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Pięć lat w Europie  
Mija piąta rocznica obecności Polski w UE.   
Jak ocenia  

minione pięć lat 

Prezydent  

Wejherowa Krzysz-

tof Hildebrandt? 

- Wejście Polski do 
struktur UE przy-
niosło wiele korzy-
ści, które można 
rozpatrywać w kate-
gorii ogólnokrajowej i w zakresie samorzą-
dów lokalnych. Jako państwo członkow-
skie Unii, Polska umocniła swoją pozycję 
międzynarodową. Najbardziej zauwa-
żalne są dotacje na różnego rodzaju pro-
jekty unijne. Integracja niewątpliwie 
przyspieszyła wzrost gospodarczy w 
naszym kraju, dzięki temu widoczny był 
spadek bezrobocia. Z wejścia Polski do 
struktur europejskich skorzystali także 
rolnicy, którzy otrzymują pieniądze z 
budżetu UE tzw. dopłaty bezpośrednie. 
Oczywiście zauważamy także minusy 
integracji, gdyż musimy wiele działań 
konsultować z UE. Wiele procedur różni 
się od dotychczas stosowanych, co bywa 
bardzo kłopotliwe, ale wynikać to może 
z błędów popełnionych podczas nego-
cjacji traktatu. Polska przymuszana jest 
do wielu niekorzystnych dla nas działań, 
wspomnę tutaj o zamykaniu polskich 
stoczni. Z wejścia Polski do UE skorzystały 
także samorządy lokalne. Dla Wejherowa 
przełomowym był rok 2005, kiedy miasto 
zdobyło dotację w wysokości prawie 10 
mln zł na projekt renowacji Kalwarii Wej-
herowskiej. Projekt otrzymał nagrodę w 
konkursie Polska Pięknieje - 7 Cudów Unij-
nych Funduszy w kategorii "Zabytek". 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wejherowie otrzymał 1,2 mln zł na realiza-
cję projektu współfinansowanego ze środ-
ków UE -  „Twoje życie, Twoja praca, Twój 
styl”. Projekt aktywizacji społecznej i za-
wodowej skierowany był do kobiet z Wej-
herowa i okolic. W grudniu 2008 r. Urząd 
Miejski w Wejherowie zdobył prawie mi-
lionową dotację unijną na wejherowski 
park. Powyższe zadania bez wsparcia unij-
nego nie zostałyby zrealizowane bądź by-
łyby zrealizowane w bardzo ograniczo-
nym zakresie. Życzyłbym sobie, aby kolej-
ne pięć lat naszego członkostwa było rów-
nie udanych i żeby Polska wzmacniała 
swoją pozycję w jej strukturach.                 (ir)                                                             

AndŜelika Borys z wizytą w Ratuszu  
Andżelika Borys – znana dzia-
łaczka polonijna na Białorusi, 
przewodnicząca Związku Pola-
ków na Białorusi oraz Maciej 
Płażyński, prezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” gościli w 
wejherowskim Ratuszu. Z Prezy-
dentem Wejherowa Krzysztofem 
Hildebrandtem rozmawiali o 
czerwcowym pobycie grupy 
trzydzieściorga młodych Biało-
rusinów w Wejherowie.   
   Akcję „Wakacje w Polsce” organi-
zuje Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”- organizacja pozarządowa 
zajmująca się pomocą Polakom za 
granicą, od lat wspiera polskie śro-
dowiska na kresach. Do Polski ma przyje-
chać około 2 tys. młodych Polaków z Bia-
łorusi. Dziesięciodniowe pobyty pozwolą 
na codzienny kontakt z językiem polskim, 
na spotkania z rówieśnikami i poznanie 
życia codziennej Polski.  
 - Dziś na Białorusi nie ma praktycznie 
polskiej szkoły, organizacje polskie są 
prześladowane – mówi Andżelika Borys. -  
Akcja „Wakacje w Polsce” to pomoc roda-
kom na Białorusi. Cieszę się, że Polacy 
rozumieją nasze problemy i starają się 
nam pomóc.  
 - Zaprosiliśmy grupę ok. 30 osób, którzy 
będą na terenie Wejherowa spędzać 
czas – poinformował Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. - Młodzież 
z Białorusi spotka się z młodzieżą z na-

szych szkół, postaramy się, aby nasza 
młodzież przygotowała atrakcje dla swo-
ich kolegów zza wschodniej granicy. 
Chcemy, żeby poznawali język polski, kul-
turę Pomorza i Kaszub.  
  Jak powiedział Maciej Płażyński, najsku-
teczniejszym sposobem wzmacniania 
polskości jest pomoc polskim dzieciom w 
nauce języka polskiego, w poznawaniu 
kultury.  - My żyjemy w wolnej Polsce, 
która ma swoje materialne i polityczne 
problemy, ale są one nieporównywalne z 
ich problemami – podsumował  Maciej 
Płażyński. W spotkaniu uczestniczył także 
Leszek Glaza, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa oraz zastępca prezy-
denta miasta Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz.                                                                      (ir) 

Czas na fundusze  
i Polskę marzeń 

W sali konferencyjnej Akwen przy sie-
dzibie Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku odbyła się konfe-
rencja podsumowująca realizację pro-
jektu „Czas na fundusze i Polskę 
marzeń”. Z uczestnikami konferencji 
spotkał się przewodniczący KK NSZZ 
Solidarność Janusz Śniadek. 
   Wśród prelegentów omawiających spra-
wy związane z tym projektem byli m.in. 
Jacek Rybicki – sekretarz KK NSZZ „Soli-
darność”,  Sławomir Adamczyk, Katarzyna 
Zimmer-Drabczyk i Stanisława Gatz 
(wszyscy z Komisji Krajowej NSZZ „S”). Jak 
powiedział Józef Mozelewski, członek 
Prezydium KK NSZZ „S” projekt o zasięgu 

ogólnopolskim był współfinansowany ze 
środków UE. W konferencjach regional-
nych poświęconym funduszom wzięło 
udział ok. 700 osób. Szkolenia w Gdańsku 
i Wejherowie, w których wzięły udział 53 
osoby odpowiedzialne za informację w 
regionach i branżach oraz zaanagażowa-
ne w pozyskiwanie dotacji unijnych, oka-
zały się sukcesem.  
   W Wejherowie odbyło się m.in. spot-
kanie w ratuszu z Zastępcą Prezydenta, 
Wojciechem Kozłowskim poświęcone 
szczegółom i praktycznym aspektom 
przygotowania i realizacji projektu 
unijnego związanego z renowacją 
Kalwarii Wejherowskiej pn. „Zachowanie 
i udostępnienie dziedzictwa Pomorza 
poprzez utworzenie Parku Kulturowego 
w Wejherowie”.                                               (p) 
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   „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub" jest projektem regio-
nalnym.  Realizacja tego projektu ma na celu poprawę i rozbu-
dowę infrastruktury turystycznej.  
- W ramach tej inwestycji powstanie przede wszystkim prome-
nada spacerowo-rowerowa wzdłuż rzeki Cedron – mówi Za-
stępca Prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski. – Projekt 
jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa. 
Na projekt składają się: zagospodarowanie przestrzeni wzdłuż 
rzeki Cedron wraz z przyległymi terenami zielonymi, wypoczyn-
kowymi i sportowymi, budowa wzdłuż rzeki drogi spacerowo-
rowerowej łącznie z oświetleniem i małą architekturą oraz za-
projektowanie enklaw przyrodniczych z tablicami informacyj-
nymi. Łączna  wartość  to 7,5 mln zł, a realizacja planowana jest 
na  lata 2010-2011.  
   Każda gmina osobno w drodze przetargu wyłoni wykonawcę 
swojej części trasy. Partnerskie gminy same zadecydują, jaką 
infrastrukturą (ławeczki, skwery) wzbogacą swoje odcinki. 
Wspólnie natomiast wydany zostanie przewodnik po szlaku. 
   Ścieżka przyciągnie zapewne małą gastronomię, punkty infor-
macyjno-turystyczne, itp. drobne usługi związane z rekreacją.  

 - Mamy duży potencjał turystyczny i powinniśmy go należycie 
wykorzystać - twierdzi prezydent Krzysztof Hildebrandt, który  
z ramienia Wejherowa podpisał umowę o współdziałaniu.  
Dzięki niej rowerzysta jadący szlakiem Północnych Kaszub doje-
dzie do samego centrum naszego miasta, gdzie będzie mógł zoba-
czyć największe atrakcje - rynek, klasztor, park oraz kalwarię.   (ir) 

Frontem do Cedronu - ścieŜki rowerowe w Wejherowie  
W ciągu dwóch lat na Północnych Kaszubach przybędzie 105 kilometrów tras rowerowych. Połączą one nadmorskie plaże 
z Rumią, Redą i Wejherowem. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 21,6 mln zł. Projekt pod nazwą „Turystyczny Szlak Pół-
nocnych Kaszub” otrzymał prawie 13 mln zł dofinansowania z funduszy strukturalnych UE w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Pozostałą kwotę wyłożą gminy uczestniczące w 
przedsięwzięciu, które przygotowały i złożyły wniosek o dofinansowanie: Kosakowo (lider projektu),  Rumia, Reda, Wejhe-
rowo, gm. Wejherowo, Gniewino, Krokowa, gm. Puck i Puck.  Największym uczestnikiem projektu (36 proc.  wartości) jest 
miasto Wejherowo. Otrzymamy na ten cel  z Unii Europejskiej ok. 4,7 mln zł. 

