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„Władze Miasta Wejherowa wyrażają pełną akceptację  
i poparcie dla działania na terenie Szpitala Specjalistycz-
nego im. F. Ceynowy w Wejherowie, ośrodka świadczące-
go usługi z zakresu kardiologii inwazyjnej dla mieszkań-
ców miasta Wejherowa i powiatu wejherowskiego.  
   1 października 2010 roku w Szpitalu Specjalistycznym  
w Wejherowie miało miejsce historyczne wydarzenie nie tyl-
ko dla samego szpitala, ale i mieszkańców Wejherowa, gdyż 
za zgodą Zarządu Województwa Pomorskiego dokonano ofi-
cjalnego otwarcia nowego ośrodka kardiologii inwazyjnej. 
Podmiot prowadzący tenże ośrodek podpisał z NFZ kontrakt 
na świadczenie pomocy medycznej w zakresie kardiologii 
inwazyjnej 7 dni w tygodniu, przez 24 godz. na dobę. (…) Po-
wstanie ośrodka w Wejherowie pozwala na szybką po-
moc kardiologiczną prawie 300 tys. mieszkańców pow. 
wejherowskiego, puckiego i  lęborskiego. W ostatnich tygo-
dniach dochodzi do bezprecedensowej 
dyskusji na temat świadczeń kardiologicz-
nych zakontraktowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia dla mieszkańców miasta 
Wejherowa i powiatu wejherowskiego. 
Powszechnym przedmiotem dyskusji 
stało się bezpośrednie powiązanie za-
kontraktowania świadczeń z kardiologii inwazyjnej w 
Wejherowie z brakiem kontraktów na świadczenia kar-
diologiczne dla szpitali: Wojewódzkiego Centrum Trau-
matologii i ZOZ dla Szkół Wyższych.  
   Działając z nadania i w imieniu mieszkańców Wejhero-
wa stanowczo protestujemy przeciwko takiej płaszczyźnie 
dyskusji.  Zwracamy się do Zarządu Województwa Pomor-
skiego o obiektywną i merytoryczną ocenę sytuacji w pomor-
skiej kardiologii. Nie możemy zgodzić się z sytuacją, w której 
przy zakontraktowaniu na rok 2011 w woj. pomorskim trzech 
nowych oddziałów kardiologii inwazyjnej (w Starogardzie Gd., 
Wejherowie i Chojnicach) publicznie podważa się zasadność 
zakontraktowania dodatkowych usług kardiologicznych tylko 
dla mieszkańców Wejherowa i powiatu wejherowskiego. 
   W podejmowanej na forum urzędowym i medialnym ocenie 
sytuacji nie ma analizy rzeczywistego dostępu do świadczeń 
zdrowotnych z zakresu kardiologii, w tym szczególnie do 
kardiologii inwazyjnej, ludności poszczególnych regionów 

woj. pomorskiego. Porównanie wartości zakontraktowa-
nych świadczeń na 10 tys. mieszkańców w poszczegól-
nych regionach województwa, jako obiektywna skala 
oceny wskazuje, że do roku 2011 ludność Wejherowa  
i powiatu wejherowskiego, a także puckiego pozbawiona 
była równego (w stosunku do pozostałej ludności woje-
wództwa) dostępu do świadczeń kardiologicznych, 
szczególnie do nowoczesnej kardiologii inwazyjnej.  
   W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Pomor-
ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
na świadczenia medyczne na rok 2011 skala dysproporcji 
w dostępie do świadczeń z zakresu kardiologii dla ludno-
ści Wejherowa i powiatu wejherowskiego nieco zmalała, 
przy czym dostęp ten jest dla naszych mieszkańców nadal 
najniższy w województwie.  Zwracamy się do Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego o utrzymanie jako priorytetu w po-

dejmowanych działaniach - dobra chorego 
w stanie zagrożenia życia, każdego chore-
go - w tym także spoza Trójmiasta. (…)  
   Utworzenie ośrodka kardiologii in-
wazyjnej w wejherowskim szpitalu ra-
dykalnie skraca czas dostępu do świad-
czeń ratujących życie, dając mieszkań-

com powiatu zdecydowanie większe niż do tej pory szan-
se na ratunek w stanie zagrożenia życia i możliwość prze-
życia zawału serca z jak najmniejszą liczbą powikłań. 
Liczba chorych, którym udzielono pomocy w ostrym sta-
nie kardiologicznym w ciągu niecałych 5 miesięcy działa-
nia ośrodka (356) najlepiej świadczy o wadze problemu. 
Dotychczasowa debata tocząca się w ostatnim okresie w 
kierunku odebrania mieszkańcom Wejherowa oraz po-
wiatów wejherowskiego i puckiego ośrodka kardiologii 
inwazyjnej wskazuje, że w „ogniu walki” o kontrakty mo-
gą stracić chorzy”.  
      Podpisali: Krzysztof Hildebrandt - prezydent Wejhero-
wa, Piotr Bochiński - Zastępca Prezydenta, Bogdan Tokło-
wicz - Zastępca Prezydenta, Leszek Glaza - Przewodniczą-
cy Rady Miasta Wejherowa, Wojciech Kozłowski - Wice-
przewodniczący  Rady Miasta, Maciej Łukowicz - Wice-
przewodniczący   Rady Miasta.   
                                                                      Wejherowo, dnia 28 lutego 2011 r.  

Apel Władz Miasta Wejherowa w sprawie ośrodka kardiologii inwazyjnej  
Na wniosek Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta podczas ostatniej sesji wejherowscy radni 
przyjęli uchwałę w sprawie funkcjonowania na terenie wejherowskiego szpitala ośrodka kardiologii 
inwazyjnej. Treść uchwały przedstawił zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.  

