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Remonty w wejherowskich szkołach  
Doc ieplenie śc ian z ewnętr znyc h, dac hów i s tro podachó w, wym iana o kien i  dr zwi z ewnętr znyc h or az 
prz ebudowa wewnętrz nej  ins t alac ji  - takie pr ac e wyko nane zo st aną w pięciu wejher ows kich s zkołac h  
w r am ach pro jekt u „Zm niejs z enie z apotr z ebo wania na energię c ieplną popr z ez termo mo derniz ac ję bu-
dynków sz kó ł w mias tach W ejhero wo i R eda”. W ejhero wski pro jekt  z dobył unijne do finans owanie w 
wysokośc i 3 .300.608 z ł. Pierwsz ą, któ r a otrz ym ała no wą elewację i okna, jest  wejher ows ka „s zóst ka”. 
W  wyniku t ej  inwest yc ji  poprawi się wygląd s zko ły i warunki nauki. 

Prawie 8,4 mln złotych wyniesie całkowity koszt termo-
modernizacji szkół w Wejherowie i Redzie (z czego 80 proc.   
w Wejherowie, zaś 20 proc. w Redzie). Liderem projektu jest 
Wejherowo, zaś partnerem miasto Reda. Realizacja projektu  
współfinansowanego z Unii rozpoczęła się wraz  
z początkiem wakacji. Wejherowo przeznacza na ten cel 
ponad 4 mln. złotych.  
Projekt realizowany jest od czerwca br., a potrwa do paździer-
nika 2012 r. Zakłada przeprowadzenie kompleksowej termo-
modernizacji pięciu obiektów oświatowych w Wejherowie  
i dwóch w Redzie o łącznej powierzchni ogrzewanej 23 588 m 
kw. Realizacja projektu pozwoli obniżyć straty ciepła w pla-
cówkach, a tym samym zracjonalizować poziom zużywanej 
energii. 
Dyrektor Zespołu Szkól nr 1 Marzena Misztal uważa, że re-
mont placówki był konieczny. - Wymiana okien i docieplenie 
budynku spowodują, że będziemy płacili mniejsze rachunki za 
ogrzewanie – mówi dyrektor Misztal. – A poza tym jest jeszcze 
element estetyczny.  

Oszczędności w utrzymaniu   
Zastępca prezydenta Wejherowa  

Bogdan Tokłowicz 
- W wyniku tej inwestycji od 2013 
roku miasto zmniejszy koszty utrzy-
mania obiektów oświatowych oraz 
zdecydowanie poprawi się estetyka 
budynków w wyniku wykonania no-
wych elewacji. Dzięki oszczędno-
ściom w utrzymaniu będzie więcej 
pieniędzy na wzbogacenie oferty dla 
uczniów. W tym roku zakończono 
inwestycję w Zespole Szkół nr 1, przy ul. Śmiechowskiej.  

 

Kolejny unijny projekt  
To jeden z dziewięciu projektów, na które miasto zdobyło dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej realizowany w Wejherowie. 
- Zaangażowanie w ten projekt pokazuje, że oświata, edukacja 
wejherowskich dzieci i młodzieży jest dla nas bardzo ważna. Je-
steśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków unijnych na różne 
inwestycje, a to świadczy o tym, że działamy profesjonalnie. Po-
mimo tego, że opozycja utrudnia mi działania,  to robię co mogę, 
aby sprawy miasta szły w dobrym kierunku, korzystnie dla 
mieszkańców – podsumowuje prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.  Projekt ..Zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplną poprzez termomo-

dernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda” współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

- Cały czas trwa w mieście remont chodników i jezdni – mówi 
zastępca prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski. – Podpisa-
liśmy kolejną umowę na modernizację chodników. Wyremonto-
wany zostanie chodnik m.in. przy ul.  Harcerskiej i 12 Marca, zaś 
wybudowany przy ul. Konopnickiej. Na ul. Harcerskiej nastąpi 
także wymiana oświetlenia. Trwa też wymiana dywaników asfal-
towych. W tym roku łącznie prawie 2,5 km wejherowskich dróg 
otrzyma nowy dywanik asfaltowy. 
Prace skończą się za kilka tygodni. Ich łączny koszt to ponad  
1,6 mln zł, co stanowi dużą sumę w budżecie miasta. 

- Drogi, które służą mieszkańcom Wejherowa to dla prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta najważniejsze inwestycje, dlatego nie 
szczędzi środków na ten cel – mówi Wojciech Kozłowski. – Chce-
my politykę budowy i remontów dróg kontynuować w kolejnych 
latach.  
Przypomnijmy, że w tym roku oddano już do użytku wybudowa-
ną ul. Orzeszkowej i Staromłyńską, kończą się prace na ul. Ko-
tłowskiego, zaś wkrótce zaczną na ul. Wałowej.  

Trwają roboty drogowe   
Z myślą o mieszkańcach budowane i remontowane są chodniki i jezdnie w Wejherowie. 11 sierpnia oddano do użytku kolejne 
odcinki chodników przy ul. Pomorskiej i przy ul. Kusocińskiego, a już prezydent podpisał następne  umowy z wykonawcami.  

ul. Pomorska 

ul. Kościuszki 

Zespół Szkół nr 1 przy ul. Śmiechowskiej.  
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Kilka miesięcy temu Urząd Miejski zakończył I etap rewitalizacji 
Śródmieścia. Kosztem wielu milionów złotych z pieniędzy wejhe-
rowskich podatników wykonaliśmy nową, elegancką nawierzchnię 
ul. Wałowej i parkingu. Od tygodnia jest ona rozjeżdżana przez 
wielotonowe ciężarówki firmy ORLEX, która rozpoczęła tu swoją 
budowę.  
Prezydent Miasta nie może dopuścić do zniszczenia mienia pu-
blicznego i zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Wejherowa. 
Otrzymujemy w tej sprawie liczne sygnały od ludzi, którzy się boją 
o siebie i swoją ulicę. 

Nowa nawierzchnia zostanie zniszczona 

Sprzeciwiamy się zdecydowanie działaniom firmy Orlex, które do-
prowadzą do zniszczenia przez dewelopera nowo wybudowanej 
nawierzchni ul. Wałowej i parkingu oraz dewastacji Śródmieścia. 
Nowa nawierzchnia przystosowana jest dla pojazdów  
6-tonowych, zaś ciężarówki ORLEX-u ważą nawet 32 tony! 

Zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesteśmy jednoznacznie przeciwni zagrożeniu bezpieczeństwa 
mieszkańców spowodowanych ruchem pojazdów firmy ORLEX. 
Kamery monitoringu zarejestrowały np. jak w ul. Wałową pod 
prąd – mimo zakazu wjazdu- wjechała 32-tonowa ogromna cięża-
rówka ORLEX-u. Dobrze, że z przeciwka nie jechał samochód oso-
bowy. Następnie w czasie, kiedy ciężarówka cofała przechodziły za 
nią dzieci! Mogło dojść do groźnego wypadku, do strasznych na-
stępstw. To jest horror dla mieszkańców! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczący-
mi niszczenia Śródmieścia przez ciężarówki dewelopera za-
stępca prezydenta Wojciech  Kozłowski dodatkowo wyjaśnia: 
• Zniszczenia ulicy przez ciężkie samochody nie ujawnią się od razu 
tylko po dłuższym czasie. Po okresie zimowym będą zapadnięcia 
i koleiny.  Już teraz  duże  samochody mogą uszkadzać krawężniki.  

Czujemy się przez firmę ORLEX oszukani 
ORLEX powołuje się na znaki drogowe, które wynikają z zatwier-
dzonej przez Starostę Wejherowskiego – na wniosek dewelopera –
organizacji ruchu. Wcześniej Wydział Inwestycji Urzędu Miejskie-
go wstępnie ją zaopiniował. Przewidywała ona jednak zupełnie 
inną komunikację niż ta, która ma obecnie miejsce. Chcę podkre-
ślić, że to oznakowanie i zatwierdzona organizacja ruchu nie upo-
ważniają ORLEX-u do takiego dojazdu na swoją budowę jakiej je-
steśmy świadkami. 
 Wobec powyższego Prezydent Miasta polecił Straży Miejskiej pod-
jęcie działań zmierzających do zdyscyplinowania kierowców cięża-
rówek poprzez mandaty. W omawianym przypadku Prezydent  
i Straż Miejska nie mają innych prawnych kompetencji do działania 
w celu ochrony mienia publicznego i przeciwdziałaniu zagrożeniu 
obywateli. 

Wniosek do starosty o uchylenie decyzji  
Ruch jest obecnie po stronie Starosty Wejherowskiego. Ze względu 
na nadużywanie i próby innego interpretowania organizacji ruchu 
przez ORLEX złożyliśmy w dniu 11/08/2010 wniosek do Starosty, 
aby uchylił tę organizację ruchu, co umożliwi zdjęcie znaków dro-
gowych, na które powołuje się ORLEX. Taką decyzję może podjąć 
tylko Starosta, który jest do tego uprawniony. Apelujemy do Pana 
Starosty Józefa Reszke, aby w trybie pilnym zapewnił mieszkań-
com bezpieczeństwo i nie dopuścił do zniszczenia wielomiliono-
wych inwestycji na ul. Wałowej. 