„W drodze do pracy” – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w 
Wejherowie realizuje 
kolejny unijny pro-
jekt - „W drodze do 
pracy”. Ewa Kłosow-
ska, dyrektor wejhe-
rowskiego MOPS jest 
przekonana, że pomo-
że on w aktywizacji 
osób długotrwale po-
zostających bez pracy.  

    W projekcie biorą udział osoby długotrwale bezrobotne, po-
szukujących pracy a korzystające ze świadczeń pomocy społecz-
nej. Placówka ma do wykorzystania w tym roku 300 tys. złotych 
na pomoc uczestnikom projektu. Program finansowany jest 
przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
- Przewidujemy, że w tym roku z tego rodzaju pomocy skorzysta 
około 36 osób – mówi Ewa Kłosowska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. – Z projektu mogą 
skorzystać osoby niepracujące, będące klientami MOPS w Wej-
herowie. Dotyczy to w szczególności: osób długotrwale bezro-

botnych, niepełnosprawnych, po zwolnieniu z zakładu karnego 
lub innej placówki penitencjarnej, bezdomnych, nieaktywnych 
zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami 
zależnymi; uzależnionych, poddających się procesowi leczenia 
lub po jego zakończeniu. Możemy bowiem sfinansować w zależ-
ności od potrzeb: szkolenia, kursy, szkołę ponadgimnazjalną. 
Możemy pomóc w znalezieniu stażu, praktyki, a także skierować 
na badania profilaktyczne czy terapię. Pomoc obejmuje także 
wsparcie osób niepełnosprawnych i uzależnionych. Po raz 
pierwszy mamy do dyspozycji środki, które możemy wykorzy-
stać na aktywizację i integrację.  
    Jak mówi Ewa Kłosowska, osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym wymagają kompleksowego wsparcia. W tym roku 
realizowane będą także dwa projekty środowiskowe polegające 
na zorganizowaniu dwóch spotkań integracyjnych dla tych 
osób.  - Chodzi o to, aby takie osoby „wciągnąć” w życie społecz-
ne, a potem zawodowe – mówi Ewa Kłosowska.  
    Wielkim sukcesem zakończył się w ubiegłym roku trwający 
półtora roku projekt „Twoje życie, Twoja praca, Twój styl” reali-
zowany przez wejherowski MOPS. Z 86 wybranych niepracują-
cych kobiet, aż 30 znalazło pracę. MOPS otrzymał na jego reali-
zację z Europejskiego Funduszu Społecznego 1,2 mln zł.          (ir) 

Wejherowska „schetynówka” 
   24 kwietnia br. zastępca Prezydenta Wejherowa Wojciech Ko-
złowski podpisał z Wojewodą Pomorskim Romanem Zaborow-
skim umowę na dofinansowanie dotacją z budżetu państwa pro-
jektu dotyczącego budowy nawierzchni drogowej ulicy Necla w 
Wejherowie – od skrzyżowania  ul. Konopnickiej z ul. Chmielew-
skiego. Projekt  realizowany ma być w ramach tzw.  „sche-
tynówek” - Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008-2011. Projekt dotyczyć będzie także przebudowy  
i rozbudowy kanalizacji deszczowej, wodociągowej oraz sieci 
elektroenergetycznej i teletechnicznej.  
   Miasto zdobyło dofinansowanie w wysokości do 1 661 100 zł, 
tyle samo wynosi wkład własny miasta. Została już zawarta 
umowa z wykonawcą, a wkrótce rozpocznie się budowa.         (ir) 
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Mistrz matematyki  
Wojciech Podsiadło, uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Wejherowie otrzymał tytuł Mi-
strza Matematycznego.  
   Mistrz został wyłoniony spośród 
20 uczestników III etapu Międzysz-
kolnego Konkursu Matematyczne-
go dla uczniów klas szóstych, który 
odbył się w wejherowskiej „dzie-
wiątce”.  
   Wojtek otrzymał swój tytuł po 
zmaganiach w gronie najlepszych matematyków w mieście. Ko-
misja po pisemnym konkursie szóstoklasistów wyłoniła bowiem 
zwycięską trójkę: pierwsze miejsce zajęła Anna Lubocka – SP nr 
8, drugie – Rafał Brzeziński – SP Sióstr Zmartwychwstanek, a 
trzecie - Wojciech Podsiadło – SP nr 5. Następnie troje najlep-
szych walczyło o zaszczytny tytuł. Wojtek okazał się najlepszy we 
wszystkich trzech konkurencjach – dominie, układance i rebusie.  
- To, że tutaj jesteście, w ścisłym gronie najlepszych młodych mate-
matyków, jest już Waszym wielkim sukcesem – mówiła Olga To-
maszewska, dyrektor SP nr 9 w Wejherowie.  
   Zastępca prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz podkreślał, 
znaczenie matematyki dla edukacji młodych ludzi. – Być może 
zasilicie uczelnie techniczne, bo inżynierów w naszym kraju jest 
wciąż za mało – mówił. – Postaram się, aby było więcej zajęć z 
matematyki, bo tylko wówczas lubi się dany przedmiot, jeżeli się 
go w pełni zrozumie. Gratuluję Waszym rodzicom, którzy potrafili 
wychować tak mądrych, młodych ludzi.                                                (ir)                                                                                    

Gimnazjum nr 2 im. I Morskiego Pułku Strzelców w Wejhe-
rowie, jako jedyna placówka w mieście, posiada własne sty-
pendium im. Antoniego Kasztelana, którego fundatorem 
jest syn bohatera I MPS - Zygmunt Kasztelan.  
   Stypendia wręczone zostały podczas Dnia Patrona Szkoły, a w 
tym roku nagrodę za szczególne osiągnięcia otrzymało dziewięć 
gimnazjalistek: Agnieszka Fechner, Dominika Stary, Zuzanna 
Wilkirska, Hanna Czaja, Joanna Trendem, Patrycja Zelewska, 
Magdalena Wołosiak, Lidia Karolewicz, Katarzyna Konkel.  
- Stypendia wręczane są już po raz dziewiąty a przyznaliśmy ich 
już 67 – mówi Marzena Misztal, dyrektor ZS nr 1 w Wejherowie.  
Zastępca Prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz dziękował 
dyrekcji i gronu pedagogicznemu za wzorowe realizowanie za-
dań opiekuńczo-wychowawczych. - Gratuluję stypendystkom, 
możecie być wzorem dla pozostałych uczniów tej szkoły – mówił 
Bogdan Tokłowicz - tym bardziej, że realizujecie swoje najróż-
niejsze pasje — od muzycznych, sportowych aż po naukowe. (ir) 

Stypendia Kasztelana przyznane  

Lekcje historii w ratuszu 

Dzień Bibliotekarza 
Dnia 6. maja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Wejherowie rozpoczęły się obchody Dnia Bibliotekarza. Zapo-
czątkowała je o godz. 10 konferencja szkoleniowa pod patro-
natem Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa, Bogdana To-
kłowicza „Podnoszenie efektywności pracy z czytelnikiem”.  
  W programie był m.in. wykład „Metody i formy pracy z czytelni-
kiem” Krystyny Redmann-Józefczyk oraz wykład dr. Tomasza 
Kruszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
pt. ”Wpływ komunikacji niewerbalnej na relacje z czytelnikiem” 
oraz warsztaty szkoleniowe. Dnia 9. maja plenerową uroczystość 
otwarto koncertem muzyki rozrywkowej w wykonaniu młodych 
talentów. Natomiast 13. maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Gniewinie odbyło się spotkanie, podczas którego wykład pt. „Gnie-
wińskie klimaty poetyckie” wygłosiła Wioletta Majer-Szreder .    
                                                                                                              (ir) 

Prezydent    Miasta    Wejherowa informuje, 
iż na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. 
Jakuba Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195,  w dniu  29 maja  br. 
wywieszono  na okres 21 dni wykazy  nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz użytkownika 
wieczystego, położonych w Wejherowie: działki nr:   468/1  
i 321/2  obr. 14 o łącznej pow. 1293 m2  przy ul. Śmie-
chowskiej nr 20. 

Coraz większym zainteresowaniem wśród przedszkoli  
i szkół cieszą się wycieczki do wejherowskiego Ratusza.  
W ostatnim czasie odwiedziły nas dzieci m. in. z Przedszko-
la Samorządowego nr 2 w Wejherowie im. Kubusia Puchat-
ka, przedszkola Niepublicznego „Przygoda”, klasy zerowe 
ze Szkoły Podstawowej nr 5, a także uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Robakowie.  
 - Od dwóch lat zapraszamy uczniów szkół i przedszkoli na lekcje 
historii i kultury kaszubskiej – mówi Danuta Błaszkowska, prze-
wodnik po wejherowskim Ratuszu. - Celem tych spotkań jest zain-
teresowanie dzieci i młodzieży kulturą regionu i historią Wejhero-
wa. Lekcje, które trwają około 40 minut, są prowadzone są dla róż-
nych grup wiekowych (po uprzednim umówieniu telefonicznym 
pod numerem 058 677 70 58) od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 08-15 . W programie takiej lekcji znajduje się zwiedzanie ma-
kiet Kalwarii Wejherowskiej oraz zabytkowej części miasta w Sa-
lach Tradycji i Historii oraz celi po dawnym areszcie, . Można też 
posłuchać ciekawostek związanych z Kaszubami. Ostatnim punk-
tem zwiedzania jest wizyta w Sali Obrad Rady Miasta, w której nasi 
uczniowie mogą poczuć się jak prawdziwi radni. Na zakończenie 
takiej lekcji  każdy uczestnik otrzymuje pamiątkę z wizyty.  (ir) 
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- Tegorocznej majówce sprzyjała nie tylko publiczność, ale tak-
że i pogoda, która w tym roku okazała się wyjątkowo łaskawa. 
To pozwoliło nam sprawniej zorganizować i przeprowadzić 
wszystkie zamierzenia majówkowe - mówi Jolanta Rożyńska, 
dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury.  

