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Za utrzymanie, sprzątanie dróg i chodników, ustawianie  
i opróżnianie koszy na śmieci, strzyżenie trawników  
i dbanie o zieleń przydrożną odpowiada - zgodnie z przepi-
sami - zarządca danej drogi.  
   W Wejherowie na drodze krajowej nr 6 obowiązki te wy-
konuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na 
drodze wojewódzkiej nr 218 – Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
zaś na drogach gminnych – Urząd Miejski w Wejherowie. 
Na drogach powiatowych w Wejherowie za zieleń przy-
drożną, kosze na śmieci i sprzątanie ulic odpowiada od  
1 maja br. starosta wejherowski. 
 Zakres utrzymania dotyczy całego pasa drogowego, czyli 

jezdni, chodników i zieleni przydrożnej. Poza tym zarządca 
załatwia wszystkie sprawy formalne związane z wykorzy-
staniem drogi.   

Władzom Wejherowa zależy na wyglądzie miasta  

- Zdajemy sobie sprawę, że dla Starostwa Powiatowego jest 
to nowe zadanie, dlatego deklarujemy naszą pomoc, 
wsparcie wiedzą i doświadczeniem wynikającymi z wielo-
letniego zarządzania drogami powiatowymi w mieście - 
mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Aby 
łatwiej było ogarnąć to nowe zadanie będziemy współpra-
cować m.in. przekazując starostwu posiadane i otrzymy-
wane informacje o drogach powiatowych. Ponieważ bar-
dzo zależy nam na wyglądzie Wejherowa proponujemy 
starostwu bezpłatne użyczenie naszych koszy na śmieci, 
ławek czy też gazonów z kwiatami. Niestety nie możemy 
już finansowo utrzymywać tych elementów wyposażenia – 
byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ustawy 
nakładają na Miasto i Starostwo zadania własne w zakresie 
utrzymania swoich dróg - utrzymanie jezdni, chodników 
i zieleni na ulicy jest przypisane jej zarządcy. Podobnie jest 
w przypadku drogi wojewódzkiej czy krajowej. Do obo-
wiązków Miasta – zgodnie z przepisami – należy wyłącznie 
finansowanie oświetlenia dróg w mieście nie zależnie kto 
jest ich zarządcą. Podkreślmy, że do sprawy podchodzimy 
z troską. Dlatego nie wykluczamy ewentualnego udziału 
budżetu Miasta w wybranych inwestycjach usprawniają-
cych układ drogowy Wejherowa na ulicach powiatowych.  

W poprzedniej kadencji 2006-2010 na drogi powiato-
we miasto wydało prawie 6 mln zł  

Jak podkreślają władze, miastu zależy na utrzymaniu do-
tychczasowego standardu ulic powiatowych, na które Wej-
herowo wydawało znaczne sumy, kiedy zarządzało tymi 
drogami, np. w poprzedniej kadencji 2006-2010 prawie 6 
mln zł. W czasie 12 lat zarządzania drogami powiatowymi 
przez Prezydenta Miasta m.in. wykonano ul. Sikorskiego, 
zbudowano rondo na ul. Rybackiej, wyremontowano ul. 
Chopina i ul. Pomorską, zbudowano wiele chodników  
i ścieżek rowerowych, zadbano też o nowe nasadzenia zie-
leni i małą architekturę.  

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: 
„Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności: 
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych 
obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch  
i innych urządzeń związanych z drogą…, 
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie  
i usuwanie drzew oraz krzewów;” 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

„Art. 5, ust. 4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku 
na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obo-
wiązków zarządu drogi należy także: 
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w 
urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym; 
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomo-
ści przyległych do drogi publicznej;” 

Przekazaliśmy dokumenty  
Piotr Bochiński,  

zastępca prezydenta Wejherowa  

- Przekazaliśmy Panu Staro-
ście dokumenty umożliwiające 
wykonywanie obowiązków 
zarządcy dróg powiatowych. 
Starosta otrzymał z Urzędu 
Miejskiego kilkadziesiąt to-
mów akt, ponad 2.000 stron 
dokumentów. Ponadto część 
dokumentów miał już u siebie. 
Podkreślam, że kiedy miasto 
otrzymywało przed laty od 
powiatu drogi powiatowe w zarządzanie nie otrzymali-
śmy wtedy od Starosty ani jednej strony dokumentacji, 
ani też pieniędzy na ten cel. Wszystko musieliśmy zrobić 
sami. Jest ponadto oczywiste, że nie mogliśmy w kwiet-
niu br.  przekazać Staroście dokumentów, których nigdy 
od niego sami nie otrzymaliśmy. 