Nie jesteśmy przeciwni inwestycjom 
Chcę podkreślić, że nie jesteśmy przeciwni inwestorom i dewelo-
perom, ale ich działania muszą odbywać się z poszanowaniem in-
teresów mieszkańców Wejherowa. Nasze dalsze decyzje w spra-
wie organizacji dojazdu na budowę uzależniliśmy od zawarcia z 
ORLEX-em umowy, w której deweloper zobowiąże się do napra-
wy uszkodzeń i wniesie faktyczne zabezpieczenie. ORLEX nie 
zaakceptował takiej propozycji. Zabezpieczenie finansowe ze 
strony ORLEX-u mogłoby zostać wykorzystane, gdyby firma nie 
naprawiła nawierzchni. Poza tym organizacja budowy i dojazd 
musi wyglądać inaczej niż obecnie. Zaś to, jak ORLEX dojeżdża 
obecnie na budowę w Śródmieściu jest oburzające i nie do przy-
jęcia. Wzywamy ORLEX do natychmiastowego zaprzestania swo-
ich praktyk i łamania przepisów ruchu drogowego. 

     Wojciech Kozłowski, zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 
                    Wejherowo, 16 sierpnia 2010 r. 

Oświadczenie w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców  
i niszczenia Śródmieścia przez firmę ORLEX 

Umowa na rewitalizację  
Śródmieścia podpisana 

13 sierpnia br. prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał  
z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Stru-
kiem umowę o dofinansowanie programu rewitalizacji Śródmie-
ścia ze środków Unii Europejskiej. Umowa opiewa na kwotę 
10.275.000 zł, co  stanowi 50 proc. całkowitych kosztów projek-
tu. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na przebudowę ulicy 
Wałowej i parkingu oraz kontynuowanie prac w parku, także na 
projekty społeczne i kulturalne. Cześć prac tak jak np. pierwszy 
etap ul. Wałowej i parking, została już wykonana. Trwają prace 
w parku, a wkrótce rozpoczną się dalsze na ul. Wałowej.  

Zdjęcie z monitoringu miejskiego  

Zdjęcie z monitoringu miejskiego  

wykonanie swojej inwestycji. Urząd Miejski nie mógł czekać z bu-
dową parkingu, gdyż jest to projekt dofinansowany z Unii Europej-
skiej.  
• Umowa, którą firma „Orlex” zawarła z firmą drogową dotyczą-
cą ewentualnych remontów zniszczonych podczas prac budow-
lanych ulic, nie gwarantuje interesu miasta, gdyż wykonanie tej 
umowy zależy wyłącznie od decyzji firmy „Orlex”. Miasto ocze-
kuje, że deweloper zagwarantuje w stosunku do miasta naprawę 
nawierzchni i zagwarantuje to finansowo.   
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PoŜegnanie z mundurem  
kmdr. ppor.  Jana Kuli 

Po 28 latach służbę w Marynarce Wojennej zakończył kmdr 
ppor. Jan Kula, Szef Sekcji Wychowawczej Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia MW.  
Odchodzącego do rezerwy znanego oficera pożegnał komendant 
CWTiDMW w Wejherowie kmdr  Roman Kreft. Z okazji zakończenia   
służby w   siłach  zbrojnych RP w imieniu władz miasta Wejherowa 
zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz podziękował za wykonywa-
ną z pełnym poświęceniem pracę na rzecz obronności Polski. 
- Zakończenie pracy zawodowej to doniosły moment w życiu każ-
dego człowieka – powiedział prezydent Tokłowicz. - Serdecznie 
dziękujemy za działalność na rzecz integracji społeczności miasta 
Wejherowa z Wojskiem Polskim, za organizowanie miejskich uro-
czystości patriotyczno - religijnych oraz propagowanie wśród 
młodzieży, a także lokalnej społeczności tradycji polskiego oręża 
 i postaw patriotycznych. 
Kmdr ppor. Jan Kula w 1986 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficer-
ską Wojsk Łączności. W czasie służby zawodowej odznaczony: 
Brązowym Medalem  Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny MON – 
1991 r., Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju 
MON – 2000 r., Srebrnym Medalem  Siły Zbrojne w Służbie Ojczy-
zny MON – 2002 r. i 2005 r.  
- W życiu każdego żołnierza przychodzi dzień, w którym ten mun-
dur trzeba zdjąć – mówił kmdr ppor. Jan Kula. - Piękny mundur,  
z którego byłem, jestem i będę dumny. Mundur, który przez 28 lat 
starałem się z godnością nosić, nie splamić. Starałem reprezentować 
Marynarkę Wojenną godnie i z honorem. Miałem szansę współpra-
cować ze wspaniałymi włodarzami tej kaszubskiej ziemi.  

Leonid Lech  na emeryturze 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca 
Wojciech Kozłowski podziękowali za współpracę odchodzą-
cego na emeryturę Leonida Lecha, długoletniego dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Życzyli mu od-
poczynku na zasłużonej emeryturze. 
- Dokonujemy w tym momencie także pewnych podsumowań -
mówił prezydent Hildebrandt. - Taka chwila zmusza zawsze do 
refleksji. Głęboko wierzymy, że moment pożegnania się z pracą 
zawodową, jest dla Pana dniem satysfakcji i zadowolenia z do-
brze wypełnionego obowiązku służbowego.  

Złote gody państwa Jakubków 
50.lecie małżeństwa obchodzili niedawno Mirosława i Ry-
szard Jakubkowie. Z tej okazji w Pałacu Przebendowskich 
zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz udekorował Jubila-
tów Medalem Róży za długoletnie pożycie małżeńskie przy-
znanym przez Prezydenta RP oraz przekazał życzenia i gratu-
lacje jubilatom od Prezydenta Miasta Wejherowa. 
Ryszard Jakubek wspomina, że ślub cywilny wzięli po kryjomu 
przed rodzicami i dopiero ponad miesiąc później wzięli już oficjal-
nie ślub kościelny z udziałem rodzin i gości. Ale tuż po ślubie cywil-
nym spotkali na dworcu mamę Pani Mirosławy, z którą rozmawia-
jąc przypadkowo o różnych sprawach nawet nie "puścili farby". Jak 
dodaje, mama nigdy nie dowiedziała się, kiedy wzięli ślub cywilny.  

50.lecie małŜeństwa Państwa 50.lecie małŜeństwa Państwa 50.lecie małŜeństwa Państwa 50.lecie małŜeństwa Państwa 
MehringówMehringówMehringówMehringów    

50.lecie małżeństwa obchodzili Cecylia i Edmund Mehringowie.  
Z tej okazji w Pałacu Przebendowskich Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wręczył im gratulacje oraz udekorował 
Jubilatów Medalem Róży przyznanym przez Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie małżeńskie.  

Leonid Lech (z prawej) z prezydentem Krzysztofem  
Hildebrandtem i Wojciechem Kozłowskim.  

Jan Kula (z lewej) odbiera podziękowanie za pracę od zastępcy 
prezydenta Bogdana Tokłowicza.  

Cecylia i Edmund Mehringowie z rodziną i prezydentem.  

Mirosława i Ryszard Jakubkowie wśród rodziny wraz z zastępcą pre-

zydenta Bogdanem Tokłowiczem.  

- Miłość, zrozumienie, szacunek to chyba recepta na udane 
małżeństwo – mówi Cecylia Mehring, a jej mąż dodaje, że ich 
wspólne życie, choć nie obyło się bez trosk, było wyjątkowo 
zgodne i szczęśliwe.  
- Wy Drodzy Jubilaci najlepiej wiecie, jak wspólnie przeżyć 50. 
lat w trwałym, zgodnym i godnym naśladowania związku – 
mówił prezydent Krzysztof Hildebrandt zwracając się do Jubi-
latów - Gdyby nie głębokie uczucie, poszanowanie i zrozumie-
nie potrzeb drugiej osoby, Wasze małżeństwo nie trwałoby pół 
wieku.  

