt w postaci zmniejszenia opłat za 
energię cieplną. Zyska na tym również estetyka szkoły.  

Zespół Szkół nr 2 

W wyniku prac wakacyjnych duże zmiany pod wzglę-
dem bezpieczeństwa nastąpią przed Zespołem Szkół nr 
2 na Śmiechowie, czyli dawną "piątką". Przed szkołą 
budowany jest parking na potrzeby rodziców przywo-
żących dzieci samochodami do szkoły. W tym celu zo-
stało rozebrane stare ogrodzenie i planowana jest, 
zgodnie z zachowaniem wszystkich procedur, wycinka 
kilku starych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu 
dzieci ze względu na rozwidlające się i spróchniałe ko-
nary.  
Bogdan Tokłowicz, któremu towarzyszył dyrektor Adam 
Klein, podkreśla, że nowe ogrodzenie powstaje kilka me-
trów w głąb terenu szkoły, w celu stworzenia lepszego 
dojazdu do szkoły i dogodnego wjazdu na powstający 
parking. Wjazd zostanie wykonany z płyt  typu  jumbo.  
  Przy szkole wybudowano też wiatę, w której będzie 
mogło  parkować  40 rowerów. To efekt  trwających  od  

Zespół Szkół nr 1  

Natomiast w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Śmiechowskiej 
powstaje zespół boisk sportowych ze sztuczną na-
wierzchnią, w tym boisko do piłki koszykowej i siatko-
wej (prace będą prowadzone do końca października br.). 
W przyszłym roku powstanie przy tej szkole pełnowy-
miarowe boisko do piłki ręcznej wraz z bieżnią lekko-
atletyczną i trybunami dla widzów.  

Zespół Szkół nr 3,  

Gimnazjum nr 1 i SP nr 9  

Ponadto w Zespole Szkół nr 3 prowadzony był remont 
biblioteki i 7. sal lekcyjnych wraz z wymianą instalacji 
elektrycznej. Ponadto w Gimnazjum nr 1 trwała adapta-
cja poddasza na pomieszczenia dydaktyczne, a w Szkole 
Podstawowej nr 9 przeprowadzony został remont dru-
giego piętra. 

Przy „piątce” wybudowano wiatę do parkowania rowerów 

Nowe ogrodzenie  przy wejherowskiej „piątce”. Na zdjęciu  Bogdan 

Tokłowicz z Adamem Kleinem, dyrektorem ZS nr 2  

W ZSO nr 2 została wymieniona w pełni sieć cieplna, a więc 

wszystkie połączenia rurowe oraz grzejniki 

 dwóch lat uzgodnień i przygotowań w celu rozwiązania 
komplikującej się przy szkole sytuacji komunikacyjnej. 
Plac naprzeciw szkoły, gdzie dotychczas parkowały sa-
mochody, został ogrodzony przez prywatnego właści-
ciela nieruchomości.  
   O prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 5,  
zwłaszcza o poprawę bezpiecznego dojścia dzieci do 
szkoły, zabiegali wejherowscy radni z tej dzielnicy m.in. 
Henryk Kanczkowski i Henryk Jarosz.  
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     Do tegorocznego finału  zakwalifikowano 
31 obiektów w trzech kategoriach.  
     Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
pogratulował wszystkim sukcesów w konkur-
sie i zachęcił do dalszego w nim udziału, zarów-
no w letniej, jak i zimowej edycji oraz powie-
dział, że konkurs pozwala wspólnie z mieszkań-
cami poprawiać estetykę miasta.  
     W skład komisji wchodzili: Dorota Grochal-
ska, Tacjanna Bielawa, Bożena Wańdoch, Nata-
lia Borkowska-Mudlaff, Roman Górecki, Jacek 
Thiel, Leszek Miś, Zygmunt Hazuka i Teresa Pat-
sidis (przewodnicząca). 

Mieszkańcy pomagają upiększać miasto Mieszkańcy pomagają upiększać miasto Mieszkańcy pomagają upiększać miasto Mieszkańcy pomagają upiększać miasto     
Dobiegła końca XIII edycja „Konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon lub ogród na terenie 
miasta Wejherowa”. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się tradycyjnie w ratuszu.  

Międzynarodowy sukces chóru Międzynarodowy sukces chóru Międzynarodowy sukces chóru Międzynarodowy sukces chóru „„„„Cantores Veiherovienses” Cantores Veiherovienses” Cantores Veiherovienses” Cantores Veiherovienses”  
Podczas 50. Międzynarodowego Konkursu Pieśni Chóralnej „Seghizzi” 2011 we włoskiej miejscowości 

Gorizia, wejherowski chór mieszany „Cantores Veiherovienses” zdobył trzy cenne nagrody. 

fea chóralne zostały przekazane na ręce dyrygenta prof. Mar-
ka Rocławskiego oraz prezesa Arkadiusza Kraszkiewicza. 