   W tym roku na scenie amfiteatru wystąpiły m.in. zespoły ta-
neczne Bąbelki, Baccara i „DeepSide”, a także Studio Tańca  
„Rytm – Dance” pod kierunkiem Ewy i Agnieszki Rostankow-
skich. Wystąpiły również Młodzieżowa Miejsko-Parafialna Or-
kiestra Dęta „Fermata”, Orkiestra Szkoły Muzycznej im. F. Cho-
pina w Wejherowie oraz zespół rockowy z WCK "Oddział 13-
ty". Przeprowadzono konkursy dla publiczności (każdy z na-
grodami) m.in. z wiedzy o Wejherowie oraz wiedzy o bezpie-
czeństwie. Duże zainteresowanie publiczności wzbudziły poka-
zy ratownictwa w wykonaniu OSP w Wejherowie oraz działań 
Policji. 

    W ramach festynu odbyły się wybory Najsympatyczniejszej 
Dziewczyny Ziemi Wejherowskiej. Komisja pod przewodnic-
twem sekretarza miasta Bogusława Suwary tytuł Miss - Naj-
sympatyczniejszej Dziewczyny Ziemi Wejherowskiej przyznała 
Małgorzacie Szczypior z Gimnazjum nr 2. Miss w nagrodę otrzy-
mała rower ufundowany przez Prezydenta Miasta Wejherowa, 
koronę z rąk Julii Nastały - ubiegłorocznej Miss oraz zestaw ko-
smetyków. Pierwszą Wicemiss oraz Miss Publiczności została 

Angelika Kaczmarek, a II Wicemiss - Karolina Mazurowska. Po-
nadto w finałowej ósemce wystąpiły: Irena Szkudlińska, Anna 
Więckowska, Patrycja Jaskólska, Paulina Lasek i Angelika Ja-
skólska. Wiele powodów do zadowolenia miał Stanisław Made-
ra - główny organizator Festynu "Dar Serca", prezes wejherow-
skiego TPD. Jak podkreśla wielkim powodzeniem cieszyła się 
tegoroczna loteria fantowa, podczas której sprzedano wszyst-
kie 1600 losów (po 4 zł). Prezes  zapewnia, że uzyskane pienią-
dze m.in. z loterii i grochówki zostaną przeznaczone na organi-
zację półkolonii dla dzieci w czasie wakacji.                                    (p) 

Festyn „Dar Serca” i Miejska Majówka 
Dnia 3 maja w amfiteatrze odbył się po raz dziewiętnasty Festyn Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Dar Serca". Festyn pod pa-
tronatem Prezydenta Wejherowa zorganizowano wspólnie z Miejska Majówką. Podczas imprezy wybrano najsympatycz-
niejsze wejherowianki. Gwiazdą wieczoru był zespół "Wanda i Banda". 

70. rocznica Martyrologii Piaśnicy 
Zastępca Prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz wziął 
udział w uroczystościach związanych z 70. rocznicą Marty-
rologii Piaśnicy, które odbyły się w Zespole Szkół nr 3  
w Wejherowie. Na ręce ks. Daniela Nowaka, kapelana Ro-
dziny Piaśnickiej, przekazał tablicę okolicznościową.  

 - W Miesiącu Pamięci Narodowej dziękujemy Stowarzyszeniu 
Rodzina Piaśnicka za bezgraniczne zaangażowanie w szerzenie 
prawdy o Piaśnicy oraz dbałość o miejsca pochówku tysięcy Po-
laków – mówił Bogdan Tokłowicz. – Piaśnicy, w której w 1939 
roku zginęło 12 tysięcy osób, należy się najwyższa cześć i nie-
przemijająca pamięć. Dlatego objęta jest troską przez władze 
miasta, szkoły i różne stowarzyszenia. Wszystkim, którzy czczą pa-
mięć pomordowanych, myślą i modlitwą z całego serca dziękuję.  

  Ks. Daniel Nowak mówił o roli świadków, która polega na pisa-
niu, przekazywaniu świadectwa zbrodni w Piaśnicy.  Michał 
Owczarczak, wicewojewoda pomorski wręczył odznaczenia 
państwowe w imieniu Prezydenta RP – Złote Krzyże Zasługi dla 
Łucjana Hundsdorffa oraz Danuty Leśniczak-Bratek, a także 
Srebrny Krzyż Zasługi, który otrzymała  Elżbieta Grot.  
  W uroczystości wzięła udział także Krystyna Pajura, członek 
Zarządu Woj. Pomorskiego oraz przedstawiciel wiceministra 
Kazimierza Plocke .                                                                         (ir)  

Dzień Małej Przedsiębiorczości  

Pracownicy Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, w ramach Pomorskiego Dnia 
Małej Przedsiębiorczości, informowali o procedurach nie-
zbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.   
   Dzień Promocji Indywidualnej Działalności Gospodarczej zor-
ganizował Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. - Celem Dnia 
Promocji było upowszechnienie przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia wśród osób bezrobotnych, zagrożonych zwolnienia-
mi i innych osób zamierzających uruchomić indywidualną dzia-
łalność gospodarczą jednoosobową lub w formie spółki cywil-
nej – mówi Małgorzata Niemirska-Thiel, zastępca kierownika 
Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie, która razem z pracownikiem, udzielała zainteresowa-
nym niezbędnych informacji.  

   Uczestnicy akcji mogli m.in.: uzyskać informacje, jak założyć 
działalność gospodarczą oraz dowiedzieć się,  jakie są wymaga-
nia i niezbędne dokumenty bezpośrednio od przedstawicieli 
instytucji zaangażowanych w proces uruchomienia działalności 
gospodarczej. Osoby chętne do założenia własnej działalności 
mogły również dowiedzieć się o źródłach finansowania umożli-
wiających założenie własnej firmy oraz o innych możliwościach 
wsparcia o charakterze doradczym.                                                   (ir)                                     
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Rozmowa z Jolantą Rożyńską,  
dyrektor Wejherowskiego Centrum 
Kultury  

- Wejherowskie Centrum Kul-
tury otrzymało grant w wyso-
kości 120 tys. zł w ramach 
unijnego programu „Fundu-
szu Małych Grantów Trans-
granicznych i Międzyregional-
nych” współfinansowanego z 
Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego. Na czym będzie 
polegał projekt WCK pod na-
zwą „Fabryka umiejętności”? 

 - Projekt  obejmować będzie cykl szkoleń edukacyjnych i zajęć 
warsztatowych dla animatorów kultury z dziedziny sztuki te-
atralnej, m.in.: dramy, teatru lalki, teatru ruchu, animacji filmo-
wej, sztuk multimedialnych, a zwłaszcza łączenia teatru ze sztu-
kami multimedialnymi. Szkolenia i warsztaty w ramach projek-
tu pozwolą uczestnikom dowiedzieć się jak pracować z daną 
techniką sceniczną i jak tę wiedzę wykorzystać w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą. Poznają tajniki różnych dyscyplin teatralnych 
oraz możliwości ich łączenia ze sobą. Współcześnie młodzi lu-
dzie chętnie  tworzą widowiska, wydarzenia tzw. interdyscypli-
narne – łączą sztuki, gdzie jest teatr żywy, trochę pantomimy, 
sztuk multimedialnych, widowiska, czy teatru ulicznego. 
Warsztaty potrwają tydzień a ich program będzie dość napięty.  
 - Jest to projekt międzynarodowy, kto jest Waszym partnerem? 
 - Zaprosiliśmy do współpracy miasto Rokiszki z Litwy i Posta-
wy z Białorusi. Jako lider projektu wybraliśmy akurat tych part-
nerów, ponieważ wiemy, że posiadają potencjał, podobne po-
trzeby szkolenia instruktorów oraz duże możliwości w dziedzi-
nie sztuk lalkarskich. Ściana wschodnia kultywuje i ma silne 
tradycje w dziedzinie teatru lalki. Sama będąc w Postawach 
miałam okazję obserwować, jak piękne lalki są tworzone, a na-
stępnie jak tamtejsi artyści potrafią je animować. Myślę, że wie-
le od nich możemy się nauczyć. Stamtąd przyjadą eksperci pro-
wadzący szkolenia z dziedziny lalkarstwa. Po stronie polskiej 
zatrudniamy do tego projektu ekspertów m. in. z dziedziny te-

atru pantomimy i ruchu teatralnego, animacji filmowej, multi-
mediów. 
 - Skąd pomysł na realizację takiego właśnie projektu? 