Komunikat w sprawie dróg powiatowych w WejherowieKomunikat w sprawie dróg powiatowych w WejherowieKomunikat w sprawie dróg powiatowych w WejherowieKomunikat w sprawie dróg powiatowych w Wejherowie    
Dnia 1 maja 2011 r. zaszła ważna zmiana w zarządzaniu drogami na terenie Wejherowa. Od 1999 roku drogi 
powiatowe w Wejherowie były zarządzane przez Urząd Miejski w Wejherowie. Obecnie drogi te wróciły pod 
zarząd właściciela tj. starosty  wejherowskiego, który od 1 maja 2011 r. zarządza 24. ulicami powiatowymi.   

 

ul. Pomorska 

Ulice, które przeszły pod zarząd  
Starostwa Powiatowego w Wejherowie:  

Sobieskiego, Sucharskiego, Partyzantów, Po-
morska, Prusa, Rybacka, Chopina, Jagalskiego, 
Graniczna, Przemysłowa, Tartaczna,  Sikor-
skiego, Odrębna, 12-go Marca, Judyckiego, 
Rzeźnicka, Św. Jana, 10-go Lutego, Dworcowa, 
Wniebowstąpienia, Reformatów,  Mickiewi-
cza, Kościuszki,  Strzelecka.  
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   Inwestycja obejmuje prace na odcinku od ul. 12 Marca (przy 
rzece Cedron) do ul. Sobieskiego (zakręt do ZUS). Koszt obec-
nego etapu prac to 5,8 mln zł, z czego 50 proc. władze miasta 
pozyskały z UE. Przypomnijmy, że w grudniu 2009 r. zakoń-
czono I etap modernizacji ul. Wałowej i terenów przyległych.  
 - Planowane zakończenie remontu to koniec września br. – 
mówi Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa. -  
Będziemy mogli się szczycić ulicą Wałową, która do tej pory 
była jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w mieście. Teraz 
odzyska dawny blask, a Śródmieście zyska nowy wygląd. 
Chcielibyśmy, aby ulica była deptakiem z elementami zieleni. 
Na tej ulicy dopuszczony będzie także ruch rowerowy.  

Mała architektura, schody i stylowe latarnie  
    Jak mówi Stanisław Brzozowski, zastępca kierownika Wy-
działu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, nawierzchnia wyko-
nana zostanie z ciętej kostki granitowej i płyt granitowych. 
Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także sieć 
gazowa i elektryczna (wykonana we własnym zakresie przez 
gestorów sieci). Na budynkach umieszczone zostaną stylowe 
latarnie. Powstaną elementy małej architektury, jak ławki, 
kosze na śmieci, pergole. W miarę możliwości, po uzyskaniu 
zgody właścicieli nieruchomości, miasto wyburzyło stare szo-
py, które szpeciły otoczenie, a dzięki czemu ulica zyska teraz 
na atrakcyjności. Budowane są także schody, które połączą 
uliczkę przy ZUS, z ulicą Wałową. W ramach inwestycji po-
wstaje także przy ul. Srebrny Potok duży parking. Tam także 
zostanie wykonane oświetlenie oraz zagospodarowane frag-
menty zieleni.  Wykonawcą jest Pol-Dróg Gdańsk sp. z o.o.  