„Mieszkańcy rejonu Wejhero-
wa mają prawo do poprawy 
dostępu do nowoczesnych tech-
nik leczniczych finansowanych 
ze środków publicznych”. 

V sesja Rady Miasta Wejherowa 

Podczas V Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa 
przyjęto dziewięć uchwał. Radni przyjęli m.in. uchwałę 
w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miej-
skiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie (patrz  
s. 6), a także ustalenia przepisów porządkowych dla pa-
sażerów korzystających z przejazdów MZK.  
   Przyjęto zmianę w statucie Miejskiego Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych w Wejherowie, a także Miejski 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  
   Wejherowscy radni przyjęli także uchwałę w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, od-
raczania i rozkładania na raty spłaty należności pie-
niężnych mających charakter cywilnoprawny przypa-
dających Gminie Miasta Wejherowa lub jej jednostkom 
podległym. Przyjęto uchwałę w sprawie funkcjonowa-

nia na terenie Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 
ośrodka kardiologii inwazyjnej (patrz tekst wyżej).  



Rok urodzenia 
dziecka  

Rok szkolny  

2011/2012 

Rok szkolny  

2012/2013 

Rocznik 2005 Dziecko po przedszkolu 
może realizować na wnio-

sek rodzica obowiązek 
szkolny  w kl. I   

LUB  
Dziecko realizuje obowią-

zek przedszkolny 

Dziecko kontynuuje 
naukę w kl. II  

LUB  
Dziecko rozpoczyna 
naukę w szkole, w 

klasie I 

Rocznik 2006 Dziecko jako pięciolatek 
realizuje wprowadzony 

obowiązek przedszkolny  

Dziecko jako sze-
ściolatek realizuje 

obowiązek szkolny 

Harmonogram wdraŜania obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków  
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Komunikat dla rodziców dzieci urodzonych 
w 2005 i 2006 roku  
Szanowni Państwo,  

1 września 2011 r. rozpocznie się kolejny - trzeci rok, w którym 
wprowadzana jest reforma oświaty obniżająca wiek rozpoczę-
cia obowiązku szkolnego do lat sześciu. 
    Zgodnie z przepisami, od 1 września 2011 roku wszystkie 
dzieci pięcioletnie (urodzone w 2006 roku) mają obowiązek 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, a od 1 wrze-
śnia 2012 roku dzieci te rozpoczną obowiązkową naukę w kla-
sie pierwszej szkoły podstawowej. 

   Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego 
przewidziana dla dziecka pięcioletniego, przygotowuje dziecko 
do podjęcia nauki w szkole. Rodzice dzieci sześcioletnich muszą 
podjąć decyzję, czy ich dziecko od 1 września 2011 r. będzie 
realizowało obowiązek szkolny jako sześciolatek w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej, czy obowiązek przedszkolny w od-
dziale przedszkolnym w szkole, przedszkolu lub innej formie 
wychowania przedszkolnego.  
   Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej do-
stosowana jest do poziomu dziecka sześcioletniego i uwzględ-
nia indywidualny rozwój każdego dziecka. Treści, metody i czas 
pracy dopasowane są do potrzeb i możliwości sześciolatków, 
dzieci poprzez zabawę będą przyswajać wiadomości, zdoby-
wać nowe umiejętności i rozwijać twórcze myślenie. Indywidu-
alizacja procesu nauczania zwiększy szanse edukacyjne dziecka 
sześcioletniego, będzie sprzyjała rozwijaniu jego zainteresowań 
i uzdolnień. Przyjaźni i dobrze przygotowani nauczyciele, za-
dbają o adaptację sześciolatków do warunków szkolnych, w 
tym o ich poczucie bezpieczeństwa. 
  Nowa podstawa programowa zachowuje proporcje pomiędzy 
nauką w ławce, a nauką przez zabawę, wyposażenie sal sprzyja 
zarówno nauce, jak i zabawie, (część edukacyjna wyposażona w 
tablicę, stoliki i pomoce dydaktyczne i część rekreacyjna wypo-
sażona w kącik wypoczynkowy, zabawki edukacyjne). 
   Rok szkolny 2011/2012 jest ostatnim rokiem, gdzie rodzice ma-
ją prawo wyboru. Przed podjęciem tej ważnej dla edukacji dziec-
ka decyzji o posłaniu dziecka do szkoły rodzice mogą skorzystać z 
diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli przedszkola. 

           Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa  

Kolejny etap reformy oświatowej  
Rozmowa z Bogdanem Tokłowiczem, 

zastępcą prezydenta Wejherowa 

- Rodzice sześciolatków po raz 
ostatni staną w tym roku przed 
wyborem, czy posłać dziecko do 
 I klasy lub oddziału przedszkol-
nego… 

- W tym roku rodzice sześciolatków 
mają wybór, choć namawiamy do 
tego, aby posłali swoją pociechę do 
 I klasy. Należy sobie zdać sprawę  
z tego, że w przyszłym roku dwa roczniki rozpoczną naukę w  
I klasie, ponieważ od września 2012 roku wszystkie dzieci 
sześcioletnie będą musiały obowiązkowo uczęszczać do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej.  To może spowodować ko-
nieczność nauki na dwie zmiany, co nie zawsze może być wy-
godne dla rodziców. Teraz, to znaczy w okresie przejściowym 
wprowadzania reformy, warto jest zapisać sześciolatka do  
I klasy.  

-  Czy każdy sześciolatek będzie mógł pójść do pierwszej 
klasy?  
- Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły jest 
posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organiza-
cyjnych, a także objęcie dziecka wychowaniem przedszkol-
nym w roku poprzedzającym podjęcie nauki w szkole. Dziec-
ko sześcioletnie nie objęte wcześniej żadną formą wychowa-
nia przedszkolnego, będzie mogło zostać przyjęte do szkoły, 
jeżeli uzyska opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole pod-
stawowej. 