Do konkursu „Seghizzi” 2011 zakwalifikowało się 20 chórów  
z 17 krajów świata, w tym również z tak odległych jak: Indone-
zja, USA, czy Nowa Zelandia, a zmagania zespołów oceniało 
międzynarodowe jury. „Cantores Veiherovienses” jako jedyny 
zespół z Polski wziął udział w jednym z najbardziej liczących 
się w świecie międzynarodowych konkursów chóralnych.  
- Wielkim zaskoczeniem i ogromną radością była decyzja jury, 
albowiem nasz chór zdobył trzy cenne nagrody – mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz prezes chóru. - Wywalczyliśmy czwarte 
miejsce w kategorii muzyki renesansowej, piąte miejsce w ka-
tegorii muzyki romantycznej oraz nagrodę za najlepsze wyko-
nanie utworu polifonicznego kompozytora dworu d’Estów, 
związanego z miastem Ferrara, w północnych Włoszech.  
   W każdej kategorii sześć pierwszych miejsc nagradzano me-
dalami i dyplomami. Podczas uroczystej gali te wspaniałe tro-

                                                  Szanowny Pan  
                                                  Krzysztof Hildebrandt  
                                                  Prezydent Miasta Wejherowa  

 
                                             Szanowny Panie Prezydencie, 

konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 
dobiegł końca i chociaż w ostatecznym rozstrzygnięciu 
zwycięzcą został Wrocław, to decyzja ta, dla miasta 
Gdańska, nie oznacza rezygnacji z planów rozwoju na 
polu kultury. 

 Minione trzy lata starań o tytuł ESK to dla Gdańska 
okres niezwykle intensywny. Inicjatywy podjęte przez 

miasto oraz instytucję „Gdańsk 2016” przyniosły wiele 
pozytywnych rezultatów i są optymistycznym zwiastu-
nem dalszych przemian. Wszystko to nie byłoby możliwe 
bez wsparcia licznych środowisk i stowarzyszeń, a 
przede wszystkim bez zaangażowania całego obszaru 
metropolitarnego, za które teraz pragnę gorąco podzię-
kować! 
 Jednocześnie chciałbym wyrazić nadzieję na dalszą 
współpracę i realizację planów zawartych w gdańskiej 
aplikacji. Jestem głęboko przekonany, że przyniesie to 
wymierne korzyści dla całego regionu.  

                                                      Z poważaniem 
                                                      Prezydent Miasta Gdańska  
                                                      Paweł Adamowicz  

Wejherowski chór mieszany „Cantores Veiherovienses” 

Wyniki konkursu: 
Kategoria balkony, okna w domach  jedno- i wieloro-

dzinnych  
        I miejsce    - Elwira Jaedtka-Pieszak z ul. Stefczyka;  
        II miejsce  - Mirosław Kłusak z ul. Sędzickiego; 
        III miejsce - Zyta Studańska z ul. 10 Lutego;  

Wyróżnienie przyznano Magdalenie Knut z ul. Sikorskiego.  
Kategoria ogrody przydomowe  

        I miejsce - Iwona Nowak z ul. Grottgera; 
        II miejsce - Roman Labuda z ul. Kościuszki; 
        III miejsce - Katarzyna Bieszk z ul. Sikorskiego.  

  Wyróżnienia: Edward Śliwiński z ul. Fenikowskiego oraz 
Elżbieta i Zygmunt Rosengartowie z ul. Iwaszkiewicza.  

Kategoria ogrody działkowe 
          I miejsce  -  Barbara Supronowicz – działka nr 25 ROD  
                                    przy ul. Nadrzecznej; 
          II miejsce - Teresa Hinca, dz. nr 120/II z ROD  
                                    przy ul. Sucharskiego;  
          III miejsce - Jerzy Bigus, działka nr 59 z ROD  
                                     przy ul. Nadrzecznej.  
         Wyróżnienie: ogród nr 226/I Haliny Podhajskiej  
                                     z ROD przy ul. Sucharskiego.  
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WyróŜnienia dla policjantów  
Z okazji Święta Policji wielu policjantów pełniących służbę 
w jednostkach Komendy Powiatowej Policji w Wejhero-
wie otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe, a tak-
że awanse, nagrody i inne wyróżnienia.  
   Komendant powiatowy policji mł. insp. Krzysztof Lawer  skła-
dając gratulacje wyróżniającym się w służbie policjantom po-
wiedział, że w świetle statystyk związanych z działalnością poli-
cji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiat wejherowski 
znalazł się na 6. miejscu w woj. pomorskim. Wśród uhonorowa-
nych przez komendanta przedstawicieli samorządów był m.in. 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, komendant Stra-
ży Miejskiej Jacek Pisarek oraz Andrzej Zieleniewski, dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 
   Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz 
wszelkie działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
i spokoju w Wejherowie prezydent Krzysztof Hildebrandt wrę-
czył wejherowskim policjantom podziękowania wraz 
z ufundowanymi przez niego nagrodami. Otrzymali je: asp. 
sztab. Krzysztof Szczęsny, asp. Sebastian Puzdrowski, mł. asp. 
Krzysztof Kropidłowski i mł. asp. Krzysztof Pieper.  