Wielka przebudowa ul. Wałowej  
Nowa nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, elementy małej architektury oraz stylowe scho-
dy – tak będzie już wkrótce wyglądała ulica Wałowa w Wejherowie. Remont tej ulicy jest II etapem Rewitalizacji 
Śródmieścia Wejherowa. Na efekty z dużym zainteresowaniem czekają mieszkańcy, a prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że jest to jedna z największych inwestycji w Wejherowie w ostatnich latach.  

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

NNNNowy etap rozwoju Wejherowa owy etap rozwoju Wejherowa owy etap rozwoju Wejherowa owy etap rozwoju Wejherowa     
Krzysztof Hildebrandt, 
Prezydent Wejherowa  

- Przebudowa ul. Wałowej i terenów 
przyległych to przełomowa inwesty-
cja dla Wejherowa.  Jest podstawo-
wym elementem Programu Rewitali-
zacji, czyli ożywienia Śródmieścia. Jego 
celem jest nie tylko zmiana wizerun-
ku, ale przede wszystkim społeczno-
gospodarczego charakteru tej części 
miasta. Naszym celem jest, aby w Wejherowie żyło się bardziej 
komfortowo. Obiecywaliśmy, że przystąpimy do rewitalizacji, 
zmienimy obraz miasta i zapoczątkujemy nowy etap rozwoju 
Wejherowa. A teraz spełniamy te obietnice.  

 

Piaśnica — droga do prawdy  
Adam Siwek, naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa był gościem członków 
Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka. Podczas spotkania na plebanii kościoła pw. Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Ko-
towskiej spotkał się m.in. z ks. proboszczem Danielem Nowakiem, zapoznał się działalnością stowarzyszenia  
i zadeklarował pomoc w działaniach na rzecz identyfikacji ofiar i przywrócenia ich tożsamości.  

 - Pamięć o zmarłych w lasach piaśnickich trzeba kultywować, 
przekazać następnym pokoleniom - tłumaczy ks. Daniel No-
wak, kapelan stowarzyszenia. - To dobrze, że dramat nie jest 
zamknięty w sercach rodzin i krewnych, których bliscy zginęli 
w lesie piaśnickim. Piaśnica ma być miejscem znanym i roz-
poznawalnym w całym kraju.  
   Jak podkreślił Grzegorz Berendt, z gdańskiego oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej, liczby są istotne, ale nie najważ-
niejsze. Do tej pory jedyną osobą, która ustaliła 852 nazwiska 
osób, które zginęły w Piaśnicy jest Elżbieta Grot, kustosz Pań-
stwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie.  
   Równolegle do badań, na które mają się znaleźć środki oraz 
prowadzenie identyfikacji ofiar realizowana ma być np. edu-
kacja młodego pokolenia.  
   W spotkaniu uczestniczyli także Michał Owczarczak, wice-
wojewoda pomorski, także przedstawiciele okolicznych sa-
morządów, w tym zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bo-
chiński oraz przedstawiciele Centrum Wsparcia Teleinforma-

tycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 
Uczestnicy zwiedzili kościół pw. Chrystusa Króla, a w którego 
części znajduje się kaplica piaśnicka wystrojem nawiązująca 
do symboliki lasu piaśnickiego. Odwiedzili także Groby w Pia-
śnicy, gdzie złożono kwiaty przed Pomnikiem ku czci Ofiar 
Piaśnicy. 

ul. Wałowa 

Ks. Prałat Daniel Nowak  
z Adamem Siwkiem 

Materiał filmowy: www.zobaczwejherowo.pl 



Maj 2011 r.                                                   Nowiny -  www.wejherowo.pl                                                                Str. 5  

- W Wejherowie mamy kotłownię, któ-
rej jedną część możemy przekształcić 
na kogenerację, ale przede wszystkim 
dlatego, że Wejherowo tak szybko się 
rozwija, że nie nadążamy z produkcją 
energii cieplnej - mówi Aleksander 
Wellenger, prezes zarządu OPEC. - Po-
stanowiliśmy wejść w projekt z Unią 
Europejską i produkować zarówno cie-
pło, jak i energię elektryczną. Jest to 
projekt pilotażowy. W Wejherowie 
zawsze wprowadzaliśmy pilotażowe 
projekty i wychodziło nam to dobrze. 
  Projekt zakłada budowę układu kogene-
racyjnego tj. wytwarzającego w skojarze-
niu energię elektryczną i cieplną. Układ 