- Całe nasze ludzkie życie składa się z wielu krótkich chwil, które 
razem wzięte tworzą naszą egzystencję. W całym życiu są różne 
chwile, w tym piękne i radosne. Oby takich chwil było w życiu Pań-
stwa jak najwięcej - powiedział prezydent Tokłowicz przekazując 
Jubilatom upominek, pismo gratulacyjne oraz bukiet kwiatów.  
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Złoto dla „Świata Tańca”  
Joanna i Jacek Bernaśkiewiczowie, założyciele Klubu „Świat 
Tańca” oraz tancerze z klubu odebrali z rąk prezydenta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hildebrandta i jego zastępcy – Bogdana Tokło-
wicza gratulacje z okazji zdobycia najwyższych lokat i nagrody 
publiczności na IX  Międzynarodowym Dziecięcym i Młodzieżo-
wym Festiwalu Piosenki i Tańca „Magia Italiana” w Rimini we 
Włoszech, który odbył się w lipcu 2010 r.  
Dwie formacje ze Świata Tańca EXPRESS i CARMEN zdobyły pierw-
sze miejsca a grupy Minimax oraz Miniformacja drugie miejsce. Nato-
miast duety Dominika Bernaśkiewicz i Sandra Czoska oraz Paulina 
Kowalczyk i Martyna Riechert zajęły trzecie miejsce. Ponadto grupa 
Minimax otrzymała nagrodę publiczności. 
- Talent tancerzy z Klubu „Świat Tańca” zauważona została przez jury 
i publiczność we włoskim Rimini i nagrodzona medalami – mówił do 
tancerzy Krzysztof Hildebrandt. Jak powiedziała Joanna Bernaśkie-
wicz, było to szczególne wydarzenie dla tancerzy, trenerów i rodzi-
ców.  
- To dzięki wsparciu emocjonalnemu i finansowemu rodziców, pre-
zydenta oraz innych sponsorów mieliśmy zaszczyt wziąć udział  
w tym przedsięwzięciu – podkreśliła  Joanna Bernaśkiewicz.  

Gratulacje dla „Baccary” 
Tancerze zdobyli najwyższe trofeum - „Złotą Jodłę” podczas 
odbywającego się w lipcu w Kielcach 37. Harcerskiego Festi-
walu Kultury Młodzieży Szkolnej.  
Elżbieta Czeszejko, instruktorka i choreograf zespołu tanecznego  
„Baccara” działającego przy WCK oraz tancerze zespołu odebrali  
w wejherowskim ratuszu gratulacje od prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta.  Jak powiedziała Elżbieta Czeszejko, tance-
rze „Baccary” dzięki talentowi, ale i ciężkiej pracy wywalczyli zwy-
cięstwo. - Wysoki poziom artystyczny i profesjonalne układy chore-
ograficzne hip – hopu i modern jazzu, opracowane przez Panią Elż-
bietę Czeszejko doprowadziły zespół do zdobycia w Kielcach pierw-
szego miejsca „Złotej Jodły” – podkreślił prezydent Hildebrandt. - 
Jako władze Wejherowa cieszymy się z sukcesu instruktora i tance-
rzy, bo zwycięstwo Zespołu „Baccara” to także sukces i wielka pro-
mocja Grodu Wejhera. Podziękowania dla zespołu i instruktorki 
złożyła także dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta 
Rożyńska, która życzyła  wielu kolejnych nagród zdobytych na par-
kietach i scenach świata.  

Ukraińscy studenci z wizytą w Wejherowie 
Grupa studentów filologii polskiej z Uniwersytetu Przykar-
packiego w Iwanofrankiwsku na Ukrainie gościła w Wejhero-
wie. Młodzi Ukraińcy zapoznali się z językiem i kulturą pol-
ską oraz kaszubską.  
- Bardzo nam się podoba w Wejherowie, zwiedziliśmy Kalwarię, 
kościoły i okoliczne miasta, ludzie są bardzo otwarci – mówi Rok-
sana, studentka polonistyki.  
Na pytanie dlaczego młodzi Ukraińcy nieposiadający polskich ko-
rzeni  wybrali studia polonistyczne  odpowiadali, że to ciekawe 
studia, mające w programie interesujące zajęcia i wyjazdy zagra-
niczne.  
Prezydent Hildebrandt podczas spotkania z młodzieżą i naukowca-
mi podkreślił znaczenie ich wizyt w Wejherowie. – Cieszymy się, że 
ta współpraca trwa już tyle lat – mówił prezydent.  
- Jesteśmy ze studentami studiującymi filologię polską na naszym 
uniwersytecie w Wejherowie już po raz dziewiąty – mówi doc. Ol-
ga Lazarowicz z Uniwersytetu Przykarpackiego. – Zawsze spotyka-
my się w ratuszu z Panem Prezydentem Krzysztofem Hildebrand-
tem, który jest otwarty na współpracę z naszym uniwersytetem. 
Dla studentów takie wyjazdy mają ogromne znaczenie, bo mogą 
rozmawiać po polsku, poznawać tutejszą kulturę, ludzi, kraj.   
W wejherowskim ratuszu gościli z grupą zza wschodniej granicy 
Krystyna Klawikowska, Leon Wesserling i Henryk Kanczkowski  
z wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
który był organizatorem pobytu studentów w Wejherowie.  

Informacja Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Informujemy, że od dnia 6 do 10 września i od 13 do 17 
września 2010 r. w godz. 10-14 w biurze WUTW w  Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Hallera 1a w Wejhero-
wie będzie można zapisywać się na semestr zimowy w Wej-
herowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku YMCA.  

Informacja telefoniczna: 601 877 240,  
www.ymca.wutw ymca.pl. 

Istniejemy w Wejherowie już piąty rok.  Jesteśmy jednym  
z Uniwersytetów Trzeciego Wieku prowadzonym przez YM-
CA Polska. WUTW jest wspomagany przez władze miasta 
Wejherowa. Prowadzimy zajęcia podtrzymujące sprawność 
intelektualną jak i ruchową np. historia, język polski, nie-
miecki, angielski, kaszubski, komputery, muzyka, taniec, 
gimnastyka, nordic walking, wycieczki piesze i autokarowe.  

Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2010/2011 
odbędzie się dnia 7 października o godz. 16 w auli Kaszub-
sko-Pomorskiej Szkoły wyższej ul. Dworcowa 7.  

Wykład inauguracyjny wygłosi rektor Kaszubsko-Po-
morskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Marcin Pliński.  

                                    Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Joanna i Jacka Bernaśkiewicz odbierają gratulacje od włodarzy miasta.  

Zespół „Baccara”.  Zespół „Baccara”. 
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które istnieje 91 lat, jest ogól-
nopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym 
działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Stanisław 
Madera, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wejherowie 
mówił o działalności organizacji w mieście. 

- Jednym z celów naszej działalności jest łagodzenie szkód roz-
wojowych, emocjonalnych, materialnych dzieci żyjących w 
trudnych warunkach bytowych, eliminowanie agresji i dąże-
nie do prawidłowego rozwoju dzieci, stosowanie zasad wy-
chowania społecznego, moralnego i zdrowotnego – mówi Sta-
nisław Madera. – Organizujemy festyny, z których dochód 
przeznaczamy na organizację półkolonii dla 150 dzieci oraz 
coroczną zabawę choinkową dla ok. 200 dzieci. Poza tym spo-
tykamy się  dziećmi na „Powitaniu jesieni i szkoły”, a także 
opłacamy wytypowanym dzieciom obiady szkolne. Wszystko 
to możemy realizować dzięki dotacjom Gminy Miasta Wejhe-
rowo oraz naszym sponsorom.  
   Wejherowski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podpi-
sał umowę partnerską z Gminą Miastem Wejherowo w spra-
wie wspólnej realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej Śródmieścia Wejherowa”, której celem jednym z 
celów jest zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży 
poprzez organizację półkolonii.  
- W ramach naszej działalności służymy dzieciom - przede 
wszystkim wymagającym ratunku i pomocy – mówił Wiesław 
Kołak. - Walczymy o dobro dzieci: żyjących w skrajnej nędzy i 
poniżeniu, głodnych, żebrzących, bezdomnych, zaniedbanych 
edukacyjnie i wychowawczo, sprawiających trudności wycho-
wawcze, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych (od al-
koholu, narkotyków i nikotyny. W województwie pomorskim 
działa w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci ok. 7,3 tys. członków, 

a prezes wejherowskiego TPD Stanisław Madera  jest po-
wszechnie znanym i lubianym członkiem towarzystwa, a w 
Pana obecności – zwrócił się do prezydenta Tokłowicza – 
chciałbym podziękować za efekty pracy oddziału.  
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz mówił o dobrej 
współpracy z organizacją, która trwa od kilkunastu lat. 
- Miasto dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, a 
należy do nich Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, może pomagać 
dzieciom – podkreślił prezydent Tokłowicz. – Jestem nie-
zmiernie dumny, że jest w mieście taka organizacja, która ca-
łym sercem zaangażowana jest pomocy tym najbardziej po-
trzebującym. Dzięki nim, dzięki inicjatywom przez nich pro-
wadzonym, te dzieci spędzają wakacje, na których ich rodzi-
ców nigdy nie byłoby stać.   
W spotkaniu wzięli udział: Krystyna Laskowska - członek za-
rządu TPD, Marek Krześnicki - prezes pomorskiego TPD oraz 
sponsorzy – Grażyna i Bogdan Bianga z Wejherowa.  

Działają na rzecz dzieci  
W wejherowskim ratuszu gościł po raz pierwszy prezes zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wiesław 
Kołak spotkał się m.in. z działaczami wejherowskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz z zastępca pre-
zydenta Wejherowa Bogdanem Tokłowiczem. Rozmawiano o działalności i przyszłości TPD.  