Wyczyny wejherowskich kolarzy  
Mieczysław Solka i Maciej Patelczyk w VI Ultramaratonie Ko-
larskim ”Bałtyk - Bieszczady Tour” wzięli udział w rajdzie  
„Rowerkiem wzdłuż Wisły”. Znaleźli się wśród 85. uczestni-
ków VI Ultramaratonu Kolarskiego „Bałtyk-Bieszczady Tour”, 
który odbywał się w dniach 23-25 lipca na trasie Świnoujście – 
Ustrzyki Górne. Obaj zmieścili się w środku stawki osiągając 
znakomite rezultaty. Maciej Patelczyk przejechał trasę 1008 
km w 58 godzin i 15 minut. Tylko o minutę dłużej pokonywał 
ten kolarski maraton - o 24 lata starszy - Mieczysław Solek.  
   Obaj wejherowianie otrzymali patronat Prezydenta Miasta  
i promowali Wejherowo w koszulkach z herbem miasta.   

OOOOświatowcy ze Schwerinaświatowcy ze Schwerinaświatowcy ze Schwerinaświatowcy ze Schwerina    
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz przyjął w ratu-
szu delegację pracowników oświaty ze Schwerina - Pań-
stwa Cristiane i Wilfrieda Vorpahl. Niemieckim gościom 
towarzyszył m.in. starszy cechu Brunon Gajewski. 
   Podczas wizyty rozmawiano o strukturze miejskiej oświaty,  
a także o współpracy z Powiatowym Cechem Rzemiosł Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw ZP. Christiane Vorpahl pełni 
funkcje zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Technologii przy Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie. Jest 
również kierownikiem Działu Kształcenia Dorosłych tego cen-
trum. Natomiast Wilfried Vorpahl jest nauczycielem przed-
miotów budowlanych w Zawodowej Szkole Techniki Budow-
lanej w Schwerinie oraz nauczycielem matematyki i fizyki w 
Gimnazjum Specjalistycznym w Schwerinie. Przebieg rozmów 
tłumaczyła Joanna Pardus, współpracownik cechu ds. kontak-
tów międzynarodowych.    

Rozwój wejherowskich kortów 

Nowa kawiarenka  
Na wejherowskich kortach otwarto nową kawiarenkę. 
Jak mówi Lech Bieńkowski, zarządzający Wejherowskimi 
Kortami Tenisowymi, jest to ukłon w stronę tenisistów, 
którzy mogą tu zregenerować siły i odpocząć po grze.  
- Chcieliśmy zapewnić godne warunki także rodzicom, któ-
rzy do tej pory oczekiwali w samochodach na parkingu na 
swoje dzieci trenujące na kortach - mówi Lech Bieńkow-
ski. - Letnia kawiarenka była otwarta tylko sezonowo, teraz 
oferujemy naszym gościom nowoczesną infrastrukturę.  
    Wejherowskie korty przeżywają od kilku lat wyjątkowy 
rozkwit. W Challenge Open Wejherowo uczestniczy ok. 60 
zawodników w różnym wieku. Amatorzy tenisa są podziele-
ni na cztery grupy i od kwietnia do października rozgrywają 
swoje pojedynki. Ponadto rozgrywane są turnieje dla dzieci  
i młodzieży, a  ze środków miejskich prowadzone jest szkole-
nie zawodników w Wejherowskim Towarzystwie Teniso-
wym. Sportowym zakończeniem sezonu będą Tenisowe Mi-
strzostwa Wejherowa  planowana na koniec września br.  

Prezydent Krzysztof Hildebrandt wręczył wejherowskim policjantom 

podziękowania wraz z ufundowanymi przez niego nagrodami  

Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Tury-
styki UM w Wejherowie z Mieczysławem Solką i Maciejem Patelczykiem  
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Kaszubsko-ukraińskie zacieśnianie więzi  
Wejherowski ratusz odwiedziła w wakacje grupa ukraiń-
skich studentek z Przykarpackiego Uniwersytetu w Iwano-
Frankiwsku. Na czele 8-osobowej delegacji stała dr Olga La-
zarowicz, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej tej uczelni. 
   W spotkaniu z przyszłymi ukraińskimi polonistkami uczest-
niczył prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i sekretarz 
miasta Bogusław Suwara. Obecni byli również przedstawiciele 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: prezes zarządu oddziału 
Henryk Kaczkowski, skarbnik - Leon Wesserling i Krystyna 
Klawikowska, członkini zarządu oddziału.  

XIII Ogólnoświatowy Zjazd Kaszubów  
W kolejnym ogólnoświatowym zjeździe społeczności 
kaszubskiej, który odbył się 23 lipca w Lęborku, wzięła 
udział kilkudziesięcioosobowa grupa z wejherowskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.  