 -  Czy wejherowskie szkoły są przygotowane na przyję-
cie pięciolatków? 
- Rozłożenie procesu wprowadzania reformy oświatowej na 
trzy lata pozwoliło przygotować nasze szkoły do wymogów 
narzuconych przez MEN. Obniżenie wieku obowiązku szkol-
nego jest połączone z poszerzeniem działalności opiekuńczej 
szkoły. Sale edukacyjne dla tej grupy wiekowej muszą składać 
się z dwóch części: edukacyjnej wyposażonej w tablicę, stoliki 
itp. i przestrzeni wolnej, odpowiednio przystosowanej, nada-
jącej się do zabawy.  

- Ile jest w Wejherowie 5 i 6-latków? 
- W Wejherowie w tej grupie wiekowej jest 1195 dzieci,  
w tym 636 to pięciolatki i 561 - sześciolatki.  

 

Wejherowskie szkoły podstawowe są przygotowane na przy-
jęcie sześciolatków do I klasy. Jak mówi Adam Klein, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie,  przy szkole powstał plac 
zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”. Szkolny plac 
zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie ak-
tywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia 
emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia 
spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych  
w klasach. Program „Radosna szkoła” zakłada, iż w pierwszych 
miesiącach nauki szkolnej dominującą formą zajęć będą zaba-
wy, gry oraz zadania do wykonania. 

W Zespole Szkół nr 2 powstał plac zabaw  
w ramach programu „Radosna Szkoła” 
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W pierwszej kolejności umowy podpisano z Uczniowskim Klu-
bem Sportowym „Ósemka”, który otrzymał 42.000 zł, Klubem 
Sportowym „Wejher” – 29.000 zł, Uczniowskim Klubem Spor-
towym „Szóstka” – 19.900 zł, Karate Klub Wejherowo – 3.000 
zł, Klubem Karate „Kyokushin” i Sportów Walki – 2.000 zł, Inte-
gracyjnym Stowarzyszeniem Sportowym „Start” – 5.000 zł, Klu-
bem Sportowym „Maximus” – 2.000 zł oraz Stowarzyszeniem 
Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina – Zdrowa 
Gmina”, które otrzymało 85.000 zł.   
- Dotacja, którą otrzymujemy od Prezydenta Miasta dotyczy 
młodzieży, nie finansujemy żadnych rozgrywek senior-
skich – mówi Grzegorz Janiszewski, prezes UKS „Ósemka”. - 
Cała dotacja stanowi ok. 30 proc. naszych potrzeb. Szkolimy 
aktualnie sześć grup młodzieżowych, które trenują systema-
tycznie raz, dwa razy w tygodniu i mogą wyjeżdżać na roz-
grywki dzięki dotacjom miasta.  
   Podczas spotkania w ratuszu z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz poin-
formował, że organizacje mogą spożytkować przyznane przez 
miasto środki finansowe na cele, które zostały zgłoszone we 
wniosku i zapisane w umowie. - Do konkursu stanęło w tym 

roku ponad 40 organizacji pozarządowych funkcjonujących  
w różnych obszarach – sporcie, kulturze, ochronie zdrowia – 
mówi Bogdan Tokłowicz. - Wielką satysfakcję mamy z tego, że 
reprezentowane są różne dyscypliny sportu. Celem działań 
tych organizacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 
Dotacje to swoista inwestycja w młodzież. Jesteśmy zadowole-
ni, że włączają się kolejne stowarzyszenia, wszyscy pracują 
świetnie, bo pracują z i dla młodego pokolenia.  

                  Dotacje dla organizacji pozarządowych  
W tym roku wejherowskie organizacje pozarządowe otrzymały w konkursie ogłoszonym przez Prezyden-

ta Miasta Wejherowa na swoją działalność kwotę 448.000 zł. Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz podpisał pierwsze umowy z organizacjami na realizację zadań. 

TTTTurystyka poprawia samopoczucie urystyka poprawia samopoczucie urystyka poprawia samopoczucie urystyka poprawia samopoczucie  
Sekcja Turystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizo-
wała w wejherowskim muzeum spotkanie z szefem promocji 
miasta Jackiem Thielem. Tematem spotkania były walory tury-
styczne Małego Trójmiasta Kaszubskiego, czyli Wejherowa, Re-
dy i Rumi. W trakcie spotkania Jacek Thiel omówił najciekawsze 
miejsca i zabytki trzech miast powiatu wejherowskiego. Najwię-
cej miejsca poświęcił zabytkom i osobliwościom Wejherowa. 
- Wejherowo, Reda i Rumia położone są na zróżnicowanym 
krajobrazowo terenie, gdzie możliwe jest wytyczanie atrakcyj-
nych szlaków turystycznych, w tym ścieżek dydaktycznych, 
przyrodniczych oraz tras rowerowych i Nordic Walking – mówi 
Jacek Thiel.  
    Jak podkreśla Edwin Nawrocki Sekcja Turystyczna przy 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku działa ponad 5 lat i organi-
zuje wiele ciekawych przedsięwzięć dla studentów-
seniorów na terenie ziemi wejherowskiej. Sama sekcja li-
czy 15 osób. Wycieczki piesze po Wejherowie i okolicy or-
ganizowane są w soboty lub niedziele. Wycieczki nie są 
zbyt długie. Długość jednej trasy wynosi ok. 10 km, a czas 
trwania - ok. 4 godzin. Zwieńczeniem każdego roku akade-
mickiego jest wręczenie tytułów i odznak „Turysta-Senior”.  
Materiał filmowy: www.zobaczwejherowo.pl  

Pomyślny bilans wejherowskich wędkarzy  
Członkowie Koła nr 80 Polskiego Związku Wędkarskiego 
Wejherowo-Miasto podsumowali swoją działalność za 
2010 rok. Prezes zarządu Roman Kreft podziękował 
wszystkim kolegom, którzy pomogli wyremontować sie-
dzibę związku. 