 - Ideą programu „Funduszu Małych Grantów Transgranicznych 
i Międzyregionalnych” jest współpraca w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji i transferu wiedzy pomiędzy państwami i wykorzy-
stywanie jej na potrzeby lokalne. Realizowaliśmy w WCK już 
wiele projektów warsztatowych dla dzieci i młodzieży z róż-
nych dziedzin sztuk teatralnych – projekty związane z pantomi-
mą, animacją filmową, choreografią, z prawidłowym operowa-
niem głosem, scenotechniką – takich działań było wiele. Były 
one skierowane do młodych ludzi, tymczasem nasi animato-
rzy – ludzie z ogromnym zapałem i potencjałem, nie mieli się 
gdzie szkolić. Stąd też powstała myśl, że należy przygotować i 
zrealizować projekt, aby podnieść kwalifikacje tych fachowców, 
którzy pracują z dziećmi i wykorzystają to następnie w szko-
łach, w małych i dużych grupach teatralnych.  
 - Kto weźmie udział w projekcie? 
 - Mogą wziąć w nim udział uczestnicy z Pomorza. W założe-
niach projektu jest szerszy adresat. Grupa polska będzie liczyła 
25 osób, a grupa litewska i białoruska do dziesięciu osób każda. 
W samym projekcie są działania instruktażowe, edukacyjne, 
oczywiście mają charakter wykładowy, ale przede wszystkim 
praktyczny – będą specjaliści ze Studia Miniatur Filmowych w 
Warszawie, z polskich akademickich środowisk artystycznych, 
teatrów zawodowych. Przede wszystkim nastawiamy się na 
czynne warsztaty.  Technika i technologia przenika również do 
realizacji sztuk teatralnych. Wykorzystanie efektów obrazu z 
nośników elektronicznych, w połączeniu z muzyką, tworzy 
efektowną całość scenograficzną. O tym, jak łączyć te techniki, 
jakie pomysły wykorzystać, uczestnicy będą mogli się dowie-
dzieć podczas warsztatów. Sam projekt jest realizowany jako 
kompatybilny z innym, z punktu widzenia projektu przyszłego, 
ponieważ w 2010 roku chcielibyśmy zrealizować inny projekt - 
już napisany, który jest elementem Rewitalizacji Śródmieścia: 
projekt pn. „Europejskie Spotkania Trup Teatralnych”. Tego-
roczne zamierzenie ma przygotować naszych animatorów m.in. 
do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas działań w  2010 roku.  

                                                                         Rozmawiała Iwona Rogacka 

„Fabryka umiejętności” w Wejherowskim Centrum Kultury  

Warsztaty graffiti  

W Wejherowskim Centrum Kultury zorganizowano warsztaty 
graffiti dla młodzieży szkół ponadgimanzjalnych. W zajęciach 
wzięło udział kilkunastu młodych początkujących artystów, a 
pokłosie ich pracy można oglądać przed budynkiem WCK. Warsz-
taty prowadził Daniel Januszewski, student ASP w Gdańsku.  
- Staraliśmy się zachęcić młodych ludzi do tworzenia graffiti w 
tym miejscu, zamiast wykonywania nikomu nic nie mówiących 
napisów na murach – mówi Sebastian Niewola, instruktor oświa-
towy WCK. - W trakcie trzydniowych warsztatów młodzież uczy-
ła się, jak taki projekt ma powstawać, jak ma wyglądać i co zrobić, 
aby ten projekt po przeniesieniu go na ścianę był odczytywany 
przez innych jako sztuka, a nie wandalizm.                                           (ir) 

Miejskie eliminacje konkursu  
„Rodno mowa” 

 W    XXXVIII  Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszub-
skiej ,,Rodna Mowa 2009” zorganizowanym przez Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie , który odbył się  
16 kwietnia w Domu Kaszubskim przy Placu Jakuba Wej-
hera , wzięło udział  33 wykonawców w  trzech  katego-
riach: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III oraz 
szkoły ponadgimnazjalne.  
   W skład komisji konkursowej weszli: Alfons  Miłosz, przewod-
niczący, Krystyna  Labudda oraz Grażyna  Wirkus. 
  W kategorii  przedszkoli pierwsze miejsce przypadło Kacpro-
wi Dziurzyńskiemu, drugie  miejsce  Lidii Bank, a trzecie miej-
sce Nikodemowi Dzieniszowi.  
   W kategorii tej wyróżniono także Jakuba Bank , Alicję Stęchły, 
Dominikę  Mudlaf i Paulinę Radke. 
    W kategorii  szkół podstawowych klasy  I-III zwyciężyły Tere-
sa Królikowska  oraz Barbara  Konkol, a drugie miejsce zajęła 
Katarzyna  Barańska.  Trzecie miejsca zdobyli: Julia Rakowska i 
Filip Rzepka.  
   W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zaję-
ła  Olga Olszewska, natomiast drugie - Iwona  Szlas. 
   Wszyscy wymienieni wykonawcy zakwalifikowani zostali  do 
Konkursu Powiatowego. 
  Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy , upo-
minki i maskotki oraz nagrody rzeczowe i  książkowe ufundo-
wane przez  organizatorów konkursu.                                              (ir)                                           
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   Biało-czerwone bandery na 
ręce dowódców wręczył szef 
szkolenia MW, wiceadmirał 
Maciej Węglewski. Blisko 
dwunastometrowe jachty ty-
pu Delphia 40, na stałe będą 
stacjonować w gdyńskiej ma-
rinie. Wykorzystywane mają 
być do szkoleń i ćwiczeń 
przez młodych adeptów sztu-
ki żeglarskiej, przede wszyst-
kim przez uczniów Marynarki 
Wojennej.  
- Od piątku jachty kupione 
przez siły zbrojne stały się 
częścią floty Marynarki Wo-
jennej i będą służyły przede wszystkim do szkolenia młodych 
adeptów żeglarstwa, ale mają też promować miasta MTK w por-
tach całego świata – mówił wiceadmirał Maciej Węglewski.  
- Pomysł jest bardzo dobry - dodaje Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Najważniejsza w tym wszystkim jest pro-
mocja naszych miast. Jednostki o nazwach miast będą wpływać 
do różnych portów na świecie i w Polsce. A druga sprawa to 
kontakt z morzem. Powinniśmy ten kontakt utrzymywać razem 
z powiatem puckim i Gdynią, a to kolejny krok do realizacji tego 
celu. Cieszę się też ze współpracy i przychylności dowództwa 
Marynarki Wojennej dla Wejherowa. 
    Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej prowa-
dzi szkolenie żeglarskie podchorążych MW oraz umożliwia ka-
drze Sił Zbrojnych RP zdobywanie motorowodniackich paten-

tów oraz doskonalenie żeglarskiego rzemiosła. Każdy student 
Akademii MW czy Szkoły Podoficerskiej MW przechodzi prakty-
ki żeglarskie, podczas których zdobywa podstawy marynarskie-
go zawodu. - Idea pomysłu nazwania jachtów tak, jak trzy mia-
sta, polega na tym, aby oprócz promowania Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego na lądzie - tak, jak to jest robione do tej pory, czyli 
na różnych targach, na ulotkach, folderach reklamowych, itp. - 
reklamować piękno kaszubskiej ziemi również i na morzu - wy-
jaśnia Leszek Glaza, prezes Stowarzyszenia Gmin "Małe Trój-
miasto Kaszubskie". - Nasze Małe Trójmiasto Kaszubskie -  
„Wejherowo”, „Reda” i „Rumia”, dołącza do  wcielonych wcze-
śniej jednostek:  „Gdyni”, „Sopotu” i „Gdańska”.                               (ir)               

„Wejherowo”, „Reda” i „Rumia” na morzu  
Trzy pełnomorskie jachty zakupione przez Marynarkę Wojenną, od 1 maja br. noszą imiona trzech miast – Wejherowa, Re-
dy i Rumi, tworzących Małe Trójmiasto Kaszubskie. Uroczystość chrztu odbyła się w gdyńskim basenie jachtowym. Matka-
mi chrzestnymi nowych jednostek zostały - "Wejherowa" - Joanna Hildebrandt, żona prezydenta Wejherowa, "Redy" - Iwo-
na Krzemińska, żona burmistrza Redy, zaś "Rumi" - Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz tego miasta.  

90 lat Związku Inwalidów Wojennych  
Członkowie wejherowskiego oddziału Związku Inwalidów Woje-n-
nych RP spotkali się z okazji 90. rocznicy powstania organizacji. W 
spotkaniu uczestniczył m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz.  
- ZIW powstał 19 kwietnia 1919 r. jako organizacja o zasięgu 
ogólnopolskim, zrzeszająca inwalidów wojennych, zranionych  
i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w 
różnych armiach I wojny światowej – mówił Zygmunt Rohde, 
prezes ZIW w Wejherowie. - W okresie okupacji hitlerowskiej 
działał w konspiracji wspomagaj ąc struktury podziemnego 
państwa polskiego. Społeczeństwo i władze pamiętają dziś o 
weteranach.  
Jak powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz, raz wywalczona wolność, nigdy nie jest dana na zawsze. – 
Dlatego powinniśmy to szanować, a także dbać  o utrwalanie 
historii związku i pamięci o jego działaczach. 
   Podczas spotkania Tomasz Pater przybliżył zebranym historię 
Związku Inwalidów Wojennych, a młodzież  z chóru szkolnego 
ze SP nr 9 w Wejherowa wykonała koncert pieśni patriotycz-
nych i ludowych.                                                                                           (ir)                                                                                             

Podsumowali Misterium  
W sali widowiskowej Wejherowskiego Centrum Kultury 
odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne Miste-
rium Męki Pańskiej. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i jego zastępca – Bogdan Tokłowicz, złożyli podzię-
kowania dla wejherowskiej grupy aktorów.  
Wejherowskie „Misterium Męki Pańskiej” stanowi połączenie 
uroczystości religijnej z inscenizacją teatralną. To jednak przede 
wszystkim modlitwa - rozważania, ale i wewnętrzne przeżycia 
aktorów.  Za tę modlitwę i obecność wiernych na Drodze Krzy-
żowej podziękowali także wejherowscy Misternicy.  
- Dzięki pomocy miasta i pana prezydenta, nie byłby zapewne 
możliwy tak wielki sukces tego przedsięwzięcia – mówił Woj-
ciech Rybakowski, reżyser widowiska.  
O. Tyberiusz Nitkiewicz, gwardian podkreślił, że najważniej-
szym elementem widowiska był element duchowy oraz pra-
gnienie przeżyć duchowych, bliskości męki Chrystusa. - Mister-
nicy Kaszubscy swoją grą, swoim spektaklem przyczyniają się 
do promocji naszej Kalwarii – mówił Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – O misterium słychać już w całej Polsce. 
Chciałbym, abyście nadal się rozwijali i liczę na nowe pomysły. 