   Na peronie dworca głównego PKP w Wejherowie wyjeż-
dżających żegnali tradycyjnie zastępcy prezydenta Bogdan 
Tokłowicz oraz Piotr Bochiński. Wejherowskim zrzeszeń-
com przewodził prezes Zarządu Oddziału ZKP Henryk 
Kanczkowski i skarbnik Leon Wesserling. 
   Delegacji wejherowian towarzyszył poczet sztandarowy  
w strojach kaszubskich, w którego skład wchodzili Stanisław 
Starosta z żoną Haliną i Krystyna Klawikowska. Wśród 
uczestników zjazdu byli m.in. radny Henryk Jarosz oraz dzia-
łacz kaszubski Jarosław Kierznikowicz.  
 - To wielki dzień dla Kaszub. Manifestujemy swoją jedność 
kulturową i językową, a także pewną odrębność regionalną, 
co musimy szanować i z dumą pokazywać - powiedział Hen-
ryk Kanczkowski przed przyjazdem rozśpiewanego pociągu 
Transcassubia. 
W Lęborku funkcjonowało stoisko promocyjne stowarzysze-
nia „Ziemia Wejherowska”, a Adam Hebel - w stroju histo-
rycznym jako Jakub Wejher promował Wejherowo. Postacią 
Jakuba Wejhera zainteresował się nawet premier Donald 
Tusk pozując z nim chętnie do zdjęcia.  

Brązowa Jodła dla wejherowian 
Wejherowski zespół tańca nowoczesnego Fresh Style 
zdobył Brązową Jodłę na 38. Harcerskim Festiwalu Kul-
tury Młodzieży Szkolnej Kielce 2011.   

   Zespół składa się z czwórki wejherowskich tancerzy: Kry-
stian Ellwart, Ilona Samson, Wiktor Słupczyński i Agata Bed-
narska. Do Kielc przybyło 1800 uczestników z całego świata 
m.in: z Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Jerozolimy, Kamczatki, 
Rosji i Polski. Sam udział w harcerskim festiwalu jest dla tance-
rzy dużym osiągnięciem, aby wziąć udział trzeba przejść elimi-
nacje lub dostać nominacje na turnieju tanecznym.  

Warsztaty dla uczniów klas piątych 
Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne TRAMPOLINA 
zrealizowało warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów  
klas V szkoły podstawowej. Zajęcia miały formę cyklicz-
nych spotkań grupowych, uczestniczyło w nich 12 
uczniów z  5 wejherowskich szkół podstawowych.  

    Poprzez zabawę i pracę w grupie dzieci uczyły się współpra-
cy, wzmacniały poczucie własnej wartości, kształtowało się ich 
zaufanie do rówieśników i osób dorosłych, nabywały umiejęt-
ności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 
    W takcie realizacji programu odbywały się konsultacje psy-
chologiczne. Po zakończeniu zajęć grupowych zrealizowano 
spotkanie z rodzicami – „Jak pracować w domu z dzieckiem  
z nasilonymi trudnościami w nauce”. 
   Zajęcia zakończyły się wręczeniem dzieciom certyfikatów  
i jak mówią prowadzący, przyniosły zamierzony efekt. Obser-
wowano wzrost pewności siebie, poprawę koncentracji uwagi, 
aktywne podchodzenie do różnorodnych zadań i większą wy-
trwałość w ich realizacji.  
Zajęcia były realizowane nieodpłatnie dzięki przyznaniu przez 
Prezydenta Miasta Wejherowa dotacji ze środków publicz-
nych adresowanych do organizacji pozarządowych. 

Więcej: www.zobaczwejherowo.pl 

OGŁOSZENIE 
Prezydent  Miasta  Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
przy Placu Jakuba Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 
195, w dniu 25 sierpnia 2011 r. został wywieszony, na 
okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do 
sprzedaży: 
• udział 1/3 części w prawie własności działki nr 3 

obr. 14, o powierzchni całkowitej 799 m2, Kw nr 
GD1W/00026974/3 położonej w Wejherowie przy 
ul. Judyckiego. 



Sierpień 2011 r.                                              Nowiny-www.wejherowo.pl                                                                 Str. 7                                                       

SSSSeniorki doskonalą warsztat eniorki doskonalą warsztat eniorki doskonalą warsztat eniorki doskonalą warsztat     
dziennikarski     

Okres wakacyjno-urlopowy nie przeszkodził grupie 
najaktywniejszych studentek z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku YMCA w zorganizowaniu kolejnego spotka-
nia z dziennikarzem. Prelegentem ponownie był red. 
Henryk Połchowski - były dziennikarz m.in. Dziennika 
Bałtyckiego i współtwórca wejherowskich "Nowin".  