Prezes Kreft poinformował, że stan liczebny koła wynosi 939 
członków, w tym m.in. 655 pracujących zawodowo, emerytów 
 i rencistów, 19 kobiet, 191 dzieci i młodzieży oraz 74 członków-
uczestników. W wyniku przyjętych rezygnacji nowymi wicepre-
zesami zarządu zostali: ds. ochrony wód - Henryk Lademan, a ds. 
sportu - Krzysztof Pawlik. Przypomniał też, że w trakcie ubiegło-
rocznych obchodów 60. lecia Okręgu Gdańskiego PZW skarbnik 
koła Bogdan Zaborowski został odznaczony Odznaką Honoro-
wą Zasłużony dla Rolnictwa. Wręczył również wyróżnienia dla 
najlepszych wędkarzy. Złotą Odznakę PZW otrzymał Mieczy-
sław Pobłocki a Srebrną Odznakę PZW - Hieronim Stochaj. 
 W podziękowaniu za pomoc i współpracę prezes Roman Kreft 
wyróżnił zastępcę prezydenta Bogdana Tokłowicza Medalem 
60. lecia Zarządu Okręgu PZW.  
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz pogratulował znako-
mitych wyników sportowych osiąganych przez wejherowskich 
wędkarzy i podziękował jednocześnie za promocję miasta.  Od lewej: Edwin Nawrocki i Jacek Thiel  

Materiał filmowy: www.zobaczwejherowo.pl 
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Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011 r.  

Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski 
w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informa-
cje będą zbierane według stanu na 31 marca 2011 r. 
godz. 24. Jest to spis wyjątkowy, zarówno ze względu na 
zastosowaną metodykę zbierania danych, jak i z uwagi 
na fakt, że jest to pierwszy spis powszechny ludności  
i mieszkań realizowany od czasu przystąpienia naszego 
kraju do Unii Europejskiej.     
   Celem spisu jest m.in. zebranie informacji o liczbie ludności Pol-
ski oraz sytuacji demograficznej; zebranie informacji o liczbie i 
strukturze gospodarstw domowych i rodzin (ich wielkości i skła-
dzie); uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych w tym po-
ziomie wykształcenia; zbadanie zjawiska migracji ludności; zebra-
nie informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych 
oraz wynikających z zobowiązań Polski wobec UE oraz ONZ. Po 
raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony 
w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych.  NS-
P 2011 kończy się 30 czerwca 2011 r. o godz. 24.00. 
Inf. na str.: www.stat.gov.pl; www.bip.wejherowo.pl (za-
kładka Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań). 

Nowe opłaty w miejskiej komunikacji  
Od 1 maja br. zmieniają się ceny biletów Miejskiego 
Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Wejherowie, uchwałę 
w tej sprawie podjęli wejherowscy radni podczas sesji 
Rady Miasta 29 lutego br.   
Podwyżka cen biletów w Wejherowie ma związek z ujednolica-
niem cen biletów w 13 gminach, należących do Metropolitalne-
go Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Bilety we 
wszystkich gminach mają kosztować tyle samo: 2,80 zł za bilet 
normalny i połowę tej kwoty za ulgowy. Jak tłumaczy Czesław 
Kordel, prezes wejherowskiego MZK, podwyżka wynika z ro-
snących kosztów paliwa, podniesienia stawki VAT, a także pla-
nowanych inwestycji w tabor. 
   Rada Miasta uchwaliła bezpłatny przewóz bagażu podręcznego, 
wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i małych zwie-
rząt domowych np. psów trzymanych na rękach, kotów i ptaków. 
Wydłużono również wiek młodzieży mogącej korzystać z biletów 
ulgowych do 24 lat, dzięki czemu więcej młodych ludzi będzie 
mogło skorzystać z tańszych przejazdów. 

Ceny biletów MZK 
Na linie zwykłe papierowy bilet jednorazowy będzie kosztować 
2,80 zł (normalny) i 1,40 zł (ulgowy), a elektroniczny 2,60 zł  
i 1,30 zł. Na linie nocne, pośpieszne i specjalne będzie trzeba 
wydać odpowiednio 3,80 i 1,90 zł oraz 3,60 i 1,80 zł.  
Koszt biletu miesięcznego imiennego ważnego od poniedziałku 
do piątku na liniach zwykłych wyniesie 82 zł (normalny) i 41 zł 
(ulgowy), a ważnego codziennie odpowiednio 92 i 46 zł. Koszt 
biletu miesięcznego na okaziciela wyniesie 108 zł, natomiast 
ważny przez 5 dni – 24 zł. Za bilet imienny ważny przez 24 go-
dziny zapłacimy 11 zł (normalny) i 5,50 zł (ulgowy). 

Nowy komendant Komisariatu Policji  
w Śmiechowie  

Od 1 marca 2011 roku asp. sztab. Piotr Zarzeczny pełni 
obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Wejhero-
wie-Śmiechowie. Nominację na to stanowisko wręczył mu 
komendant powiatowy policji mł. insp Krzysztof Lawer. 
 - Jest to dla mnie duży awans i wielkie wyzwanie. Zrobię wszyst-
ko, aby zrealizować oczekiwania komendanta powiatowego  
i prezydenta miasta, a przede wszystkim społeczeństwa – za-
pewnił asp. sztab. Piotr Zarzeczny. 
 - Komisariat Policji w Śmiechowie jest dla nas miejscem bardzo 
ważnym – mówił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
życząc nowemu komendantowi wszystkiego najlepszego i po-
wodzenia w służbie. - W przeszłości w tym rejonie miasta wystę-
powały największe zagrożenia. Dzisiaj sytuacja jest diametralnie 
inna. Staraniem władz miasta w tym miejscu została utworzona 
nowa siedziba komisariatu, co przyczyniło się pozytywnie do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 