Konkurs Wiedzy o Piaśnicy  
W Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbył się Konkurs Wiedzy o 
Piaśnicy dla klas szóstych szkół podstawowych z miasta  i gminy 
Wejherowo. Konkurs został zorganizowany z okazji jubileuszu 
50. rocznicy powstania SP nr 8 w Wejherowie oraz  70. rocznicy 
wydarzeń piaśnickich. Organizatorem konkursu była Edyta Bryc, 
nauczyciel historii, zaś współorganizatorem  Mirosława Skrzyp-
kowska – nauczyciel bibliotekarz. Pierwsze miejsce zajęła – SP nr 
8, drugie - SP nr 6, a trzecie – SP nr 9. Wszystkim uczestnikom 
Dyrektor ZS nr 3 Mirosław Sildatke wręczył nagrody książkowe 
oraz dyplomy.                                                                                                    (ir) 
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Wejherowo wśród unijnych cudów - ”Polska Pięknieje”  

Dobiegła końca II edycja konkursu „Polska Pięknieje”. Do 
klubu turystycznych cudów dołączył m.in. Gdańsk ze swoim 
Centrum „Hewelianum”, a w kategorii Zabytek zwyciężył 
projekt dotyczący rewitalizacji zabytkowego Opactwa Bene-
dyktynów w Tyńcu. 

    Gala finałowa miała miejsce w Arkadach Kubickiego na Zamku 
Królewskim w Warszawie podczas II Forum Funduszy Europej-
skich organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Przed galą, podczas panelu „Polska Pięknieje, czyli fundusze euro-
pejskie w turystyce”, Jacek Thiel z Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie, członek kapituły konkursu zaprezentował zeszłoroczny, zwy-
cięski projekt renowacji Kalwarii Wejherowskiej.  

- W formie praktycznych porad dla beneficjentów przedstawiłem 
zgromadzonym kwestie wykorzystania zwycięstwa w konkursie „
Polska Pięknieje” do promocji projektu – mówi Jacek Thiel. – Zain-
teresowani pytali m.in. skąd czerpać wiedzę i inspiracje do tego 
typu przedsięwzięć i jak poszukiwać nowych źródeł do finanso-
wania rozwoju projektu. Cieszę się, że miasto Wejherowo miało 
kolejny raz możliwość promowania się na tak prestiżowej impre-

zie oraz , że udało mi się udzielić wywiadu Programowi I Polskie-
go Radia, na temat naszego projektu, sposobu jego promocji, a 
także na temat idei i znaczenia konkursu  „Polska Pięknieje” dla 
samorządów.  (ir)                                                  Fot. Wojciech Trzcionka 

Latem na Kaszuby  

Największe wiosenne targi turystyczne odbyły się w 
dniach 24–26 kwietnia br. w Warszawie w nowych halach 
Międzynarodowych Targów Polska. Wśród wystawców nie 
zabrakło stoiska „Ziemi Wejherowskiej” reprezentowanej 
przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Jac-
ka Thiela i Danutę Błaszkowską oraz Radosława Kamiń-
skiego – prezesa Stowarzyszenia. 

- Wśród odwiedzających tegoroczne „Targi Lato 2009” wielu 
otwarcie deklarowało chęć przyjazdu w sezonie letnim na Ka-
szuby – mówi Jacek Thiel, szef promocji miasta Wejherowa. – 
Turyści szukają cały czas nowych ofert i atrakcyjnych miejsc, 
tym bardziej, że dzięki dotacjom unijnym w całej Polsce zreali-
zowanych zostało w ostatnich latach wiele ciekawych inwesty-
cji turystycznych. Doskonałym przykładem jest nasza odrestau-
rowana Kalwaria, dzięki której zdobyliśmy silną pozycję na ma-
pie pomorskich atrakcji turystycznych. Ponadto odczuwalne są 
skutki naszej corocznej akcji promocyjnej w nadmorskich miej-
scowościach, gdyż warszawiacy przyznawali, że spędzając wa-
kacje nad morzem, systematycznie odwiedzają Wejherowo. 

    Stoisko Stowarzyszenia Północnych Kaszub „NORDA” tradycyj-
nie cieszyło się zainteresowaniem, ale prawdziwą furorę w War-
szawie zrobiły gospodynie z Choczewskiego Stowarzyszenie 
Agroturystycznego. Degustacje przeróżnych własnych wypie-
ków spowodowały, że choczewskie stoisko agroturystyczne 
było przez trzy dni oblegane przez odwiedzających. Targi „
Lato” skierowane są przede wszystkim do odbiorców indywi-
dualnych, planujących najbliższe wakacje, ale dają również 
możliwość nawiązania wielu ciekawych kontaktów z branżą 
turystyczną.                                                                                                    (ir) 

Promocja w Jeleniej Górze 
Prawie stu wystawców z Polski, Czech, Austrii i Niemiec od  
8 do 9 maja br., prezentowało swoje oferty wypoczynku pod-
czas IX Międzynarodowych Targów Turystycznych Tourtec 
w Jeleniej Górze. Targi odbywały się na jeleniogórskim ryn-
ku w ramach Festiwalu Tradycji Karkonoskich. Po raz pierw-
szy na tej imprezie promowane były Kaszuby Północne. 
- Słoneczna pogoda i bogaty program artystyczny zagwaranto-
wały znakomitą frekwencję wśród odwiedzających – mówi Ja-
cek Thiel, szef promocji miasta. – Uważam, że była to jedna z 
najbardziej udanych imprez targowych w ostatnim czasie, tym 
bardziej że w tej części Polski promowaliśmy Wejherowo, Kal-
warię Wejherowską i całe Kaszuby Północne po raz pierwszy. 
- Rozdaliśmy wszystkie materiały promocyjne, które ze sobą 
przywieźliśmy – powiedziała Danuta Błaszkowska reprezentu-

jąca Urząd Miejski. – 
Największą popu-
larnością cieszyły 
się mapki Kalwarii i 
mapy ze szlakami 
rowerowymi. Poka-
zuje to duże zainte-
resowanie aktyw-
nymi formami wy-
poczynku ze strony 
przyjeżdżających do 
nas turystów.     (ir) 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego, pl. J. Wejhera 8, w dn. 26 maja  2009 r. został wywieszony na okres 21 
dni wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejhe-
rowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:  
• lokal mieszkalny nr 20 na os. Staszica 2 wraz z ułamkową częścią gruntu 
działka nr  460/2 obręb 15 (użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 28 przy ul. Kalwaryjskiej 8 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr  237/2 obręb 16 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 1 przy ul. 12 Marca 192 wraz z ułamkową częścią grun-
tu działka nr  47/2 obręb 14 (użytkowanie wieczyste)  
• lokal mieszkalny nr 18 przy ul. Granicznej 7 wraz z ułamkową częścią grun-
tu działka nr  142/20 obręb 6 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Sobieskiego 316 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr  108 obręb 16 (użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 4 przy ul. 12 Marca 194 wraz z ułamkową częścią grun-
tu działka nr  46 obręb 14  
• lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Klasztornej 24 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr  384/1 obręb 15 
• lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Przemysłowej 12 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr  94/45 obręb 6   • lokal mieszkalny nr 3 przy ul. 12 Marca 
190 wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr  48 obręb 14 
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Wejherowo w Pucharze Miast  
Już 23 maja 2009 r. rozpoczynają się rozgrywki o Puchar 
Miast. Cykl imprez został przygotowany dla mieszkańców 
północnej Polski. Udział w Pucharze weźmie dwanaście 
miast: Wejherowo, Kartuzy, Świecie, Lębork, Mrągowo, 
Malbork, Brodnica, Starogard Gdański, Bytów, Bartoszyce, 
Iława, Ostróda, których drużyny będą walczyć o 100 tys. 
złotych dla swojego miasta. 
   Ideą Pucharu Miast jest połączenie zmagań przedstawicieli 
miast z atmosferą pikniku i dobrej zabawy. Rozgrywki odbywać 
się będą przez 12 tygodni od maja do sierpnia.  
   Wejherowo będzie rywalizowało w grupie C - z Lęborkiem  
i Bytowem. Pierwszy start naszej drużyny już 6 czerwca w Lę-
borku, następnie 12 lipca w Bytowie, a 25 lipca będziemy gościć 
rywalizujące drużyny w Wejherowie. Miejscem zmagań będzie 
miejski amfiteatr. A atrakcyjnym zakończeniem dnia zawodów 
będzie występ gwiazdy polskiej estrady - Dody.  
  Zawodnicy zmierzą się m.in.  w walce na ruchomej kładce, wy-
ścigu w „zorbach” czy skokach przez gigantyczną skakankę.  
  Wejherowo będą reprezentowali: Maciej Syska, kapitan druży-
ny, Remigiusz Sałata, Krzysztof Lemke, Sławomir Szmuda, Ma-
riusz Jaszewski, Waldemar Marcinkiewicz, Piotr Sonnenberg  
i Maciej Kuczera.  
    Każde miasto wystawi do Pucharu Miast swoją drużynę, skła-
dającą się z ośmiu mężczyzn, którzy ukończyli 30 lat i są zamel-
dowani w danym mieście lub okolicach. Zawodnicy będą starto-
wać w piętnastu specjalnie przygotowanych przez organizato-
rów konkurencjach (po pięć konkurencji w każdym z miast).  
Mechanizm Pucharu opiera się na rozgrywkach w czterech gru-
pach, z których każda składa się z trzech miast. Po konkuren-
cjach rozegranych w ramach poszczególnych grup wyłonieni 
zostaną finaliści – cztery miasta, które zmierzą się w wielkim 
finale Pucharu Miast. Decydujące starcie odbędzie się 22 sierp-
nia w Elblągu. Sponsorem Turnieju Miast jest Browar Specjal.  
- Z uwagi na nietypowe i niezwykle trudne konkurencje zawody 
zapowiadają się bardzo interesująco – podkreśla Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzę-
du Miejskiego w Wejherowie.                                                                (ir) 