   Celem zajęć było omówienie gatunków dziennikarskich 
najczęściej stosowanych w prasie. Redaktor  zapoznał stu-
dentki-seniorki z głównymi cechami wyróżniającymi m.in. 
artykuł publicystyczny, wywiad, reportaż, esej, felieton  
i recenzję. Przedstawił także różne typy informacji praso-
wych. Było to już drugie warsztatowe spotkanie z tym 
dziennikarzem. Pierwsze było poświęcone podstawom 
dziennikarstwa i recepcie na dobry news. A wszystko po 
to, aby doskonalić jakość publikacji prasowych zamiesz-
czanych w gazecie "De Novo" wydawanej przez gdyńską 
YMCA i kolportowanej w Wejherowie. Pisują w niej: Alicja 
Orszulak, Bogusława Zubrzycka, Wiktoria Rocławska, 
Wanda Kantecka, Teresa Góralska, Jolanta Czeczótka, Da-
nuta Pawłowska i Zenona Kołodziejska. W trakcie spotka-
nia szef miejskiej promocji Jacek Thiel opowiedział także  
o znaczeniu publicystyki prasowej w rozwoju promocji  
i turystyki. Kolejne spotkanie z zespołem prasowym 
WUTW YMCA odbędzie się jesienią.          

Posprzątaj po swoim psie  
Urząd Miejski w Wejherowie w porozumieniu z Zakła-
dem Usług Komunalnych od ubiegłego roku prowadzi 
akcję „Posprzątaj po swoim psie”. 

  W celu ułatwienia właścicielom czworonogów dostarczania 
torebek do zbierania psich odchodów Zakład Usług Komu-
nalnych rozlokował na terenie całego miasta ok. 60 dystry-
butorów wyposażonych w bezpłatne torebki. Każdy jednora-
zowy zestaw składa się z papierowej torebki i tekturowej 
łopatki. Wystarczy zaopatrzyć się w taki pakiet, aby zagwa-
rantować swojemu pupilowi, ale przede wszystkim sobie, 
komfort bezstresowego spaceru po mieście. 

   Informujemy, że na stronie internetowej www.
zukwejherowo.pl, przy informacji o akcji „Posprzątaj po swo-
im psie”, znajduje się lista dystrybutorów, gdzie można za-
opatrzyć się w ww. zestaw. 

Kaszuby bez barier  
W czerwcu ruszył pierwszy na Pomorzu portal turystyczny 
dla osób niepełnosprawnych www.kaszubybezbarier.pl  

  Osoby niepełnosprawne znajdą tu wszystkie potrzebne  
informacje dot. większości atrakcji woj. pomorskiego w 
jednym miejscu. Serwis Kaszuby bez barier został stwo-
rzony przez Stowarzyszenie Turystyki Bez Barier, które od 
lat zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnością 
poprzez turystykę.  W serwisie znajdują się najważniejsze 
informacje dotyczące dostępności tych obiektów dla osób 
z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu oraz dla osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie.  

Wycieczki po Wejherowie hitem lata 
Wejherowo zwiedziło w lipcu i sierpniu kilka tysięcy 
osób. Urząd Miejski w Wejherowie w ramach promocji 
miasta zorganizował w okresie letnim nieodpłatne wy-
cieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej  
z przewodnikiem.  

 - Turyści  i wszystkie chętne osoby chcące poznać najważniej-
sze zabytki miasta i posłuchać opowieści o historii naszego gro-
du mogły codziennie - od 4  lipca do 26 sierpnia skorzystać z 
oferty zwiedzania miasta - mówi Jacek Thiel, inicjator akcji.  

Wycieczki oprowadzane były przede wszystkim po Kalwarii 
Wejherowskiej, kościele klasztornym, po ratuszu i Parku Miej-
skim. Wycieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej 
oprowadzali przewodnicy: Teresa Kowalska, Krystyna Lech-
mann-Gostomska, Renata Makiła, Zofia Pioterek, Leszek 
Spigarski i Jerzy Zalewski.  

Informacja  
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (YMCA) 
informuje, że zapisy na rok akademicki 2011/2012 od-
bywać się będą w dniach 12-16 i 19-23 września br.  
w godz. 10-14 w biurze UTW YMCA przy ul. Hallera 1A.  

Danuta BłaŜejczyk  w Parku Miejskim 
Na deskach Sceny Letniej 
w wejherowskim parku,  
z recitalem „Na krawędzi” 
wystąpiła Danuta Błażej-
czyk. Koncert wokalistki 
odbył się w ramach cyklu  
„Muzyczne Lato” organizo-
wanego pod patronatem 
Prezydenta  Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta 
przez WCK.  
   Na koncert o ballado-
wym klimacie, złożyły się 
m.in. piosenki Bułata Oku-
dżawy, Jacka Mikuły, Geo-
rge’a Gershwina, Leonarda 
Cohen’a. Danucie Błażej-
czyk towarzyszył pianista  
i aranżer Artur Grudziński.  
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OOOObóz  zawodniczek z UKS bóz  zawodniczek z UKS bóz  zawodniczek z UKS bóz  zawodniczek z UKS „„„„SSSSzóstka”zóstka”zóstka”zóstka”    
Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego 
"Szóstka" Wejherowo wzięły udział w obozie sporto-
wym w Łodzierzy koło Miastka.  
Podczas obozu zrealizowano program treningowy i profi-
laktyczny. 