Od lewej: Piotr Zarzeczny, nowy komendant śmiechowskiego 
komisariatu, prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz komendant 
powiatowy policji mł. insp Krzysztof Lawer 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. J. Wejhera 8, 15 marca 
2011 r.  został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczona do wydzierżawienia na rzecz wnioskodawcy:  
Nieruchomości niezabudowane: 
- Pl. Jakuba Wejhera -   działka nr  239/2   obr. 15  o pow. 4 m2 

- ul. Rzemieślnicza  - działki nr  166,88/1 obr. 20  o pow. 555 m2 

Wyniki wyborów do Rad Osiedli 
 20 marca br. odbyły się wybory samorządowe do czterech 
Rad Osiedlowych w Wejherowie. Jak informuje sekretarz 
miasta Bogusław Suwara utworzona będzie tylko Rada 
Osiedla Sucharskiego. W pozostałych dzielnicach przepro-
wadzone wybory ze względu na frekwencję (poniżej 10%) 
zgodnie z wymogami prawa zostały unieważnione. 
   W okręgu wyborczym Osiedle Sucharskiego uprawnionych 
do głosowania było 1 301 wyborców. Karty do głosowania 
wydano 327 wyborcom, głosów ważnych oddano 326, co da-
ło frekwencję 25,13%. Radnymi Osiedla ”SUCHARSKIEGO” 
zostali wybrani: Mirosława Buja, Beata Bużan, Piotr Chodak, 
Irena Formela,  Kazimierz Gaj, Kazimierz Gołąbek, Dariusz 
Kreft, Wojciech Paluch, Jarosław Plichta, Aleksandra Pochyła,  
Hanna Szewczyki, Mariola Barbara Zielezińska. 
   W dzielnicy Śmiechowo-Północ na uprawnionych do głoso-
wania 5391 osób w wyborach wzięło udział 258 osób, co daje 
frekwencję 4,78%. W dzielnicy Śmiechowo-Południe na 
uprawnionych do głosowania 4908 osób w wyborach wzięło 
udział 137 osób, co daje frekwencję 2,79%. W dzielnicy Prze-
mysłowa na uprawnionych do głosowania 4237 osób w wy-
borach wzięło udział 146 osób, co daje frekwencję 3,44%.  
- To były bardzo ważne wybory z punktu widzenia społeczne-
go - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. -
Uważam, że aktywność społeczna jest bardzo potrzebna. Trze-
ba jednak jeszcze wiele zrobić, aby pokazać że mieszkańcy mają 
duży wpływ na swoje najbliższe otoczenie, w którym mieszkają, 
choć do końca nie zdają sobie jeszcze z tego sprawę. Jest to pra-
ca, którą powinniśmy wszyscy razem zrealizować .  
  Przykład Rady Sucharskiego pokazuje, że tam gdzie była 
zwiększona aktywność społeczna i wola mieszkańców, tam 
rada powstała. 
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Trzeci rok Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku w Wejherowie  

Dziewięcioro nowych słuchaczy otrzymało indeksy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie. Uroczystość 
rozpoczęcia kolejnego semestru odbyła się w sali Zakła-
du Usług Komunalnych w Wejherowie. Honorowym 
studentem uniwersytetu został zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz. Obecnie uniwersytet, 
który istnieje od trzech lat skupia około stu słuchaczy. 
Jak powiedział zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, cie-
szy go, że jest w mieście oferta dla osób, którzy zakończyli 
karierę zawodową i mogą rozwijać swoje pasje na uniwersy-
tecie trzeciego wieku. 
    Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku w Wejherowie, jak 
mówi prezes Roman Białas, istnieje trzy lata. W tym czasie zorga-
nizowano wraz z Wejherowskim Centrum Kultury dwie wysta-
wy fotograficzne - Ryszarda Sobolewskiego: "Pocztówka z Indii" 
w 2009 r. pod patronatem ambasady Indii oraz „Ameryka Łaciń-
ska - tygiel czterech kultur" w 2010 r. pod patronatem ambasad 
Peru, Ekwadoru i Kuby. Zorganizowano także I Rajd Nordic Wal-
king studentów UTW województwa pomorskiego, przygotowa-
no dwie osoby do prowadzenia zajęć Nordic Walking Activiti Le-
ader, wydano śpiewnik studencki, a także wykonano prezentacje 
będące początkiem promowania Wejherowa i uniwersytetu. 
   W uroczystym otwarciu kolejnego semestru uczestniczyli 
także Jolanta Rożyńska, dyrektor WCK oraz Jarosław Per-
goł, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.  

Ratownicy odebrali akty mianowania  
Piętnaście osób zostało mianowanych na ratownika Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Akty mianowania odebrali w wejherowskim 
starostwie z rąk Gabrieli Lisius, prezesa Zarządu Rejonowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie oraz Blandyny Łuby, 
wiceprezes zarządu. Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego 
Krzyża III stopnia otrzymała Katarzyna Konopińska-Karbownik, a 
odznakę IV stopnia – Monika Sikora. Ratownikami zostali: Adam 
Dargacz, Bartosz Paupa, Barbara Urasińska, Natalia Hamera, Ro-
man Skowroński, Kamil Gorzeli, Grzegorz Ceynowa, Bartłomiej 
Błoszyk, Artur Ceynowa, Monika Sikora, Anna Rozwadowska, 
Karolina Grzenkowicz, Karol Szulta, Piotr Graczyk, Dawid Rozwa-
dowski.  Gabriela Lisius mówiąc o historii Polskiego Czerwonego 
Krzyża, szczególnie zwróciła uwagę na System Ratownictwa PCK, 
który został wprowadzony w 2006 roku. Michał Jeliński, kierow-
nik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie wręczył w imieniu prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta upominki wejherowiankom -Katarzynie 
Konopińskiej-Karbownik oraz Monice Sikorze. 