kogeneracyjny zasilany gazem siecio-
wym pracować będzie przez cały rok, 
dzięki czemu możliwe będzie wyłączenie 
kotłów węglowych na około pół roku  
w sezonie letnim. Pozwoli  to na obniże-
nie zużycia paliwa oraz zwiększy spraw-
ność procesu wytwarzania energii. 
 - Jesteśmy świadkami ważnego wyda-
rzenia, ponieważ to przełomowa inwe-
stycja - zmniejszyć ilość zanieczyszcze-
nia, z wykorzystaniem nowych techno-
logii – mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.  
   Projekt zdobył dofinansowanie z fundu-
szy UE w wysokości ponad 7 mln zł  
(40 proc. wartości całej inwestycji).                                                        

W Wejherowie powstanie ekologiczna elektrociepłownia  
W wejherowskim ratuszu w obecności prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, podpisano umowę na bu-
dowę elektrociepłowni w Wejherowie Nanicach. Umowa została podpisana pomiędzy Okręgowym Przedsiębior-
stwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. OPEC, a konsorcjum INTROL SA i GROS-POL PLUS sp. z o.o. Spółka OPEC otrzy-
mała na budowę dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jak zapowiadają inwestorzy będzie to innowacyjna, nowo-
czesna i ekologiczna inwestycja. Elektrociepłownia oddana do użytku zostanie pod koniec sierpnia 2012 roku. 

 

ZasłuŜeni otrzymali odznaczenia państwowe  
W trakcie obrad VI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Wej-
herowa wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak 
w obecności prezydentów miasta i radnych miejskich 
wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez 
Prezydenta RP na wniosek Wojewody Pomorskiego. 

   Za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia i 
osiągnięcia w dziedzinie medycyny Złotym Krzyżem Za-
sługi został odznaczony dr n. med. Maciej Michalik, ordy-
nator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Wewnętrznej Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie. 
   Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej 
odznaczeni zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi -  dr Adam 
Klein, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, Brązo-
wym Krzyżem Zasługi - Jolanta Rożyńska, dyrektor Wej-
herowskiego Centrum Kultury; Brązowym Krzyżem Za-
sługi - Bogusław Suwara, sekretarz miasta Wejherowa. 
   W imieniu odznaczonych Maciej Michalik podziękował 
wojewodzie za honor jaki spotkał wszystkich wyróżnio-
nych odznaczeniem państwowym. Jak powiedział wice-
wojewoda Michał Owczarczak Miasto Wejherowo jest od 
wielu lat stabilnie zarządzane przez prezydenta Krzyszto-
fa Hildebrandta, dobrze rozwijające się i korzystające ze 
swojego dobrego położenia oraz swoich atutów. 

Nowa kadencja Rady Os. Sucharskiego  
Rada Osiedla Sucharskiego jest jedyną radą w Wej-
herowie, a działa już od 15 lat. Przewodniczącą rady 
na nową kadencję została wybrana Hanna Szewczyk.  

   Do Rady Osiedla zostało wybranych 12 osób: Mirosława 
Buja, Beata Bużan, Piotr Chodak, Irena Formela, Kazimierz 
Gaj, Kazimierz Gołąbek, Dariusz Kreft, Wojciech Paluch, 
Jarosław Plichta, Aleksandra Pochyła, Hanna Szewczyk, 
Mariola Barbara Zielezińska.  
    Hanna Szewczyk, nowo wybrana przewodnicząca ma 
wiele planów na tę kadencję. - Mam nadzieję, że nie zawio-
dę moich sąsiadów i wszystkich, którzy na mnie głosowa-
li – mówi Hanna Szewczyk. - Chciałabym kontynuować 
wszystko to, co do tej pory na naszym osiedlu się działo. 
Moim priorytetem będzie poprawa stanu dróg na osiedlu, 
dokończenie budowy ścieżki rowerowej, bezpieczne przej-
ście przez przejazd kolejowy. Chcemy kontynuować orga-
nizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych m.in.  
Dzień Dziecka, Sobótki, wycieczki - wszystkie te wydarze-
nia bardzo integrują i scalają  społeczność. W tym roku pla-
nujemy także spotkanie bożonarodzeniowe.  
    Przez minionych 15 lat przewodniczącym Rady Osiedla 
Sucharskiego był śp. Ryszard Jakubek, ceniony za aktywny  
i społeczny udział w życiu osiedla. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt  
(z lewej) i Aleksander Wellenger, prezes OPEC 