Przypomnijmy, że  Rada Miasta Wejherowa na wniosek pre-
zydenta Krzysztofa Hildebrandta podczas nadzwyczajnej 
sesji w marcu 2010 roku  przekazała m.in. 45 tys. złotych na 
prace planistyczne i koncepcyjne dotyczące budowy nowego 
parkingu przy cmentarzu przy ul. Roszczynialskiego w Wej-
herowie. Przeciwko tej uchwale głosowali  radni opozycyjni 
z Platformy Obywatelskiej.   
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, wstępnie 
uzgodnił planowaną inwestycję z nadleśnictwem.  
W najbliższym czasie zostanie skierowany wniosek o zmianę 
planu zagospodarowania przestrzennego, aby sprawę for-
malnie załatwić i umożliwić budowę parkingu. 

- Jest to ważne zadanie, bo dużo ludzi korzysta z tego miej-
sca -mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  

Konkurencyjne usługi  

Oprócz nowego parkingu w pobliżu cmentarza ma powstać 
lokal gastronomiczny, w którym odbywać się będą przyjęcia 
po pogrzebach - stypy. Decyzję na budowę tego lokalu wyda-
ło Starostwo Powiatowe w Wejherowie.  
Nie wywoła to jednak  żadnych negatywnych skutków, bo 
samochody, którymi i tak przyjeżdżają żałobnicy na ceremo-
nię pogrzebową na cmentarzu  będą stały godzinę-dwie dłu-

żej. Nic się zatem nie zmieni poza czasem postoju. Mieszkań-
cy zyskają nowe usługi i zwiększy się konkurencyjność tych 
usług. Obecny parking nie zostanie w żaden sposób ograni-
czony czy zamknięty dla mieszkanców.  

Powstanie nowy parking przy wejherowskim cmentarzu 
Trwają prace planistyczne i koncepcyjne dotyczące budowy nowego parkingu przy cmentarzu przy ul. Roszczynialskiego  

w Wejherowie. To inwestycja oczekiwana przez mieszkańców miasta odwiedzających tę nekropolię.  

Przy wejherowskim c mentar zu przy ul. Roszczynia lskiego po-

wstanie nowy par king.   
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LLLLetni obóz kickboxingu etni obóz kickboxingu etni obóz kickboxingu etni obóz kickboxingu     
„„„„FIGHT ZONE” FIGHT ZONE” FIGHT ZONE” FIGHT ZONE”     

W dniach 29 lipca do 4 sierpnia br. 
Odbył się w Wielu (woj. pomorskie) 
IV Obóz Letni „Fight Zone”. Tym ra-
zem w zgrupowaniu, zorganizowa-
nym przez Rafała Karcza – sekreta-
rza Kaszubskiego Towarzystwa 
Sportowo-Kulturalnego i instruktora 
sekcji kickboxingu „Fight Zone”, 
uczestniczyły 43 osoby. Obóz zyskał 
rangę ogólnopolskiego, gdyż w Wie-
lu gościły osoby nie tylko z Wejhero-
wa i okolic, ale także z Gdyni, Kuźni-
cy, Bydgoszczy oraz liczna, bo 14-
osobowa ekipa zaprzyjaźnionego 
Klubu – Semiramidy Pułtusk. Pod-
czas pobytu, odbywały się treningi 
ogólnorozwojowe, zajęcia z podstaw 
kickboxingu dla osób nie trenują-
cych, treningi bokserskie. Od wrze-
śnia Klub „Fight Zone” zaprasza 
wszystkich chętnych, chcących trenować sporty walki. Wejherow-
ski Klub posiada sekcje dziecięce od lat 6, a także starsze. Szersza 
propozycja zajęć i oferta na stronie www.fightzone.pl  

TTTTurnie j pamięci Michała Mazuraurnie j pamięci Michała Mazuraurnie j pamięci Michała Mazuraurnie j pamięci Michała Mazura    
Wikęd Kębłowo, który niedawno awansował do V ligi, zwy-
ciężył w Turnieju Piłki Nożnej im. Michała Mazura rozegra-
nym na boisku o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół 
nr 3 w Wejherowie. Po zakończeniu turnieju, w którym 
wziął udział zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz i oj-
ciec Michała, wszyscy zawodnicy skandowali głośno: Mazi! 
Mazi!, Mazi!...  

- Michał Mazur założył zespół i stowarzyszenie piłkarskie. Rok 
temu w czerwcu wydarzyła się tragedia - zmarł tragicznie w 
szpitalu w Wejherowie. Dlatego zorganizowaliśmy ten turniej, 
aby zachować pamięć o nim. Żył, gdy budowano to boisko i bar-
dzo się cieszył z jego powstawania. Nie przypuszczał jednak, że 
nigdy na nim nie zagra - mówi z żalem Rafał Miotk, główny or-
ganizator turnieju dodając, że zawody udało się zorganizować 
dzięki pomocy władz miasta. 
- Jest to przykład jak można łączyć wolny czas z chęcią pomaga-
nia innym - podkreślił Bogdan Tokłowicz.  
W turnieju zadedykowanym pamięci przedwcześnie zmarłego 
młodego wejherowianina zagrały cztery drużyny. Drugie miej-
sce zajęła drużyna Zakładu Usług Komunalnych Wejherowo. 
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Chopina znana z wystę-
pów w turnieju Salos w Rumi i turnieju szóstek w Gdyni. A 
czwarte miejsce przypadło drużynie Chopin 2. 

Sprawozdanie z działalności SZS 
Szkolny Związek Sportowy w Wejherowie w roku szkolnym 2009/-
2010 w ramach XXXVIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej i X Gimnazjady 
zorganizował 40 imprez rangi mistrzostw miasta, 12 mistrzostw po-
wiatu, 6 półfinałów wojewódzkich i 4 finały wojewódzkie. 
Zawody organizowane były we współpracy z Wojewódzkim Szkol-
nym Związkiem Sportowym, Powiatowym Zespołem Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, Urzędem Miejskim w 
Wejherowie i Wejherowskim Centrum Kultury.  
FINALIŚCI WOJEWÓDZCY 
XXXVIII Igrzyska Młodzież Szkolnej 
Drużynowe 
SP 6 – mini piłka nożna – I miejsce: Krzysztof Pestilenz, Maciej Leske, 
Przemek Rynkowski, Sebastian Grzenkowicz, Marek Liedtke, Damian 
Mielewczyk, Paweł Muszka, Maciej Cybulski, Piotr Grabowski, Dawid 
Sychowski, Kacper Małolepszy. Nauczyciel – Jarosław Krause. 
SP 8 – sztafety pływackie – IV miejsce: Apolonia Kortas, Paulina Bur-
ger, Magda Siry, Klementyna Ostajewska, Maria Małek, Martyna Sę-
kowska, Laura Lademann, Julia Ogrodzińska, Weronika Żywicka. Na-
uczyciel – Marzena Fehlauer. 
SP 8 – unihokej – V miejsce: Magdalena Arendt, Marta Chrapkowska, 
Kinga Dziosa, Natalia Frankowska, Weronika Janzen, Dominika Korze-
niewska, Ewelina Lessnau, Joanna Mosińska, Patrycja Publicewicz. 
Nauczyciel – Grzegorz Janiszewski. 
SP 8 - mini koszykówka - VI miejsce: Kamil Kaźmierczak, Oskar Dyl, 
Robert Lekner, Maciej Cackowski, Daniel Konkol, Mateusz Rohraff, 
Paweł Naczk, Wojtek Modrzejewski, Mateusz Pietrucha, Patryk Biliń-
ski, Patryk Potrykus, Bartek Karasiński, Daniel Dawidowski, Mateusz 
Szmagaj, Bartek Malinowski. Nauczyciel - Kordian Zabrocki.  
SP 8 –sztafety pływackie – VIII miejsce: Bartek Malinowski, Maciej Cac-
kowski, Patryk Biliński, Kacper Krzemiński, Błażej Myszk, Paweł Gruba, 
Borys Bielecki, Kamil Klecha. Nauczyciel – Sebastian Markiewicz. 
Indywidualne 
SP 6 - biegi przełajowe: Paweł Bach, Łukasz Milewczyk (nauczyciel - 
Anna Sarnowska); SP 11 - biegi przełajowe: Klaudia Engelbrecht 
(nauczyciel: Beata Słupianek); SP 11 - pływanie: Oskar Bergmann, 
Jakub Nowicki, Klaudia Dettlaff (nauczyciel - Piotr Wojciechowski);  
SP 11 - tenis ziemny: Cezary Walkusz; SP 9 - tenis ziemny: Agata Jawo-
rowoska, Klaudia Kalinowska. 
X Gimnazjada 
Drużynowe 
Gim. 3 - piłka nożna - III miejsce: Adam Mikuta, Szymon Zając, Dawid 
Łaga, Kamil Płotka, Dawid Kowalski, Jakub Leske, Patryk Szlas, Błażej 
Święcki, Maksymilian Kenner, Jakub Rybicki, Błażej Miszka, Damian 
Miotk, Michał Kwidziński, Robert Gruba, Maciej Bank, Patryk Za-
mbrowski. Nauczyciel - Damian Marmułowski. 
Gim. 3 - koszykówka - III miejsce: Fabian Aderek, Maciej Blok, Krzysz-
tof Dubiński, Wojciech Genrhman, Szymon Kreczuk, Błażej Klamecki, 
Jacek Ratajczak, Dawid Suchorz, Kamil Toporski, Albert Wojtaszak. 
Nauczyciel - Kamil Zabrocki. 
Gim. 3 - piłka ręczna - V miejsce:  Adam Mikuta, Jan Tochmański, Mar-
cin Tochmański, Paweł Kummer, Tomasz Nowak, Jacek Bużan, Dawid 
Łaga, Michał Przymanowski, Wojciech Gehrmann, Błażej Klamecki,
Krzysztof Dubiński, Szymon Kummer, Dawid Suchorz, , Kamil Topor-
ski. Nauczyciel - Adam Walczak. 
Gim. 3 - unihokej - V miejsce: Dawid Dawidowski, Michał Formela, 
Karol Pionk, Daniel Potrykus, Patryk Pranga, Maciej Rogowski, Patryk 
Rzepiak, Mateusz Woźniak, Patryk Żyła. Nauczyciel - Grzegorz Jani-
szewski. 
Gim. 3 - sztafety pływackie - V miejsce:  Maria Bielecka, Joanna Soczyk, 
Dominika Rysin, Martyna Józefczyk, Kinga Zaputowicz, Monika Lewiń-
ska, Magda Las, Magda Pęczak, Sandra Szymańska, Marta Dettlaff. Na-
uczyciel - Marzena Fehlauer. 
Gim. 3 - sztafety pływackie - VI miejsce: Bartosz Toma, Mikołaj 
Dompke, Łukasz Chamera, Szymon zając, Błażej Święcki, Paweł Grun-
holz, Daniel Belter, Patryk Nowak, Jakub Ptak. Nauczyciel - Sebastian 
Markiewicz. 
Indywidualne 
Gim. Społeczne - pływanie: Zuzanna Nawrocka. nauczyciel - Monika 
Rudnik. 
Gim. 2 - lekkoatletyka: Katarzyna Konkel - III miejsce w biegu na 1000 
m. Nauczyciel - Arkadiusz Szlas. 
Gim. 1 - tenis ziemny: Damian Kamiński.  
Gim. 3 - tenis ziemny: Jan Krot, Mikołaj Dompke.   
Gim 1 - biegi na orientację: Kasia Konkel, Emilia Wściubiak, Paulina 
Stenka. 