- Bawiłyśmy się wspaniale i pracowałyśmy nad poprawą 
techniki siatkarskiej. Udzieliłyśmy także wywiadu dla Ra-
dia Koszalin - mówi Aleksandra Zelewska uczennica Gim-
nazjum nr 2.  

   Obóz trwał od 25 lipca i wzięły w nim udział uczennice 
szkół podstawowych nr 6, 9 i 11 oraz Gimnazjum nr 2   
w Wejherowie  w wieku od 7 do 15 lat.   

   UKS "Szóstka" otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta 
Wejherowa na realizację programu profilaktycznego  
w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 - Mamy nadzieję, że wspólna wakacyjna praca i przygoda 
dobrze zaowocuje w przyszłości - mówi Elżbieta Majerow-
ska z UKS "Szóstka" Wejherowo.  

Zintegrowana Karta Płatnicza  
MZK Wejherowo  

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
uprzejmie informuje, że od dnia 8 lipca 2011 roku zo-
stał udostępniony nowy nośnik biletów elektronicz-
nych w postaci Zintegrowanej Karty Płatniczej.  

Jest to karta bankowa „Citi Handlowy” która oferuje: zakup 
biletu komunikacji miejskiej i metropolitalnej na kartę ban-
kową poprzez internet lub w stacjonarnym punkcie obsłu-
gi, uiszczenie zapłaty kartą bankową oraz możliwość uisz-
czenia jednorazowej opłaty za przejazd komunikacją miej-
ską w Wejherowie.  

   Karta ta posiada pełną funkcjonalność Wejherowskiej 
Karty Elektronicznej, Gdyńskiego Biletu i Gdańskiej Karty 
Miejskiej.  

Można zakodować na niej każdy normalny lub ulgowy 
imienny bilet okresowy (30-dniowy, miesięczny albo se-
mestralny) dostępny w ramach oferty MZK Wejherowo, a 
także MZKZG, ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni.  

Dodatkowo z kartą można korzystać ze zniżki 10 proc. na 
imienne bilety okresowe. 

 Miejską kartę handlową można nabyć w oddziałach Citi-
Banku na terenie Trójmiasta. Do 31 sierpnia br. można ją 
zamówić w Centrum Handlowym Kaszuby przy ul. 1 Bry-
gady Pancernej WP 28.  

Grand Prix Ogólnopolskich Biegów 
Przełajowych 

Prezydent miasta Wejherowa zaprasza na Grand Prix 
Ogólnopolskich Biegów Przełajowych, które odbędą 
się 23 września br. w Amfiteatrze i Parku Miejskim w 
Wejherowie. Początek zawodów o godz. 11.  
   Organizatorami są: Klub Sportowy „Wejher”, Wejherow-
skie Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego. 

Program zawodów: 
- bieg nr 1 - dziewczęta rocznik 2000-2004 - 500 m 
- bieg nr 2 - chłopcy rocznik 2000-2004 - 500 m  
- bieg nr 3 -  dziewczęta rocznik 1998-1999 - 1000 m  
- bieg nr 4 - chłopcy rocznik 1998-1999- 1000 m  
- bieg nr 5 - dziewczęta rocznik 1995-1997 - 1000 m  
- bieg nr 6 - chłopcy rocznik 1995-1997 - 1500 m  
- bieg nr 7 - dziewczęta rocznik 1991-1994 - 1500 m  
- bieg nr 8 - chłopcy rocznik 1991-1994 - 2000 m  
- bieg OPEN kobiet i mężczyzn - 5000 m 
Zapisy w biurze zawodów od godz. 9.30 
Następne zawody cyklu Grand Prix - 7 października br.  

„„„„Powiew Weny” po raz szósty Powiew Weny” po raz szósty Powiew Weny” po raz szósty Powiew Weny” po raz szósty     
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
przypomina, że został ogłoszony VI Wejherowski Kon-
kurs Literacki „Powiew Weny” odbywający się pod patro-
natem Prezydenta Miasta Wejherowa. Tegoroczne motto 
konkursowe brzmi: „To się mogło zdarzyć tylko w Wej-
herowie”.  
   Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów 
mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Rozgry-
wany jest w kategorii prozy i poezji w dwóch grupach wieko-
wych: „A” - od 16 do 19 lat oraz „B” - powyżej 20 lat. Pracę kon-
kursową należy opatrzyć godłem - najlepiej słowem maskują-
cym tożsamość autora.  