Konkurs plastyczny  
W wejherowskim Urzędzie Miejskim odbyły się miejskie 
eliminacje do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Powódź, po-
żar dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą”. Kon-
kurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat.   

W grupie dzieci 6-8 lat I miejsce zajęła Zuzia Lazik, SP nr 8  
w Wejherowie, II miejsce - Łukasz Naczk, SP nr 5 w Wejherowie 
III miejsce - Julia Łabanowska, SP nr 8 w Wejherowie. W grupie 
9-12 lat  I miejsce – Klementyna Ostajewska, SP nr 8 w Wejhero-
wie, II miejsce – Kacper Madej, SP nr 8 w Wejherowie, III miej-
sce – Aleksandra Zelewska, SP nr 6 w Wejherowie.  W grupie 
13-16 lat I miejsce – Paulina Burger, ZS nr 1 w Wejherowie,  
II miejsce – Paulina Wika, ZS nr 3 w Wejherowie, III miejsce – 
Weronika Góra, ZS nr 3 w Wejherowie,. Wyróżnienie otrzymała 
Klaudia Grzelewska, SP nr 6 w Wejherowie. 

 Galeria prac: www.zobaczwejherowo.pl  

Nowa książka Reginy Osowickiej  
Wydawnictwo ACTEN  
z Wejherowa wydało no-
wą publikację książkową 
redaktor Reginy Osowic-
kiej pt.  „Wspomnienia”. 

 Dotychczas ceniona autorka 
w swoich sztandarowych 
pozycjach książkowych ta-
kich jak „Bedeker wejherow-
ski”, „Leksykon wejhero-
wian”, „Moje Wejherowo” 
czy „Wejherowo w anegdo-
cie” pisała o swoim mieście, 
jego sprawach i ludziach,  
a dużo mniej o sobie. Na  
„Wspomnienia” składają się 
jej przeżycia z dzieciństwa i lat wojny, wspomnienia szkolne  
i studenckie oraz początki pracy zawodowej - dziennikarskiej  
i radiowej. Wydanie książkowych „Wspomnień”  
red. Reginy Osowickiej zostało dofinansowane przez wejhe-
rowski Urząd Miejski w Wejherowie, Urząd Gminy w Wejhero-
wie, Starostwo Powiatowe oraz firmę „ORLEX”.  Jurorzy: Andrzej Fedoruk oraz Sabina Hinz  

Od lewej: zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz i Roman Białas  
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TTTTrzy medale Piotra śebrowskiego 
Podczas XX Halowych Mistrzostw Polski Weteranów 
Lekkiej Atletyki rozgrywanych w Spale wejherowia-
nin Piotr Żebrowski zdobył złoty medal i tytuł mi-
strza Polski w biegu na 1000 metrów.   
Jest to już trzeci z kolei tytuł Mistrza Polski zdobyty na tym 
dystansie przez Piotra Żebrowskiego, który w Spale wy-
walczył jeszcze srebrny medal w biegu na 3000 metrów 
oraz brązowy medal na 400 metrów. W mistrzostwach 
wzięło udział ok. 200 zawodników.  
   Znajdujący się w doskonałej formie wejherowianin za-
mierza w tym roku wziąć udział w dwóch ważnych zawo-
dach zagranicznych. Najpierw w dniach 15-20 marca weź-
mie udział w Halowych Mistrzostwach Świata Weteranów 
w Lekkiej Atletyce w szwajcarskim Gent, gdzie wystartuje 
w biegach na dystansie 800, 1500 i 3000 metrów. Rozważa 
również udział w sztafecie 4x200 metrów. Natomiast jesie-
nią planuje udział w Mistrzostwach Świata Weteranów  
w biegach górskich, które odbędą się we Włoszech.  

MMMMistrzynie Wejherowa z istrzynie Wejherowa z istrzynie Wejherowa z istrzynie Wejherowa z „„„„szóstki”    szóstki”    szóstki”    szóstki”         
Podczas rozegranych w SP nr 6 Mistrzostw  Wejherowa w Mi-
nisiatkówce w ramach XXXIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2010/2011 drużyna z „szóstki” zdobyła  złoto.  Drużyna re-
prezentowała Wejherowo na Mistrzostwach  Powiatu  Wej-
herowskiego w Rumi, gdzie zdobyła srebrny medal. 
Skład drużyny: Michelle Kurzyk, Aleksandra Zelewska, Agniesz-
ka Halman, Martyna Krzemińska, Sylwia Formella, Weronika 
Kanczkowska, Joanna Zdunek, Milena Wrosz,  Laura Waszkie-
wicz, Zuzanna Formella, Joanna Gąsowska, Ola Grzonka. 

Złoty medal w Mini Piłce Ręcznej  
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie do 
Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej zdo-
była złoty medal.  Skład drużyny: Dawid Lasek, Marek Liedtke , 
Fabian Gerszewski, Wojciech Kreft, Jakub Zander, Tomasz 
Wierciński, Maciej Lesner , Dawid Sychowski, Piotr Grabowski ,  
Mikołaj Pollikeit-Matejczyk, Paweł Muszka, Robert Kowalik. 
Opiekunem jest Anna Sarnowska.  