Rafał Karcz - trener "Fight Zone" 
oraz Janusz Stark - sponsor klubu. 



Sierpień 2010 r.                                           Nowiny - www.zobaczwejherowo.pl                                                     Str. 9 

Oświadczenie zastępcy prezydenta Wejherowa  
Bogdana Tokłowicza 

 „W 1924 roku na Wzgórzu Wolności rozpoczęto budowę stadionu 
sportowego z sześciotorową bieżnią lekkoatletyczną, trybuną i zaple-
czem. W lipcu 1945 działacze dawnych klubów „Sokół”, „Kaszubia”,  
„Siła” i „Strzelec” powołali klub sportowy „Gryf” Wejherowo. Historia 
pokazuje, że sport w mieście miał zawsze ważne miejsce i tak jest do 
dzisiaj, na co wskazują działania poczynione przez obecne władze 
miasta,  takie jak: budowa kompleksów sportowych w każdej dzielni-
cy, budowa krytej pływalni, hali sportowej, sztucznego lodowiska, 
budowa boisk szkolnych, finansowanie zajęć sportowych jako zajęć 
pozalekcyjnych, przekazywanie dotacji celowej dla klubów sporto-
wych, klubów uczniowskich i stowarzyszeń. 

Miasto chce, aby stadion służył sportowcom 

Nieprawdą jest, że miasto zabiera stadion sportowcom. To właśnie 
władze miasta walczą o to, aby stadion służył mieszkańcom, klubom 
sportowym, stowarzyszeniom całego miasta, bo to właśnie miesz-
kańcy mają moralne prawo czuć się właścicielami stadionu. 
Mówimy wyraźne NIE dla sprzedaży przez klub stadionu dla 
dewelopera „ORLEX”.  Sprzedaż stanowi zagrożenie, że stadion w 
przyszłości przestanie służyć społeczeństwu miasta. Natomiast 
utrzymanie przez miasto własności stadionu jest gwarantem, że bę-
dzie on służył społeczności Wejherowa. Takie rozwiązania są np. w 
Gdyni, Gniewinie, Rumi, Redzie.  

Brak inwestycji na stadionie  

Miasto skutecznie złożyło 9 projektów o dofinansowanie z UE. Pozy-
skaliśmy już ponad 42 miliony zł. ze środków zewnętrznych.  Gdyby 
stadion był własnością miasta, bo tylko wtedy przepisy pozwalają na 
inwestowanie z budżetu miasta, to z całą pewnością jeden z wnio-
sków unijnych dotyczyłby dotacji na modernizację stadionu, który 
dziś mógłby być okazałym obiektem, dumą Wejherowa. Niestety 
rozmowy o przekazanie stadionu do miasta trwały od kilku lat, a do-
kładniej od 2003 roku i zakończyły się decyzją klubu, by sprzedać 
stadion deweloperowi firmie „ORLEX”. Dzisiaj klub nie pozyskuje 
środków unijnych, nie chce modernizować stadionu, który jest dziś w 
opłakanym stanie. Nasuwa się pytanie – czy klub celowo doprowa-
dza do dewastacji stadion, by za małe pieniądze sprzedać go dewelo-
perowi? Takie działania były znane, gdy państwowe przedsiębior-
stwa doprowadzano do upadku i sprzedawano za bezcen.  
Takim działaniom mówimy NIE. Prezydent nie zgadza się na nisz-
czenie i  sprzedaż stadionu, gdyż uważa, że godzi to w interes spo-
łeczny i właśnie za to jest bardzo agresywnie atakowany przez dzia-
łaczy klubu. Mieszkańcy również mają prawo czuć się zaniepokojeni 
ciągłym parciem klubu na sprzedaż stadionu dla dewelopera „
ORLEX”. Mają prawo obawiać się, że deweloper postanowi  w przy-
szłości, w miejscu stadionu, realizować inne budownictwo. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby deweloper w formie sponsoringu inwesto-
wał w stadion. W przeciwieństwie do miasta, prywatny sponsor nie 

musi być właścicielem obiektu, aby móc przekazywać środki na jego 
modernizację. 

Obecny stan prawny 

Miasto obecnie prowadzi dwa postępowania w sprawach dotyczą-
cych nieruchomości, na których znajduje się stadion.  
Pierwsze z tych postępowań prowadzone jest przed Sądem Rejono-
wym w Wejherowie i jego przedmiot stanowi powództwo Gminy o 
uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i to 
postępowanie się toczy. Równolegle toczy się drugie postępowanie – 
administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji  
o oddaniu w użytkowanie wieczyste Klubowi Sportowemu „Gryf” w 
Wejherowie nieruchomości. 
W dniu 22 lipca 2010 roku przed Wojewódzkim Sądem Administra-
cyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie skargi Gminy 
Miasta Wejherowo na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 
2009r. uchylającą decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 29 stycznia 
2009 roku oraz stwierdzającą nieważność pkt. 7 decyzji Naczelnika 
Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 1984 roku i odmawiającej stwier-
dzenia nieważności decyzji w pozostałej części. W tym postępowaniu 
sąd oddalił skargę gminy. Obecnie czekamy na uzasadnienie wyroku.  

Stadion ma służyć społeczeństwu  

Sprawę w imieniu miasta prowadzi kancelaria prawna wyspecjalizo-
wana w tego rodzaju sprawach. Wynagrodzenie za reprezentowanie 
Gminy w obydwu postępowaniach wynosi 20 tys. zł netto. Kwota 
powyższa, zgodnie z zasadami wszystkich kancelarii, została uiszczo-
na w momencie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania. 
Działacze klubu „Gryf” nie mają moralnego prawa handlować stadio-
nem, który wcześniej klub otrzymał od miasta. Miasto będzie podej-
mowało wszelkie działania, by stadion tak jak w przeszłości, również 
w przyszłości służył społeczeństwu Wejherowa”. 