Drzewko za makulaturę 

Każdy z nas ma w domu lub pracy niepotrzebne gazety, książki, 
kartony. 25 kwietnia br. na wejherowskim rynku wymie-
nialiśmy je na piękne, zielone drzewko. Drzewko za makulaturę 
to akcja "Dziennika Bałtyckiego". Tego dnia ze-brano ponad 6 
ton makulatury i rozdano około tysiąca drzewek - do wyboru 
były modrzewie, cisy, świerki i jodły. Jak powiedział Piotr 
Kraszewski, szef rumskiego, puckiego i wejherowskiego 
oddziału POLSKA „Dziennik Bałtycki”, akcja przeszła naj-
śmielsze oczekiwania. Wśród uczestników akcji byli także Za-
stępcy Prezydenta Wejherowa - Wojciech Kozłowski i Bogdan 
Tokłowicz, którzy przynieśli kilka kilogramów makulatury.  
  Partnerami akcji był Urząd Miejski w Wejherowie, Nadle-
śnictwo w Wejherowie oraz Zakład Usług Komunalnych, który 
był odpowiedzialny za utylizację zebranej makulatury. Sadzonki 
roślin przekazało Nadleśnictwo w Wejherowie.                        (ir) 

Tancerze Klubu Tanecznego „Świat Tańca” podczas III Eu-
ropejskich Dni Tańca w Malborku, odnieśli spektakularny 
sukces. Formacja CARMEN zdobyła trzecie miejsce w kate-
gorii hip hop (12-15 lat), a formacja  EXPRESS wytańczyła 
drugie miejsce w kategorii hip hop (do lat 11). 
    Udział w takiej imprezie wiąże się niezwykłym prestiżem, bo to 
Europejskie Dni Tańca – mówi Joanna Bernaśkiewicz, założycielka 
Klubu Tanecznego „Świat Tańca”, trener i choreograf. - Zjechały tutaj 
najlepsze szkoły, by wymieniać się doświadczeniami i poszuki-
wać nowych pomysłów na wyrażanie siebie poprzez ruch .  
    Grupy Joanny Bernaśkiewicz potwierdziły swój wysoki poziom 
umiejętności tanecznych na kolejnym konkursie tańca. - Ta grupa 
szczególnie podbiła serca nie tylko sędziów, ale i publiczności otrzy-
mując dodatkowo nominacje do dwutygodniowego  Festiwalu Tań-
ca w Kielcach połączonego z warsztatami – mówi Joanna Bernaskie-
wicz.                                                                                                                                        (ir) 

Sukces młodych tancerzy  

Delegacja Wejherowa (od lewej: Maciej Syska, kapitan druŜyny, Bogdan 
Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa i Michał Jeliński, kierownik 
Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki) odebrała proporzec Pu-
charu Miast podczas uroczystej inauguracji imprezy w Elblągu.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu  
25.05.2009 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
gruntów niezabudowanych  stanowiących własność Gmi-
ny Miasta Wejherowa, przeznaczonych do oddania w użyt-
kowanie Wspólnocie Mieszkaniowej: 
• „Osiedle Staszica 4 ”- działka nr 2/2 obr. 14 , której pow. 
wynosi  206m2  
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Wejherowianin Marcin Chabowski 
(WKS Flota Gdynia) został w Kędzie-
rzynie-Koźlu Mistrzem Polski w biegu 
na 10 000 m. Natomiast Maria Maj-
Roksz (KS Wejher Wejherowo) zajęła 
trzecie miejsce z czasem 35.06,95.  
   W rywalizacji mężczyzn Chabowskiemu, 
by obronić tytuł sprzed roku, wystarczył 
rezultat 28.27,59. Marcin Chabowski 
(rocznik 1986) podopieczny Zbigniewa 
Rolbieckiego, ma na swoim koncie: srebr-
ny medal zdobyty w lipcu 2008 r.  podczas 
84. mistrzostw Polski w Szczecinie na dy-
stansie 3000 metrów, złoty wywalczony 
podczas Mistrzostw Polski na 10000 me-
trów w Kozienicach w maju 2008 r. oraz 
złoty krążek w Przełajowych Mistrzo-
stwach Polski w Kwidzynie na 8 km w 
marcu 2008 r. Marcin jest Mistrzem Euro-
py  juniorów na 2000 metrów.              (ir)                                                   

„Złoty” Marcin Chabowski,  
„brązowa” Maria Maj-Roksz 

Cztery medale pingpongistów 
wejherowskiego STARTU 

   W Kaliszu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Bardzo do-
brze w tych zawodach wypadła dwunastoosobowa repre-
zentacja Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego 
START Wejherowo, która (pomimo braku najlepszej za-
wodniczki Natalii Partyki) zdobyła cztery medale. 
   Tytuły mistrzyń kraju i złote medale zdobyły: Alicja Eiger oraz 
Teresa Jagodzińska. Srebrne medale dla wejherowskiego STAR-
TU zdobyli: para Eiger-Glińska oraz w grze mieszanej A. Eiger-
Maciej Bieniasz-Krzywiec. Wysokie czwarte miejsca zajęli: Ga-
briela Andrzejewska (indywidualnie), Maciej Bieniasz-Krzywiec 
(indywidualnie) oraz para Bieniasz-Krzywiec – Tomasz Miks 
(gra podwójna mężczyzn). W przedziale miejsc 5-8 sklasyfiko-
wani zostali: para Glińska-Włodzimierz Wasielewski (gra mie-
szana) oraz para Dariusz Dargacz i Piotr Pranschke (gra po-
dwójna na wózkach). 
   W imprezie startowało 170 zawodników i zawodniczek z całej 
Polski. Przygotowaniami do Mistrzostw Polski kierowali trene-
rzy: Zbigniew Bautembach i Maciej Bieniasz-Krzywiec. Po tej 
imprezie do reprezentacji Polski (oprócz Natalii Partyki) została 
powołana Alicja Eiger.                                                                              (LL)                                             

Podczas rozegranego Międzynarodowego Pucharu Polski 
w kickboxingu. Była to największa i jedna z bardziej presti-
żowych imprez w Polsce. Do Węgrowa zjechało się ok. 460 
zawodników z Polski, Węgier, Słowacji, Danii, Łotwy, Ukra-
iny oraz Niemiec.  
   „Fight Zone” Wejherowo reprezentowała trzyosobowa repre-
zentacja: instruktor Rafał Karcz (kat. 57 kg), Yevgen Pechenyy 
(kat. seniorów do 79 kg) oraz Mateusz Zieliński (kat. seniorów 
do 94 kg). Świetnie spisał się młody – 19-letni Mateusz Zieliński, 
który wywalczył brązowy medal. Niestety w semi contact do 
medalu tym razem zabrakło szczęścia  Rafałowi Karczowi, który 
trafił na aktualnego Mistrza Europy seniorów, Mistrza Świata 
juniorów – Richarda Veres z Kiraly Team (walka zakończyła się 
wynikiem 7:11 dla Veresa). 
    Yevgen Pechenyy, który obrał złą taktykę na przeciwnika ze 
Słowacji, został zdyskwalifikowany za 4-krotne opuszczenie 
pola walki. Za to w light contact (w walce ciągłej) Yevgen poko-
nał silnego zawodnika z Danii, ale w walce o wejście do półfina-
łu uległ  zawodnikowi z KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie – 
Łukaszowi Wichowskiemu. 
    25 kwietnia br. w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa Pomorskiego w kickboxingu juniorów w formułach 
semi i light contact. KTS-K „Fight Zone” reprezentowała 
Agnieszka Pikron (lat 17), która wygrała konkurencję semi con-
tact do 60 kg, zaś w light contact wywalczyła srebro.                 (ir)                                           

Od lewej: Yevgen Pechenyy, instruktor Rafał Karcz oraz Mateusz Zieliński . 