Prace należy przesłać do 14 października 2011 pod adres: Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 84-200 Wejherowo ul. 
Kaszubska 14 z dopiskiem: „Powiew Weny”. Ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród nastąpi 4 listopada 2011. Więcej 
szczegółów: www. biblioteka.wejherowo.pl 

IIIINFORMACJANFORMACJANFORMACJANFORMACJA    
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 19 sierpnia 
2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wej-
herowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Harcerskiej 11 wraz  

z ułamkową częścią gruntu działka nr 173/8 obręb 16 
(użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 53 przy ul. Harcerskiej 8 wraz  

z ułamkową częścią gruntu działka nr 154/7 obręb 16 
(użytkowanie wieczyste) 

OGŁOSZENIE 
Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Wejherowie ogłasza zapisy na I semestr 
2011/2012, które odbędą się w dniach 1 – 16  września 
2011 r., godz. 10–14 w Zakładzie  Usług Komunalnych, Wej-
herowo  ul. Obr. Helu 1 (wejście od ul. Chopina, za przysta-
niem MZK); tel. 784 659 795; www.utww.pl 
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Młodzi przedsiębiorcy  
organizują targi ślubne  

Maciej Sulęta i Paweł Bonisławski - dwaj młodzi, pełni 
energii i pomysłów, przedstawiciele Klubu Młodych 
Przedsiębiorców, działającego przy Regionalnej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie, podjęli się zor-
ganizowania w tym roku Kaszubsko-Pomorskich Targów 
Ślubnych w Hotelu Murat. 
   W Klubie Młodego Przedsiębiorcy skupili się laureaci 
i finaliści Konkursu "Wejherowski Biznesplan", którzy po-
stanowili rozwijać własną przedsiębiorczość w oparciu o 
szanse jakie stworzył im konkurs. 
 Jednym z etapów przyjętej strategii działania było spotka-
nie z zastępcą prezydenta miasta Wejherowa Bogdanem 
Tokłowiczem i szefem promocji Jackiem Thielem, podczas 
którego wyjawili szczegóły swojego projektu, do którego 
zamierzają zaprosić kilkudziesięciu przedsiębiorców z te-
renu miasta i powiatu związanych z branżą ślubną.  
   Obaj z Pawłem Bonisławskim i pozostałymi członkami 
Klubu Młodych Przedsiębiorców wierzą, że targi przyniosą 
wszystkim uczestnikom zamierzone korzyści. 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt objął 
patronatem Kaszubsko-Pomorskie Targi Ślubne, które od-
będą się 20 listopada 2011 r. w Hotelu Murat w Redzie. 

Upamiętnienie budowniczego stadionu  
Warszawianka Maria Szotek, córka kapitana Emila Niem-
ca – budowniczego stadionu sportowego w przedwojen-
nym Wejherowie, po raz kolejny odwiedziła wraz z mężem 
wejherowski ratusz podczas wypoczynku nad morzem.  
   W trakcie spotkania z zastępcą prezydenta Bogdanem Tokło-
wiczem Pani Maria wspominała swojego ojca, który w latach 
1926-1930 służył w Wejherowie.  
- Dzięki Pani Marii wiemy, jak przebiegała budowa naszego 
stadionu sportowego na Wzgórzu Wolności - mówi zastępca 
prezydenta Bogdan Tokłowicz. - Na pamiątkę tego spotkania 
postanowiliśmy w naszej izbie pamięci umieścić tablicę pa-
miątkową ufundowaną przez córkę o następującej treści:  
„Pamięci kapitana  Emila Niemca Komendanta Powiatowego 
Ośrodka Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowe-
go, inicjatora i budowniczego stadionu sportowego i strzelnicy 
na Wzgórzu Wolności w Wejherowie w latach 1929-1930. Cór-
ka Maria. Wejherowo, 30 marca 2011 rok”.  
   Państwo Szotek przekazali prezydentowi Tokłowiczowi rów-
nież archiwalne nagranie wiersza nieznanego autora z okresu 
Legionów Polskich recytowanego z pamięci przez kpt. Emila 
Niemca.     

WWWWystawa Tadeusza Podgórskiegoystawa Tadeusza Podgórskiegoystawa Tadeusza Podgórskiegoystawa Tadeusza Podgórskiego        
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Wejherowie miał miejsce wernisaż wystawy malar-
skiej Tadeusza Podgórskiego.  
Tadeusz Podgórski jest mieszkańcem Wejherowa. Malar-
stwem zajmuje się amatorsko, stosując różne techniki np. olej, 
temperę i akwarelę. Ulubionym tematem jego prac jest mary-
nistyka,  gdyż zawodowo przez wiele lat związany był z mo-
rzem. Chętnie maluje pejzaże regionu Kaszub a także zabytko-
wą architekturę Wejherowa i Kaszub. Jest członkiem Stowa-
rzyszenia Marynistów Polskich, Stowarzyszenia „Pasja” oraz 
Koła Pasji Twórczych. Uczestnik wielu wystaw indywidual-
nych i zbiorowych. Był wielokrotnie nagradzany za swoją 
twórczość.  