Stanowisko władz miasta dotyczące stadionu  
na Wzgórzu Wolności w Wejherowie  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 25 sierpnia  
2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczo-
nych do zbycia w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej bu-
dynków przy ul. św. Jacka 9 i 9A w Wejherowie: 
• ul. św. Jacka - udział 11/1000 części w działce nr 367/6 ob-

ręb 15, pow. 253 m2, dla przyszłego właściciela lokalu 
mieszkalnego nr 1 przy ul. św. Jacka 9 w Wejherowie 

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

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

INFORMACJA 

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 25 sierpnia 2010 
r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokale mieszkalne nr 1, 6, 8 przy ul. św. Jacka 9 wraz z ułam-

kową częścią gruntu działka nr 367/1 obręb 15  
• lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Przemysłowej 6 wraz z ułam-

kową częścią gruntu działka nr 94/60 i 94/66 obręb 6  
• lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Kościuszki 15 wraz z ułamko-

wą częścią gruntu działka nr 280/2 obręb 15  
• lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kopernika 8 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 133 obręb 16  
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Z wejherowianami spotkali się sekretarz miasta Bogusław Suwa-
ra oraz zastępca kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Promocji 
 i Turystyki Jacek Thiel, którzy przedstawili m.in. historię wejhe-
rowskiego ratusza. Mówili także o promocji miasta, rozwoju tu-
rystyki.  
Z ciekawą inicjatywą założenia Klubu Miłośników Wejherowa 
wyszedł Paweł Formela - wejherowianin, miłośnik sportu 
(uprawia m.in bieganie, sporty ekstremalne, kajakarstwo) i zimo-
wych kąpieli w morzu - mors, a także radny Miasta Wejherowa 
już od 12 lat. 
- Wiosną 2010 roku, postanowiłem powołać do życia Klub Miło-
śników Wejherowa – opowiada Paweł Formela. - Chcemy  rozbu-
dzić sentyment do miasta Wejherowa poprzez upowszechnianie 
wiedzy o nim, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Na-
szym celem ma być także popularyzacja Wejherowa jako obiektu 
turystyki poprzez wykorzystanie możliwych form przekazu  
 informacji, w tym radia, telewizji, prasy, organizowanie spotkań, 
konferencji, dyskusji tematycznych. Zamierzamy gromadzić pa-
miątki świadczące o przeszłości Wejherowa, współpracować  
z władzami oraz instytucjami działającymi na terenie miasta  
w dziedzinie szeroko pojętego jego rozwoju, a także wspierać 

inicjatywy dotyczące ochrony zabytków i środowiska w Wejhe-
rowie i  organizować wycieczki krajoznawcze. 

Osoby posiadające ciekawe pamiątki, zdjęcia, informacje histo-
ryczne dotyczące naszego miasta lub wykazują chęci do współ-
pracy z naszymi klubowiczami mogą kontaktować się z Pawłem 
Formelą: www.pawelformela.pl. 

Klub Mił ośn ikó w We jhe ro wa 
Z inicjatywy wejherowskiego radnego Pawła Formeli powstał Klub Miłośników Wejherowa. Kilkanaścioro członków 
tego nieformalnego na razie klubu spotkało się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, aby zwiedzić zabytkowy ratusz.  

Inicjatorem założenia Klubu Miłośników Wejherowa jest Pa-
weł Formela (pierwszy z lewej).   

Wejherowo zostało laureatem konkursu „Polska pięknieje – 7 
cudów unijnych funduszy”  za renowację Kalwarii Wejherow-
skiej, zaś Uniejów za wybudowanie obiektów geotermalnych. 
Prezes Szuszkiewicz powiedział, że podczas pierwszego spotka-
nia Klubu Laureatów Konkursu "Polska pięknieje", które odbyło 
się w Uniejowie postanowiono, aby laureaci zaczęli wymieniać 
się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji projektów 
unijnych, a zwłaszcza w zakresie ich promocji i turystyki.  
- W tym roku rozpoczęliśmy współpracę laureatów. W ten spo-
sób niewielkim kosztem próbujemy wzajemnie sobie poma-
gać. - mówi Andrzej Szuszkiewicz podkreślając, że Wejherowo 
jest miastem bardzo zadbanym i dużo może zaoferować tury-
stom. Może także podzielić się swoimi doświadczeniami w sku-
tecznej promocji miasta i turystyki.  
Z kolei na wzajemność w zakresie doświadczeń w wykorzysta-
niu energii geotermalnej przez uniejowian liczy prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt, który planuje wykorzystać geo-
termię przy zagospodarowaniu starego basenu, gdzie ma po-
wstać obiekt rekreacyjny z plażą oraz otwartym kąpieliskiem 
czynnym cały rok. 
Współpracę z Uniejowem, wizytę i szkolenie zorganizował Ja-
cek Thiel, szef promocji miasta. 

Wejherowo wymienia się doświadczeniami 
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie przebywały na szkoleniu dwie urzędniczki z Uniejowa, które przygotowują się do zor-
ganizowania w tamtejszym urzędzie komórki promocji.  W spotkaniu otwierającym wizytę edukacyjną uczestniczył An-
drzej Szuszkiewicz - prezes Zarządu Smartlink Sp. z o.o., który organizuje i koordynuje dla Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego Konkurs "Polska pięknieje” oraz prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  

Zlot Jakubów w Lęborku  
Podczas Międzyna-
rodowego Zlotu Ja-
kubów, który odby-
wał się pod koniec 
lipca w Lęborku, nie 
mogło zabraknąć 
oczywiście wejhe-
rowskiego Jakuba 
Wejhera.  

Z nastaniem lata na 
wejherowski rynek 
powrócił bowiem… 
Jakub Wejher. Spra-
wuje on rolę żywego 
punktu informacji 
turystycznej oraz 
efektownego źródła 
wiedzy o historii 
miasta. 
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Organizatorami biegów są Klub Sportowy „Wejher” przy współ-
udziale Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Wejherowskiego Cen-
trum Kultury, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
nr 1 w Wejherowie oraz sponsorów i fundatorów.  
Czas trwania zawodów 14.00 – 17.30. Sekretariat w dniu zawo-
dów na Pl. J. Wejhera czynny będzie od godz. 11.00. 
Zawodnicy wystartują w biegu głównym w kilku kategoriach 
wiekowych: 
- kobiety: I. do 30 lat (1980 i młodsze), II. 31-40 lat (1979-1970),  
III. 41-50 lat (1969-1960), IV. pow. 50 lat (1959 i starsze) 
- mężczyźni:I. 16 - 19 lat (1994 – 1991), II. 20 - 29 lat (1990 – 19-
81), III. 30 - 39 lat (1980 – 1971), IV. 40 - 49 lat (1970 – 1961)  
V. 50 - 59 lat (1960 – 1951), VI. 60 – 69 lat (1950 – 194), VII. pow. 
70 lat (1940 i starsi). 

Zasady uczestnictwa 
- w zawodach uczestniczą członkowie stowarzyszeń sportowych, 
ognisk TKKF, uczniowie szkół oraz niezrzeszeni (uczestników 
biegów obowiązują aktualne badania lekarskie), 
- w biegu głównym (10 km) mogą uczestniczyć zawodnicy i za-
wodniczki, którzy do dnia 18.09.2010 roku ukończyli 16 lat  
i przedłożyli zgodę na start prawnych opiekunów oraz aktualne 
badania lekarskie, 
- powyższe dotyczy wszystkich, którzy do dnia zawodów nie 
ukończyli 18 lat, 
- uczestnicy biegu głównego obowiązani są do wypełnienia  
„Karty zgłoszeniowej”. 

Zgłoszenia 
- zgłoszenia uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych powinny zawierać imienny wykaz z podziałem na kate-

gorie wiekowe oraz podpis lekarza szkolnego oraz dyrektora 
szkoły, 
- zgłoszenia szkół wejherowskich należy dostarczać do SOSW nr 
1 ul. Sobieskiego 279 (Zbigniew Rolbiecki) do dnia  
15.09.2010 r. (przy zgłoszeniu wydane zostaną numery starto-
we). W dniu zawodów zgłoszenia szkół z Wejherowa nie będą 
przyjmowane. 
- w dniu zawodów numery startowe wydawane będą tylko za-
wodnikom spoza Wejherowa oraz uczestnikom biegu głównego 
do godz. 13.45. 
Zapisu do Biegu Głównego można dokonać do dnia 17.09.2010 r. 
do godz. 15.00 za pomocą e-maila: seki2@wp.pl na formularzu 
Karta Zgłoszeniowa dostępnym na stronie internetowej  
www.wejherowo.pl.  

Wielkie bieganie w Wejherowie  
Zapraszamy 18 września 2010 r. na Międzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera, który organizowany jest już po raz trzynasty. 
Metą biegu głównego będzie Plac Jakuba Wejhera. Celem imprezy jest nie tylko uczczenie pamięci założyciela miasta – Ja-
kuba Wejhera, ale także popularyzacja biegów jako czynnej formy rekreacji fizycznej.  