Medale dla „Fight Zone”  
25 kwietnia w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego juniorów w kickboxingu w formule semi i light 
contact. Wejherowską sekcję Klubu Kickboxingu Maximus repre-
zentował Kamil Labuda, który zajął pierwsze miejsce w semi-

contact w kategorii wago-
wej - 69 kg, walce półfinało-
wej  pokonał 11-4 Pawła 
Jarczyka z Beniaminka Sta-
rogard Gdański, a w finale 
pokonał swojego klubowego 
kolegę Patryka Maciejew-
skiego. 
W light-contact Kamil zajął 
drugie miejsce. W pierwszej 
walce pokonał Roberta Mar-
ciniaka z Champion Gdańsk, 
w półfinale pokonał Michała 
Pokorskiego z Duetu Gdańsk, 
a w finale uległ Pawłowi Jar-
czyk z Beniaminka Staro-
gard Gdański.                         (ir) 

Kamil Labuda złotym medalistą  

Na zdjęciu od lewej: Kamil Labuda i trener Piotr Kohnke. 

Turniej Piłki NoŜnej  
Wejherowskiego Biznesu 

26 kwietnia w sali Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbył 
się Turniej Piłki Nożnej Wejherowskiego Biznesu pod patro-
natem Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plocke.  
   Startowały zespoły złożone z pracowników miejskich i gmin-
nych firm.Pierwsze miejsce i puchar posła Kazimierza Plocke zdo-
była drużyna Porta KMI Poland z Bolszewa. Drugie miejsce i pu-
char Prezydenta Miasta Wejherowa przypadł firmie Mark-Metal z 
Bolszewa. Puchar Starosty Wejherowskiego za trzecie miejsce 
otrzymała drużyna MZK Wejherowo. Czwarte miejsce i puchar 
dyrektora MZK Wejherowo zdobył zespół ZUK Wejherowo.  
Miejsce piąte zajęła firma Wojmar z Sopieszyna, miejsce szóste 
zajęła drużyna Domator Wejherowo. Puchary ufundował wejhe-
rowski Pro-Sport. Puchar Fair Play Dyrektora ZUK Wejherowo 
przypadł drużynie Wojmar. Najlepszym strzelcem został Krzysz-
tof Szczygieł z Mark-Metalu, a najlepszym bramkarzem - Artur  
Potrykus z Porty KMI Poland. Turniej zorganizowali i sędziowali 
członkowie Klubu Bolszewianka z Bolszewa.                                       (ir) 
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Urzędowy poradnik 
W tym numerze publikujemy kolejny cykl porad, tym razem z 
Wydziału Spraw Obywatelskich. Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej: bip.wejherowo.pl 

Wydanie dowodu osobistego  
Podmioty obowiązane do posiadania dowodu osobistego: 
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest obo-
wiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia, 
Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu 
osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 3 miesię-
cy lub karą grzywny.  
Wymagane dokumenty: 
1. wypełniony formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego,  
2. dwie fotografie aktualne i wyraźne - wykonane na białym tle, 
przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół-
profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomierne-
go oświetlenia twarzy, 
3. odpis skrócony aktu urodzenia,  
4. w przypadku osób, które zmieniły nazwisko - odpis skrócony 
aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwi-
sku (o ile nie zostały sporządzone w USC w Wejherowie) lub decy-
zja o zmianie nazwiska, 
5. dowód wpłaty opłaty administracyjnej; chyba, że wnioskodaw-
ca zwolniony jest z opłat. 
Opłaty administracyjne:  Opłatę w wysokości 30 zł wnosi się na 
konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium SA nr 
42116022020000000061963842. 
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób: 
1. przebywających w domach opieki społecznej lub korzystają-
cych z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, 
2. małoletnich przebywających w domach dziecka, 
3. administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub 
numeru domu, 
4. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych, 
5. z powodu jego wady technicznej. 
Termin i sposób załatwiania: Okres oczekiwania od dnia złoże-
nia wniosku wynosi ok. 1 miesiąca. Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego składa się osobiście. Również osobiście odbiera się 
dowód. Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby ma-
łoletniej, osoba ta składa wniosek i odbiera dowód osobisty w 
obecności rodziców lub opiekuna prawnego. 
•  Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem osoby małoletniej, 
która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek  składają ro-
dzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodzi-
ców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną 
zgoda drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez 
sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub 
notariusza; osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, a nie 
ma obowiązku posiadania dowodu osobistego , za którą wniosek 
składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.  
 

Wymiana dowodu osobistego  
Powody wymiany dowodu osobistego: 
Obowiązkowi wymiany podlegają dowody osobiste w razie: 
1. zmiany danych zawartych w dowodzie, 
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczno-
ści utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, 
3. upływu terminu ważności dowodu osobistego. 
Wymagane dokumenty, opłaty administracyjne, termin i 
sposób załatwiania sprawy, zwolnienie z opłat : 
Tak jak w przypadku wydania dowodu osobistego.  

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego  
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie ustne. 
Opłaty skarbowe: Bez opłat. Termin i sposób załatwiania: 
Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocz-
nie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy.  

Konkurs na najpiękniejszy  
balkon lub ogród 

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogło-
sił konkurs na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon 
(okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa.  
   W konkursie oceniane będą balkony, okna lub ogrody obiek-
tów położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną 
zgłoszone do uczestnictwa w konkursie. Ocena zgłoszonych 
obiektów będzie dokonywana w trzech kategoriach: balkony, 
okna w domach jedno- i wielorodzinnych, ogrody przy  domach 
jednorodzinnych oraz ogrody przy domach wielorodzinnych. 
   Do 10 lipca 2009 r. komisja pod przewodnictwem Teresy Pat-
sidis wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po trzy 
miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przy-
znane nagrody pieniężne ufundowane ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopusz-
cza się przyznanie wyróżnień.  
  Istnieje możliwość zgłaszania obiektów do konkursu przez 
osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.). Zgłoszenie musi za-
wierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu oso-
by zgłaszającej. Istnieje możliwość zgłaszania obiektów do kon-
kursu przez organizatorów, po uprzednim uzyskaniu zgody 
właściciela obiektu. W konkursie nie mogą brać udziału osoby 
bezpośrednio związane z jego organizacją. 
  Zgłoszenia pisemne do dnia 10 czerwca 2009 r. godz. 15.30 
przyjmuje Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 
12. Marca 195, Wejherowo, tel. 058-677-71-03. Zgłoszenie 
powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela obiek-
tu, numer telefonu, dokładny adres i rodzaj obiektu przedsta-
wionego do konkursu.                                                                                    (ir) 

Dowody osobiste 
Parter, pokój nr 1 i 2 (składanie wniosków), tel. 58/ 677-70-17 
sprawy dowodów osobistych załatwiane są w: poniedziałki 7.30-
18.00, pozostałe dni 7.30-15.30 

GMINA MIASTO WEJHEROWO 
w imieniu której działa 

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH 
84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251 

tel. (0-58) 677 50 00; 672 47 97, NIP 588 – 217 – 68 – 14 
ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na: 

najem lokalu użytkowego o powierzchni 39,04 m2 położonego 
w Wejherowie przy ul. Kopernika 22 z przeznaczeniem do pro-
wadzenia działalności nieuciążliwej dla mieszkańców. 
Stawka wywoławcza – 21 zł/m2 netto powierzchni użytkowej 
miesięcznie. Okres najmu – 5 lat. Powierzchnia użytkowa – 39-
39,04 m2.  
Kryterium wyboru oferty: STAWKA CZYNSZU za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej netto – 100 %. 
Wadium w wysokości 800 zł należy wnieść na rachunek banko-
wy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w 
Wejherowie: Bank Millennium S. A. Konto Nr 84 11602202 00-
0000 0000 7646 4877 do dnia 04.06.2009 r. do godz. 9:00. 
Warunki przetargu można odbierać w siedzibie WZNK od dnia 
14.05.2009 r. pokój Nr 106. 
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat przedmio-
towego lokalu oraz uprawnioną do kontaktów z oferentami 
jest: Kierownik Sekcji Zasobu Komunalnego –Danuta Suwara 
tel. (0-58) 677 50 00 lub 672 47 97 wew. 14 
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy siedziby Organizacji Pozarzą-
dowych w Wejherowie przy ul. Hallera 1a (sala zebrań, I piętro) 
w dniu 04.06.2009 r. o godzinie 9:15. 

                                                    p.o. dyrektora WZNK  Stanisław Makles 

INFORMACJA 
6 czerwca w godz. 15-21 mieszkańców i odwiedzających Wej-
herowo czekają utrudnienia w ruchu samochodowym w rejonie 
Placu J. Wejhera. Związane jest to z uroczystościami obchodów 
10-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej. W godz. 
15-21 zamknięta będzie ul. Kościelna. Natomiast w godz. 15-19 
zamknięty zostanie dojazd do rynku od ul. Klasztornej, Puckiej i 
12 Marca. Za utrudnienia przepraszamy.  
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Data Godz.                                     Rodzaj imprezy 

1.06 16.00-18.00 Dzień Dziecka – Park Miejski im. Majkowskiego „Cudowny Świat Bajek”.  