OGŁOSZENIE 
Wejherowski Klub Miłośników Gry w "Baśkę" przy Wejhe-
rowskim Centrum Kultury zaprasza wszystkich chętnych 
na VII Turniej Wejherowskiej Ligi "Czarnej Baśki" o puchar 
Prezydenta Miasta Wejherowa. Pierwsze spotkanie turnie-
jowe odbędzie się 15 września 2011 r. o godz. 17 w Re-
stauracji "ANGELOS" przy ulicy Rzeźnickej w Wejherowie. 
Informacje - Terminarz i Regulamin Gry, udostępnia WCK.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 12 sierpnia 2011 r. 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przezna-
czonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 33 na os. Staszica 1 wraz z ułamkową 

częścią gruntu dz. nr 457/1 obręb 15 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Sobieskiego 268 wraz z ułam-

kową częścią gruntu dz. nr 128 obręb 15 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Kościuszki 15 wraz z ułamko-

wą częścią gruntu działka nr 280/2 obręb 15  
• lokal mieszkalny nr 3 przy pl. J. Wejhera 2 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 398/2 obręb 15  
• lokal mieszkalny nr 1 przy pl. J. Wejhera 2A wraz z ułamko-

wą częścią gruntu działka nr 398/2 obręb 15  
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

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  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Wejhera 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 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

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

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 56 
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 Placówek Oświatowych   

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

Zakład Usług Komunalnych (dyr. 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 RoŜyńska)  

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

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 
WypoŜyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Komunikat MOPS   
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że  
od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski na ustalenie uprawnień do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego.  Wnioski na zasiłki rodzinne będą przyjmowane od 
1 września.  

Imprezy kulturalne - wrzesień 2011 r.  
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   
1 września, godz. 17.00 - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych; 

15 września - spotkanie autorskie z Marcinem Brykczyńskim – tłumaczem  
i autorem poezji dla dzieci; 
14 września, godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
16 września – spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel – autorką 
książek dla dzieci, Laureatką Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego; 
16 września – spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel – autorką radiowych audy-
cji muzycznych i bajek dla dzieci; 
27 września, godz. 17.00 – wernisaż wystawy „Seniorzy poznają Ziemię Wej-
herowską”;  
28 września, godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
29 września - Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece; 
wrzesień – ogłoszenie V Powiatowego Konkursu Czytelniczego pod hasłem  
„My i nasza rodzina – sięgajmy do swoich korzeni”. 

WejherowWejherowWejherowWejherowskie Centrum Kultury skie Centrum Kultury skie Centrum Kultury skie Centrum Kultury     
2 września, godz. 18.00 - Koncert charytatywny z udziałem Weroniki Kor-
thals, Eweliny Kuc, Tomasza Fopke, Ryszarda Borysionka i kabaretu "Kuńda", 
aula Gimnazjum nr 1; 
10 września, godz. 16.00 - VIII Open Air Rock Festival, Amfiteatr Miejski   
w Wejherowie (czytaj poniżej); 
11 września - Dzień Otwarty Budowy Wejherowskiego Centrum Kultury 
(performance), plac budowy nowego WCK; 
23 września - Grand Prix Ogólnopolskich Biegów Przełajowych o Puchar 
Prezydenta Miasta Wejherowa (II zawody); Park Miejski (czytaj s. 8); 
11-24 września - XI Międzynarodowy Plener Malarski Stowarzyszenia Ma-
rynistów Polskich, Czymanowo; 
24 września, godz. 17.00 - Wernisaż poplenerowy XI Międzynarodowego 
Pleneru Malarskiego, Muzeum Regionalne w Krokowej; 
24 września – 12 października - Wystawa poplenerowa XI Międzynarodo-
wego Pleneru Malarskiego, Muzeum Regionalne w Krokowej. 

Zagrają podczas VIII Open Air Rock Festivalu 
Tegoroczny VIII Open Air Rock Festival odbędzie się 10 września 
w wejherowskim amfiteatrze. Zagra sześć rockowych kapel,  
a wśród nich, jako gwiazda, zespół Lipali. Wśród wykonawców 
znajdą się także Ad Rem; Zdrowia Szczęścia Pomarańczy, We Are 
Not, Mechanism, Prowe.  
    Open Air Rock Festival - jest to coroczny festiwal zespołów rocko-
wych organizowany na początku września. Koncert odbywa się w 
wejherowskim amfiteatrze, a cała impreza ma charakter „rockowego 
pikniku”, który trwa niespełna 10 godzin. Do tej pory Wejherowskie 
Centrum Kultury zorganizowało już 7 edycji  przeglądu zespołów gra-
jących różne odmiany muzyki. Impreza cieszy się rosnącym zaintere-
sowaniem mieszkańców oraz młodzieży miasta Wejherowa, całego 
Trójmiasta i okolic. 