Dziesięciu zawodników z wejherowskiego radiojachtklubu i jed-
na zawodniczka występująca gościnnie w „Blizie” ścigali się po 
trasie ustawionej w basenie portowym pomiędzy zakotwiczony-
mi w dwóch rzędach jachtami morskimi, z zachowaniem obo-
wiązujących podczas takich regat procedur i zasad.  
Wydarzenia na wodzie komentował instruktor „Blizy” Marek 
Gorlikowski, przedstawiając sterników, ich dorobek sportowy, 
osiągnięcia i krótką historię klubu oraz ogólną informację o bu-
dowie łódek klasowych i radiojachtingu sportowym. W przerwie 
między startami, zawodnicy objaśniali uczestnikom targów tajni-
ki budowy małych żaglówek i kosztów wyposażenia w sprzęt 
sterujący. Najbardziej zainteresowani mieli możliwość spraw-
dzenia swoich zdolności w kierowaniu jachtami na wodzie.  
Podczas całych pokazów udało się rozegrać siedem wyścigów,  
z których sześć wygrał Julian Damaszk, najbardziej utytułowany  
i doświadczony zawodnik „Blizy”. W grupie młodszych sterni-
ków prym wiedli obecni kadrowicze – Karol Klawikowski i Szy-
mon Cyra. Organizator targów, dla zwycięzców – trzech pierw-
szych seniorów i juniorów – ufundował puchary, medale i nagro-
dy, a dla pozostałych uczestników okolicznościowe koszulki.  
W sumie impreza była bardzo udana ze względu na możliwość 
zaprezentowania szerokiej publiczności radiojachtingu sporto-
wego, jako aktywnej formy wypoczynku i zagospodarowania 
wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych. Przy okazji była możli-
wość przedstawienia dorobku sportowego poszczególnych za-
wodników, klubu, jak i promocja jednostki prowadzącej – PZPO-
W, miasta Wejherowa i sponsora firmy „BalexMetal”. Dla zawod-
ników RJK „Bliza-BalexMetal” uczestnictwo w regatach pokazo-

wych „Wiatr i Woda” kończy wakacyjny cykl przygotowań do 
udziału w jesiennej rundzie regat o tytuły mistrza kraju. Przed-
tem odbyło się tygodniowe zgrupowanie kadry narodowej junio-
rów, w którym uczestniczyli Karol Klawikowski, Szymon Cyra, 
Paweł Gosz, Mateusz Labuda oraz dwudniowy trening młodzi-
ków na jeziorze w Czarnej Dąbrówce. 

Bliza-BalexMetal w regatach pokazowych „Wiatr i Woda” 

Udział sterników RJK PZPOW „Bliza-BalexMetal” w pokazie regatowym jachtów sterowanych radiem klasy F5-E w basenie 
jachtowym gdyńskiej mariny był jednym z punktów programu bogatej oferty imprez towarzyszących Targom Sportów 
Wodnych WIATR i WODA – na wodzie 2010.  

Turniej Skata 
XIII Turniej Skata  Sportowego o Puchar Prezydenta miasta Wej-

herowo, Wójta Gminy Wejherowo oraz Prezesa Zrzeszenia Ka-

szubsko-Pomorskiego w Wejherowie odbędzie się 3 września  

o godz. 17 w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego  

w Wejherowie, plac Jakuba Wejhera 11.  



Str. 12                                                 Nowiny - www.zobaczwejherowo.pl                                              Sierpień 2010 r.                                                                                      

Czego Jaś się nie nauczy...   
Narastające problemy związane z ochroną wód, powietrza czy go-
spodarką odpadami powodują konieczność ciągłego podnoszenia 
świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez promocję roz-
sądnego korzystania z zasobów jakie oferuje nam przyroda.  Ko-
munalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” po raz kolejny , w 
myśl zasady „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”, 
zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola z terenu swojego działa-
nia do skorzystania z propozycji edukacji ekologicznej przygoto-
wanych na nadchodzący rok szkolny. Mamy nadzieję, że placówki 
oświatowe, wzorem lat ubiegłych zaangażują się w promocję eko-
logicznego stylu życia wśród swoich podopiecznych, którzy dalej 
poprzez zabawę przekażą wiedzę rówieśnikom i dorosłym. 
W roku szkolnym 2010/2011 kontynuowane będą konkursy 
ekologiczne skierowane zarówno do dzieci najmłodszych, jak  
i młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Dzieci przedszkolne 
oraz szkół podstawowych klas I-III zapraszamy do udziału w kon-
kursie „Małe dzieci nie chcą śmieci”, w tym roku będzie to jego XIII 
edycja. Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a 
także klas IV-VI szkół podstawowych zapraszamy do udziału w III 
edycji „Konkursu fotograficznego”. W tym roku tematem przewod-
nim w konkursie jest ochrona powietrza. Kontynuowane będą tak-
że: „Program Reba”, w którym zbieramy zużyte baterie, oraz cie-
szący się od ośmiu lat niesłabnącą popularnością konkurs „Mała 
nakrętka-duży problem”. Wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym nr 2 z Gdyni oraz Zakładem Utylizacyj-
nym z Gdańska po raz dziewiąty zostanie zorganizowany „Konkurs 
wiedzy ekologicznej”, skierowany do młodzieży gimnazjalnej i po-
nadgimnazjalnej szkolnictwa specjalnego.  
W nadchodzącym roku szkolnym kontynuowane będą jednodnio-
we warsztaty terenowe. Wyjazdy te, organizowane są we współ-
pracy ze spółkami OPEC, EC Wybrzeże („Ciepło dla Trójmiasta” 
kierowane do uczniów III klasy gimnazjum oraz szkół ponadgim-
nazjalnych), PEWIK („Oczyszczanie ścieków” kierowane do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i „Ujmowanie i uzdatnianie 
wody” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimna-
zjalnych oraz ponadgimnazjalnych) oraz Eko Dolina w Łężycach  
(„Bliżej Europy- nowoczesne metody gospodarowania odpadami” 
kierowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gim-
nazjalnych oraz ponadgimnazjalnych). Z doświadczenia wiemy, że 
wizyty w zakładach wymienionych spółek odnoszą pozytywny 
skutek w procesie kształtowania postaw prośrodowiskowych 
wśród dzieci i młodzieży. 
Placówki oświatowe wszystkich poziomów nauczania zapraszamy 
do zaangażowania się w dwa projekty edukacyjne. Nowością w 
roku bieżącym będzie projekt pn. „Lider Lokalnej Ekologii”. Po-
wstał na bazie doświadczeń roku ubiegłego, kiedy to ogromnym 
zaangażowaniem wykazały się szkoły i przedszkola, które wzięły 
udział w realizowanej od kilku lat przez Związek kampanii pt. „W 
domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”. W bieżącym 
roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu poświęcony bę-
dzie projekt jest ochrona powietrza oraz różne źródła energii. Bę-
dzie on realizowany pod hasłem „Ciepło Twojego domu”. Dzięki 
udziałowi w projekcie, placówka oświatowa będzie mogła zdobyć 
tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2010/2011”. Drugim, zupełnie no-
wym projektem jest „Ekologiczna Sieć”. Oferta edukacyjna Związku 
na rok szkolny 2010/2011 zostanie przekazana do placówek 
oświatowych za pośrednictwem Urzędu Miasta Wejherowo. Szcze-
gółowa oferta wraz z zasadami zgłaszania placówek do udziału  
w konkursach ekologicznych, warsztatach wyjazdowych i projek-
tach edukacyjnych pojawi się także na stronie internetowej Związ-
ku pod adresem www.kzg.pl w dziale „Edukacja ekologiczna”, za-
kładka „Aktualna oferta edukacyjna”.KONTAKT: Komunalny Zwią-
zek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

Gdynia, ul. Konwaliowa 1, tel./fax:58 624 45 99 
strona internetowa www.kzg.pl 

„Powiew Weny”Powiew Weny”Powiew Weny”Powiew Weny”    
Mieszkańcy województwa pomorskiego już po raz piąty mogą 
wziąć udział w Wejherowskim Konkursie Literackim  
„Powiew Weny”. Na zwycięzców, jak co roku, czekają atrakcyj-
ne nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 
Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Słowianie my 
lubim sielanki”, które ma służyć autorom jedynie jako inspiracja. 
Nawołuje ono do chwalenia piękna słowiańszczyzny (w tym Ka-
szubów, Półwyspu Bałkańskiego, innych krajów słowiańskich)  
w różnorakiej formie. Patronat nad konkursem objął Prezydent 
Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Organizatorem jest Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. 
Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do de-
biutantów jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie wo-
jewództwa pomorskiego. Konkurs rozgrywany jest w kategorii 
prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16 do l9 lat;  
„B” - pow. 20 lat. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów 
literackich w jednej z dwóch kategorii: I - Proza -gatunki do wybo-
ru: 1. opowiadanie; 2. tłumaczenie opowiadania w językach: polski, 
kaszubski, serbski, chorwacki. II – Poezja - należy przedstawić obo-
wiązkowo 3 utwory poetyckie lub 3. tłumaczenia utworów w języ-
kach: polski, kaszubski, serbski, chorwacki.  
Prace należy przesłać do 16 października 2010 pod adres: Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna 84-200 Wejherowo ul. Kaszub-
ska 14 z dopiskiem : „Powiew Weny”.  Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród nastąpi 5 listopada 2010. Więcej o konkursie na 
stronie internetowej: www. biblioteka.wejherowo.pl 