4.06 10.15-16.00 Sesja Naukowa z okazji X-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej – „Kult Pani  
Ziemi Wejherowskiej w Duchowej Stolicy Kaszub” – Ratusz Miejski. 

5.06 16.00 Otwarcie wystawy filatelistycznej z okazji X-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Wejherow-
skiej – pn. „Sanktuaria Maryjne” .  

6.06   
15.00 

 
16.00 

 
17.00 

 
 

Uroczyste Obchody X-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej – Rynek.  
Prezentacja mulimedialna Koronacji Obrazu na Sopockim Hipodromie oraz Mszy Dziękczyn-
nej na Rynku w Wejherowie (z  1999 r.).  
Msza Św. Dziękczynna pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Seniora Tadeusza  
Gocłowskiego z udziałem Franciszkanów pracujących w Wejherowie od 60 lat. 
„A to Polska właśnie” - Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z udziałem orkiestr, 
chóru i baletu. 
WCK – wystawa filatelistyczna dla pielgrzymów. 

6.06 14.00 Wyjazd drużyny Miasta Wejherowa na Turniej „Pucharu Miast” w Lęborku. 

8.06 18.00-20.00 Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I-ego stopnia w Wejherowie – prezentacje 
gitarowe wychowanków Bogusławy Lipskiej. 

10.06 17.00 IV Turniej Mistrzostw Miasta Wejherowa gry w „Czarną Baśkę”. Spotkania miłośników gry są 
wspaniałym sposobem na propagowanie kaszubskich obyczajów. Każdego roku rozgrywki 
trwają od września do czerwca. Kolejna edycja będzie podsumowaniem sezonu 2008/2009. 

19.06 18.00 Otwarcie Wystawy Fotograficznej „Pocztówka z Indii” autorstwa Pana Ryszarda Sobolewskiego. 

27-28.06  
16.00-24.00 
13.00-22.00 

XIX Jarmark Wejherowski – Amfiteatr Miejski. 
I dzień - Występy artystów, m.in. Kabaretu Limo, zespołu Varsovia Manta. 
II dzień - Występy kabaretów, zespołów folkowych, gwiazdą wieczoru będzie zespół  
Sumptuastic. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Czerwiec 2009 rok   Czerwiec 2009 rok   Czerwiec 2009 rok   Czerwiec 2009 rok    

2.06 17.00 Wernisaż wystawy malarskiej Józefa Macewicza ze Słupska. 

3.06 9.00 Spotkanie autorskie z Renata Piątkowską, autorką książek dla dzieci.  

3.06 18.00 Spotkanie z gwiazdą serialu „M jak Miłość” Tadeuszem Chudeckim, aktorem, a zarazem auto-
rem książki pt. „Wspaniałe podróże na każdą kieszeń, czyli Europa za 100 EURO”. 

9.06 16.00 "Legenda Bałtyku" Feliksa Nowowiejskiego w "Cyfrowej Nutce Pomorza" - prezentacja 
projektu, koncert Jana Nowowiejskiego, prelekcja nt. twórczości artysty. 

18.06 17.00 Spotkanie ze znaną dziennikarką, autorką tekstów satyrycznych, słuchowisk i tekstów piose-
nek Marią Czubaszek. 

Czerwiec  Kontynuacja realizacji projektu "Made in America" - efekty końcowe części warsztatowej - pre-
miera spektaklu "A Native American Story" w wykonaniu dzieci z English Club w Wejherowie. 

Czerwiec  „Cyfrowa Nutka Pomorza” – realizacja projektu ministerialnego. 

Czerwiec   Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 210. rocznica śmierci urodzin 
Aleksandra Puszkina, rosyjskiego poety i dramatopisarza, 40. rocznica śmierci Marka 
Hłasko, polskiego pisarza, 40. rocznica śmierci Romana Pisarskiego, polskiego pisarza, 
13-. rocznica urodzin Janusza Korczaka, polskiego pisarza i pedagoga, 30. rocznica 
śmierci Antoniego Gołubiewa, polskiego powieściopisarz i eseista. 

   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    

ZOSTAŃ JAKUBEM WEJHEREM. Urząd Miejski w Wejherowie poszukuje dwóch kandydatów do pracy na umowę zlecenie  
w sezonie letnim (lipiec – sierpień 2009 roku) chcących odgrywać postać założyciela miasta Jakuba Wejhera. Kandydat 
ubiegający się o tę pracę powinien być otwarty, komunikatywny i znać historię miasta. Osoba ta będzie udzielała informacji 
turystom oraz zachęcała do zwiedzania miasta. Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca br. w Ratuszu w pokoju nr 20 Szcze-
gółowych informacji udziela Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki, tel. 058 677 70 58. 
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

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: Sabina Kołodziejska  

058-677-71-59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Jakuba Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

058-677-70-30,  058-677-70-44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

058-677-70-26, 058-677-70-27 
  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - 058-677-70-37, 058-677-70-38 

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

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   
Dowody osobiste: 058-677-70-17 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195  

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
058-677-71-61 Sekretariat: 058-677-71-59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: 058-677-71-03,  

058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax) 
Zespół Zamówień Publicznych 

 058-677-71-23 (fax) 
W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 

(Mirosław Ziemann)  
Sekretariat: 058-677-71-43,  

058-677-71-44, 058-677-71-42 (fax)  
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 058-677-71-56 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  058-677-71-25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) 058-677-71-31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

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

 058-677-71-38,  058-677-71-39 

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   
(Dorota Popiołek)  058-672-19-66, 058-677-56-34 (fax),  

058 736-29-22 
Zakład Usług Komunalnych (Henryk Skwarło)  

ul. Obrońców Helu 1 058-672-13-34, 058-672-10-21 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-

del) ul. Tartaczna 2, 058-572-29-30, 058-572-29-32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

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

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

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

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

ul. Sobieskiego 255 058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

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

Komunikat Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Wejherowie  

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskie-
go potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

    Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych (Dz.U. z 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz. 1456), okres 
zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października na-
stępnego roku kalendarzowego. W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, 
który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 paździer-
nika 2009 r., - decyzje przedłużające okres zasiłkowy otrzymają Państwo na 
adres domowy. W przypadku osób ubiegających się o dodatki związane z 
nauką dziecka prawo do dodatków ustalane będzie na podstawie aktual-
nych zaświadczeń ze szkoły. Oznacza to, że do 10 września 2009 r. należy 
dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły.  

Komunikat Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Wejherowie  

Uwaga rodzice sześciolatków! 
MOPS w Wejherowie prosi osoby pobierające zasiłki rodzinne na dzieci, które roz-
poczną we wrześniu 2009 roku naukę w szkole w klasie „zerowej” o uzupełnienie 
wniosku w celu ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego. Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie tutejszego Ośrodka , Osie-
dle Tysiąclecia – ul. Spacerowa w celu uzupełnienia wniosku.  

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej zainaugurowano III Powia-
towy Konkurs Czytelniczy „Małe Trój-
miasto Kaszubskie – nasza Mała Ojczy-
zna”, podczas którego wykłady na te-
mat Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
wygłosili Piotr Bochiński, przewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa oraz 
Leszek Glaza, prezes Stowarzyszenia 
Gmin "Małe Trójmiasto Kaszubskie". W 
spotkaniu uczestniczył także zastępca 
Prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokło-
wicz.  

   Tegoroczna edycja składać się będzie 
z konkursu plastycznego, konkursu na 
wykonanie  prezentacji multimedial-
nej, konkursu wiedzy i warsztatów 
czytelniczych.  

- Celem tegorocznego konkursu jest 
promowanie czytelnictwa oraz tury-
styki regionu związanego z tematem 
konkursu, rozbudzenie zainteresowań 
literaturą regionalną przedstawiającą 
walory turystyczno-krajoznawcze Ma-
łego Trójmiasta Kaszubskiego - Wejhe-
rowa, Redy, Rumi, a także poznanie 
tradycji i kultury regionu – mówi Da-
nuta Balcerowicz, dyrektor Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Wejherowie.  

Konkurs plastyczny „Warto zobaczyć - 
ciekawe miejsce, obiekt w moim naj-
bliższym otoczeniu” skierowany jest 
do uczniów szkół z powiatu wejherow-
skiego. Zadaniem konkursu jest wyko-
nanie rysunku promującego jedno z 
miast Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go.  

   Prace należy nadesłać lub dostarczyć 
osobiście w terminie do 15 listopada 
br.  na adres Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie ul. 
Kaszubska 14. W konkursie na wyko-
nanie prezentacji multimedialnej mogą 
wziąć udział uczniowie szkół z terenu 
powiatu oraz inne osoby zaintereso-
wane. Prace należy nadsyłać lub do-
starczyć osobiście w terminie do 15 
listopada 2009 roku.  

   W konkursie wiedzy na początku każ-
dego miesiąca ogłoszone będzie na 
stronie internetowej biblioteki -  www.
biblioteka.wejherowo.pl - pytanie na 
temat MTK, dla każdej z dwóch grup 
wiekowych: I – dla dzieci z klas „0” – III, 
II – dla dzieci z klas IV – VI.  
   Odpowiedzi należy zgłaszać do 15 
listopada br. roku, pocztą elektroniczną 
pod adres elektroniczny:  

dziecieca@biblioteka.wejherowo.pl.   

III Konkurs Czytelniczy „ Małe Trójmiasto 
Kaszubskie – nasza Mała Ojczyzna” 