CCCCiekawe lekcje wychowania fizycznegoiekawe lekcje wychowania fizycznegoiekawe lekcje wychowania fizycznegoiekawe lekcje wychowania fizycznego    
W Szkole Podstawowej nr 6 gościli brązowi meda-
liści Mistrzostw Polski 2010 w ULTIMATE  - FRIS-
BEE – zespół Cool Flighs.  
Ultimate Frisbee to gra zespołowa z użyciem frisbee 
łącząca w sobie elementy koszykówki, piłki nożnej, 
piłki ręcznej i rugby.  
   Goście: Piotr Przybyła,  Aleksandra Kocbuch, Daria 
Uziębło, Maciej Boryczka uczyli zasad gry ULTIMATE 
w wersji sportowej. Wszystkie klasy IV, V, VI na wy-
chowaniu fizycznym grały na specjalnie przygotowa-
nych boiskach. 
   Członkowie zespołu przywieźli uczniom w prezencie 
dwa pamiątkowe dyski z Mistrzostw  Polski. Zajęcia 
zorganizowała Elżbieta Majerowska. 

Pierwsze miejsce Gryfa 2003 
 W Redzie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 
 2003 i młodsi „JEDYNKA CUP – KOCHAM FUTBOL”. Organiza-
torem turnieju była Jedynka Reda. Turniej zdominował zespół 
Gryfa Wejherowo, który wygrał wszystkie mecze. W zawodach 
startowały następujące drużyny: Arka Gdynia, Bałtyk Gdynia, 
GOSRiT Luzino, Olimpia Elbląg, Sapa Rumia Janowo, Gryf Wej-
herowo oraz Jedynka Reda. Drugie miejsce zajął zespół Olimpia 
Elbląg, trzecie - Sapa Rumia, czwarte -  Arka Gdynia.   
   Skład Gryfa: Bartosz Ustrowski – najlepszy bramkarz turnie-
ju, Michał Wiśniewski, Mikołaj Formella – 2 bramki, Oliwer 
Kątny – 7 bramek, Marcin Zielonka  – 5 bramek, Tomasz Bu-
ry  – kapitan drużyny – 6 bramek, Patryk Kozłowski  – 2 bram-
ki, Hubert Kozłowski, Nikodem Kozłowski, Marek Skrzypkow-
ski  – 1 bramka. Trenerem drużyny jest Stefan Machaliński.  
   WKS Gryf Wejherowo prowadzi nabór do sekcji piłki nożnej  
w rocznikach 2003, 2004, 2005. Informacje tel. 600 244 072.  

Piotr Żebrowski (w środku)  
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Jak być dobrym ojcem?  
Dyrektor wejherowskiej biblioteki Danuta Balcerowicz 
spotkała się z grupą skazanych odbywających karę  
w Areszcie Śledczym w Wejherowie. To jeden z przykła-
dów realizacji programu resocjalizacyjnego "Bądź Ojcem" 
wdrażanego wśród młodych ojców w zakładzie karnym. 

Inicjator spotkania, Tomasz Waga - wychowawca, nie ukrywał 
zadowolenia z przebiegu spotkania. Wdrażany przez niego 
"Program readaptacji osób pozbawionych wolności poprzez po-
moc w nawiązaniu i utrzymaniu więzi emocjonalnej skazanych z 
ich dziećmi - Bądź Ojcem" zaczyna przynosić efekty. Jak zapew-
nia, realizacja programu daje możliwość i szanse skazanym na 
wypełnienie roli ojca nawet w takich okolicznościach, jakim jest 
okres rozłąki z rodziną podczas odbywania kary.  

Konkurs "Najpiękniejszy zakątek 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego"  

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Ru-
mi, Redy i Wejherowa mogą wziąć udział w konkursie 
literackim „Najpiękniejszy zakątek Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego” pod patronatem Burmistrza Miasta Re-
dy i Rady Miejskiej w Redzie.  
Celem konkursu jest m.in. promocja Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 
na adres organizatora utworu dotąd niepublikowanego i nie 
nagradzanego w innych konkursach, o tematyce związanej z 
najpiękniejszym zakątkiem MTK. 
   Prace należy składać do 15 maja 2011 r. w sekretariacie Zespo-
łu Szkół nr 2 w Redzie lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół 
nr 2 w Redzie, ul. Brzozowa 30, 84-240 Reda z dopiskiem „
konkurs literacki”. Jednocześnie utwory, opatrzone tym samym 
godłem, należy przesłać drogą elektroniczną (jako załącznik do 
maila) na adres: konkursmtk@wp.pl w tytule wiadomości, wpi-
sując kategorię wiekową.  

Warsztaty rozwojowe  
Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty  
i Po-moc Psychologiczno – Pedagogiczną TRAMPOLINA, zapra-
sza do Centrum Psychologiczno – Pedagogicznego TRAMPOLI-
NA  przy ul. Sobieskiego 221/3 w  Wejherowie  na warsztaty 
promujące zdrowy tryb życia - profilaktyka zaburzeń odżywia-
nia. W warsztatach mogą wziąć udział rodzice z dziećmi w wie-
ku 1-4 lat mieszkający w Wejherowie. Zajęcia będą prowadzone 
przez psychologa, lekarza pediatrę, dietetyka i pedagoga. Uczest-
nicy zostaną wyposażeni w umiejętności i wiadomości, które 
pozwolą na unikanie błędów żywieniowych, nauczą się właści-
wego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dzieci.  
W związku z otrzymaną z Miasta Wejherowa dotacją na realiza-
cję zadania publicznego zajęcia są nieodpłatne. Szczegółowe in-
formacje i zgłoszenia pod numerem telefonu:   723 002 004.  

WernisaŜ Longiny Wysockiej 
W wejherowskiej bibliotece otwarto wystawę prac Longiny 
Wysockiej pt. "Moje podróże małe i duże". Wśród gości znaleźli 
się członkowie ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja” 
w Wejherowie, Stowarzyszenia Artystycznego „Kunszt” w Re-
dzie, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie oraz 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
   Longina Wysocka, mieszkanka Wejherowa, jest absolwentką 
Liceum Plastycznego w Gdyni  Wydziału Fotografii. Mimo zami-
łowań do sztuki fotograficznej swoje siły twórcze związała 
głównie z malarstwem, które stało się jej życiową pasją. Ta wy-
stawa jest drugim indywidualnym pokazem jej dorobku 
twórczego. Longina Wysocka jest prezesem Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie.  