Pomorski Biznesplan 2010  
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego z ciekawymi pomysłami na własny biznes do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „POMORSKI BIZ-
NESPLAN 2010” .  
Konkurs organizowany jest z inicjatywy Leszka Glazy, wejherow-
skiego radnego i prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Wejherowie przy współudziale Wyższej Szkoły Administracji  
i Biznesu w Gdyni oraz władz samorządowych miast i gmin woje-
wództwa pomorskiego. Patronat nad konkursem objęli: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Gospodarki  
i Krajowa Izba Gospodarcza . 
 Konkurs odbędzie się w trzech etapach: Pierwszy etap przeprowa-
dzony zostanie w dniach od 30 sierpnia 2010 roku do 4 paździer-
nika 2010 roku. W trakcie pierwszego etapu konkursu każdy 
uczestnik opracuje i dostarczy organizatorowi w terminie do dnia 4 
października 2010 roku pomysł założenia przedsiębiorstwa lub roz-
woju małego przedsiębiorstwa działającego na terenie woj. pomor-
skiego (nie może on dotyczyć inwestycji wymagającej finansowania 
w kwocie powyżej 50 tys. zł w okresie pierwszego roku realizacji) 
oraz prawidłowo wypełniony Arkusz informacyjny.  Drugi etap kon-
kursu zostanie przeprowadzony w dniach od 11 października 
2010 roku do 15 listopada 2010 roku. Rozpoczną się szkolenia 
zakwalifikowanych do niego osób. Szkolenia będą prowadzone 
przez ekspertów naukowych i ekonomicznych, przedstawicieli insty-
tucji naukowych i kół biznesu. Odbywać  się będą w siedzibie Regio-
nalnej Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. I Brygady Pancernej 
WP 28 w Wejherowie oraz w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji 
i Biznesu przy ul. Kieleckiej 7 w Gdyni i dotyczyć będą tworzenia biz-
nesplanu. Trzeci etap konkursu potrwa od 22 listopada do 29 li-
stopada 2010 roku. Uczestnicy muszą wówczas dostarczyć organi-
zatorowi ostateczną wersję Biznesplanu z odniesieniem się do 
ewentualnych uwag kapituły konkursu. 
W drugim i trzecim etapie konkursu będą mogły uczestniczyć tylko 
te podmioty, które decyzją kapituły zostaną do nich zakwalifikowa-
ne.  Ogłoszenie wyników trzeciego etapu konkursu odbędzie się  
17 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Konkursu pod adresem 
www.izba.tkchopin.pl . 
 W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz finansowe,  
a także promocja nagrodzonych przedsięwzięć i pomoc urzędów 
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2.09 18.00 Otwarcie wystawy wielkoformatowej o działalności kulturalnej obiektu WCK – retrospekty-
wa (happening) - ściana placu budowy nowego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255. 

3-18.09   Plener Malarski Marynistów w Czymanowie.  

4.09  FREE ART – prezentacja artystyczna osób niepełnosprawnych w wejherowskim Parku . Or-
ganizatorem jest Fundacja ESKO. 

6.09  Wystawa Tomasza Pietrzyka „ Zaproszenie do krainy marzeń” w wejherowskim ratuszu . 

9.09  I Turniej Wejherowskiej Ligi „Czarnej Baśki” o Mistrzostwo Miasta Wejherowa 2010/2011.
Restauracja „Angelos” przy ul. Rzeźnickiej. 

10.09 19.00 Kabaret „Nowaki” w auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.  

11.09  VII Open Air Rock Festival. Amfiteatr w Wejherowie. 

17.09  Wystawa poplenerowa  Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Marynistów. Muzeum  
w Krokowej. 

18.09  Biegi Jakuba Wejhera, Pl. J. Wejhera. 

30.09  II Turniej Wejherowskiej Ligi „Czarnej Baśki” o Mistrzostwo Miasta Wejherowa 2010/2011 
Restauracja „Angelos” przy ul. Rzeźnickiej. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Wrzesień 2010 rok   Wrzesień 2010 rok   Wrzesień 2010 rok   Wrzesień 2010 rok    

8.09  Spotkanie z Izabelą Klebańską – warsztaty taneczne (średniowiecze, renesans, barok).  

9.09 17.00 Otwarcie wystawy malarskiej pt. ”Droga Remusa w obrazach”. Wystawę można będzie oglą-
dać do 1 października – sala wystawiennicza (I piętro). 

15.09 10.00 Spotkanie z członkami Duszpasterstwa Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Gdańsku.  

wrzesień  Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 

wrzesień  Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi:182. rocznica urodzin Lwa Tołstoja 
(1828-1910),  rosyjskiego pisarza; 172. rocznica urodzin Adama Asnyka ( 1838-1897), pisarza 
i dramaturga; 30. rocznica powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „
Solidarność” (1980); 310. rocznica urodzin Stanisława Konarskiego (1700-1773), pisarza poli-
tycznego, publicysty, pedagoga, reformatora szkolnictwa, poety i dramaturga; 71. rocznica wy-
buchu II wojny światowej (1939-2010); 15. rocznica śmierci Heleny Bechlerowej (1908-
1995), pisarka, współpracowniczka Polskiego Radia i czasopism dziecięcych. 

   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    

ZAPROSZENIE 
Z okazji XXX rocznicy powstania Solidarności na Ziemi Wejherowskiej 31 sierpnia 2010r. odbędą się uroczystości:   

Godz. 9.15 - posadzenie "Dębu Solidarności" Park im. A. Majkowskiego, ul. Parkowa w Wejherowie 
Godz. 10.00 - msza św. Parafia p.w Św. Trójcy (Kolegiata) w Wejherowie (oprawa muzyczna - Chór Harmonia z Wejherowa) 
Apel Poległych (Plac Jana Pawła II) oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową XXV Rocznicy powstania Solidarności na 

Ziemi Wejherowskiej. 
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NOWINY - Bi ule tyn In fo rmacyj ny U rz ędu Mi ejskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. 058-677-70-56, fax 058-672-12-57; e-m ai l: n o wi n y @ we j he ro w o. p l;     

 in te rne t : w ww . we j he ro w o. p l; w w w. z o b acz w ej h e row o . pl  

Archiwalne nume ry na stronach: www.wejhe rowo. pl i www.zobaczwejherow o.pl   
Materi ały info rmacyjne prz yjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarz yszeń oraz insty tucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie .  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. 
Nakład 8  000 egz. Skład komputerow y: własny. Druk: Wejhe rplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  Jakuba  We jhe ra  8 - Ratusz  M ie jsk i 
Informacja - Kancelaria Ogólna 

(058) 677-70-00, fax (058) 672-12-57  
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 

Sekretariat Prezydenta Miasta 
 058-677-70-19,  058-677-70-20 

Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski  

Sekretariat Zastępców Prezydenta 
058-677-70-03, 058-677-70-04, 058-677-70-50 

Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  
058-677-70-20 

Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 
058-677-71-59  

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

 ■   Plac Jakuba W ejhera 8 

Wydział Ogólno-Organizacyjny  
058-677-70-30,  058-677-70-44 (fax)   

Sekretariat Rady Miasta  
058-677-70-26, 058-677-70-27 

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

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

StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   
986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 

 ■   Ulica 12-go Marca 195  
Wydział Spraw Obywatelskich  

(Mariola Pokraczyńska)   
Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   

Dowody osobiste: 058-677-70-17 
Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  

058-677-71-61 Sekretariat: 058-677-71-59 
Wydział Inwestycji, Gospodarki  

Komunalnej i Ochrony Środowiska 
(Dorota Grochalska)  

Sekretariat: 058-677-71-03,  
058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax)  

Zespół Zamówień Publicznych 
 058-677-71-23 (fax)  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: 058-677-71-43,  
058-677-71-44, 058-677-71-42 (fax)   

Miejski Konserwator Zabytków 
(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 058-677-71-41 

Wydział Spraw Lokalowych  
(Krystyna Niklewicz)  058-677-71-25  

Urząd Stanu Cywilnego  
(Alina Kieda-Szefka) 058-677-71-31  

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

 058-677-71-38,  058-677-71-39 
Miejski Zespół Obsługi Placówe k Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  058-672-19-66, 058-677-56-34 (fax),  
058 736-29-22 

Zakład Usług Komunalnych (Henryk Skwarło)  
ul. Obrońców Helu 1 058-672-13-34, 058-672-10-21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, 058-572-29-30, 058-572-29-32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

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

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

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

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

058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, 058-677-65-70 
WypoŜyczalnia, dorośli 058-677-65-74 

PSIE 

Spis Rolny 2010 
Od 1 września do 31 października 2010 r. odbędzie się w naszym kraju 
Powszechny Spis Rolny.  

Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzony w tym samym termi-
nie i w tym samym zakresie tematycznym we wszystkich 27 państwach człon-
kowskich UE.  

 Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o udział w tym historycznym 
badaniu i życzliwe przyjęcie odwiedzających Państwa rachmistrzów spiso-
wych Powszechny Spis Rolny odbędzie się wprawdzie dopiero jesienią br, 
jednak badanie dotyczyć będzie stanu w dniu 30 czerwca 2010 r. lub okresu 
od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. (czyli umownego roku  gospodarcze-
go). Zanotowanie przez Państwa najważniejszych informacji o stanie gospo-
darstwa na dzień 30 czerwca 2010 r. zdecydowanie ułatwi i przyspieszy prze-
prowadzenie właściwego spisu.  