Longina Wysocka (pierwsza z prawej) 

Zapłać za swojego psa 
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wejhero-
wa nr 526 z dnia 21 września 2010 r. w terminie do 31 mar-
ca 2011 r. należy dokonać opłaty od posiadania psów. Wy-
sokość stawki opłaty od każdego psa wynosi 75 zł rocznie. 
Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie: 25 1160 2202 0000 0001 5278. 

Anna Czerwińska opowiadała o górach  
W wejherowskiej bibliotece gościła Anna Czerwińska  
w ramach wiosennej edycji Biesiady Literackiej organizo-
wanej wspólnie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycz-
nych oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. Spo-
tkanie prowadził Krystian Nehrebecki. 
Autorka książki „GórFanka” i zdobywczyni Korony Ziemi, czyli 
najwyższych szczytów wszystkich siedmiu kontynentów jest 
najstarszą kobietą, której udało się stanąć na szczycie Mont Eve-
restu. W swojej karierze wysokogórskiej zdobyła sześć spośród 
czternastu –ośmiotysięczników i zalicza się do elitarnego grona 
najwybitniejszych himalaistów. Z zawodu jest doktorem nauk 
farmaceutycznych, lecz od wielu lat nie pracuje w swoim zawo-
dzie – porzuciła go dla gór, które są jej największą pasją.  
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

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

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

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

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

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

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

(58) 677 70 30,  (58) 677 70 44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

(58) 677 70 26, (58) 677 70 27 
  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

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

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

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

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

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

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

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

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

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

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 56 
Wydział Spraw Lokalowych  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imprezy kulturalne - kwiecień 2011 r.  
Wejherowskie Centrum KulturyWejherowskie Centrum KulturyWejherowskie Centrum KulturyWejherowskie Centrum Kultury        

7 kwietnia - Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego w UM w Wejherowie; 
7 kwietnia, godz. 17 - X Turniej Czarnej Baśki w Restauracji „Angelos”; 
12 kwietnia - Konkurs Filmowy w I LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie; 
15 kwietnia, godz. 18 - Recital w wykonaniu Moniki Dżuła-Radkiewicz grającej 
na gitarze klasycznej w auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
17 kwietnia, godz. 8 - Inscenizacja Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w wykonaniu 
Misterników Kaszubskich – procesja wyrusza spod Bramy Oliwskiej w Wejherowie;  
17 kwietnia, godz. 15 - Misterium Męki Pańskiej na Górach Kalwarii Wejherow-
skiej – inscenizacja Drogi Krzyżowej w scenerii Kaszubskiej Golgoty w wykona-
niu „Misterników Kaszubskich” w reżyserii Wojciecha Rybakowskiego; 
22 kwietnia, godz. 10 - Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii Wejherowskiej; 
28 kwietnia, godz. 17 - XI Turniej Czarnej Baśki w Restauracji „Angelos” ; 
29 kwietnia, godz. 19 - Występ kabaretu „Szarpanina” w auli Gimnazjum nr 1 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w WejherowiePowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w WejherowiePowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w WejherowiePowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie  
1 kwietnia, godz. 12 – ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o teatrze połączo-
ne z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci; 
2 kwietnia, godz. 12 – spotkanie autorskie z Magdaleną Środą; 
9 kwietnia, godz. 12 – spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem; 
13 kwietnia, godz. 12 – prelekcja profesora Andrzeja Gąsiorowskiego połączona 
z promocją książki „Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski”; 
13 kwietnia, godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
14 kwietnia, godz. 11.30 - spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz, autorką 
książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
23 kwietnia – ogłoszenie konkursu internetowego z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich; 
27 kwietnia, godz. 11 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika;  
Wystawki związane z rocznicami: Światowy Dzień Zdrowia (7 kwietnia); Między-
narodowy Dzień Książki dla Dzieci (2 kwietnia); Światowy Dzień Książki i Praw Au-
torskich (23 kwietnia); Dzień Ziemi (22 kwietnia) – Filia nr 2.  

 Roczek przedszkola specjalnego  
Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne, które funkcjonu-
je w Ośrodku Wczesnej In-
terwencji i Rehabilitacji dla 
Dzieci i Młodzieży w Wejhe-
rowie przy ul. Chopina, ob-
chodziło pierwszą rocznicę 
powstania. Tego dnia pod-
pisano także porozumienie 
między Niepublicznym 
Przedszkolem Specjalnym, 
a Niepublicznym Przed-
szkolem „Słoneczne Przedszkole” o współpracy między przedszkolami.   
Jak mówi Iwona Zakrzewska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w 
Wejherowie, na początku w placówce znajdowało się pięcioro dzieci, w tej chwili  
uczęszcza do niego dwadzieścia.  - Są to dzieci z uszkodzeniami centralnego układu 
nerwowego, z chorobami genetycznymi oraz autyzmem – mówi Iwona Zakrzew-
ska. - Prowadzimy wieloprofilową rehabilitację dzieci. Oprócz zajęć dydaktycznych 
każde dziecko uczęszcza na indywidualną terapię z neurologopedii, rehabilitacji 
ruchowej oraz zajęcia z psychologiem. Pragniemy także włączyć dogoterapię. 
Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz podziękował Mariuszowi Ko-
zakiewiczowi dyrektorowi „Słonecznego Przedszkola” za podjęcie decyzji o podpi-
saniu z Fundacją „Uśmiech Dziecka” porozumienia, dzięki któremu dzieci z tego 
przedszkola będą spędzały przedszkolny czas z dziećmi niepełnosprawnymi. 