Od lewej: zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, sekre-
tarz miasta Bogusław Suwara, Jolanta Rożyńska, wicewojewoda po-
morski Michał Owczarczak, Adam Klein, Maciej Michalik i prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.   

Od lewej: Irena Formela, Dariusz Kreft i przewodnicząca Rady 
Osiedla Sucharskiego Hanna Szewczyk 
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Bezprzewodowy Internet  
na wejherowskim rynku 

Od 1 maja br. miasto Wejherowo poszerzyło swoją ofer-
tę turystyczną o bezprzewodowy dostęp do sieci Inter-
net typu Hot Spot. Dostęp jest realizowany w obrębie 
Placu Wejhera. Sieć będzie czynna do 31 października.  
   Dostęp do sieci jest ograniczony. Wytyczne jakimi należy 
się kierować, podał Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicz-
nej. Do najważniejszych punktów należą: prędkość łącza dla 
poszczególnego użytkownika – 256 kbit/s, dzienny limit na-
stępujących po sobie 24 godzin – 60 minut, a miesięczny li-
mit pobieranych danych – 750 MB. W celu nawiązania połą-
czenia z Internetem należy z dostępnych sieci bezprzewodo-
wych wybrać HOT-SPOT UM. Po uruchomieniu przeglądarki 
internetowej znajduje się strona powitalna, na której znajdu-
je się Regulamin usługi. Należy się z nim zaznajomić, a na-
stępnie kliknąć przycisk OK. W tym momencie urządzenie 
automatycznie przekieruje na stronę miasta. Od tej chwili 
można korzystać z Internetu. 

Szlakiem Dworów i Pałaców na rowerze 
Kilkunastoosobowa grupa rowerzystów otworzyła no-
wy Szlak Rowerowy Dworów i Pałaców Północnych 
Kaszub. Miłośnicy dwóch kółek wyruszyli sprzed wej-
herowskiego muzeum do Rekowa Górnego. Ten etap 
trasy obejmuje 10-kilometrowy odcinek od Wejhero-
wa przez leśniczówkę w Kąpinie, do Rekowa. 
   Sieć ścieżek rowerowych powstała na terenie gmin powia-
tu wejherowskiego i puckiego. W ciągu trzech dni można 
przejechać rowerem 177 km, odwiedzając przy okazji  
11 zespołów dworsko-pałacowych. Wszystkie te miejsca, 
zawarte i opisane są w atlasie „Rowerem na Szlaku Dworów 
i Pałaców Północnych Kaszub”. 
   Jak mówi Tomasz Fopke, prezes Stowarzyszenia Turystycz-
nego „Ziemia Wejherowska”, pierwszy etap trasy obejmuje 
10 kilometro-
wy odcinek 
od Wejhero-
wa, leśni-
czówkę w Ką-
pinie, aż do 
Rekowa. 
 - Chcieliśmy, 
aby ta trasa 
była atrakcyj-
na dla uczest-
ników tego 
rajdu i wiązała 
w sensowny 
sposób kolejne 
etapy szlaku 
rowerowego – informuje Tomasz Fopke. 

SSSSukces TV Kaszuby ukces TV Kaszuby ukces TV Kaszuby ukces TV Kaszuby     
Znamy juŜ tegoroczne nominacje do prestiŜowego Ogólnopol-
skiego Konkursu dla Telewizji pod hasłem "To nas dotyczy" zor-
ganizowanego przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej.  

  Wśród nich jest „Tabacznik”. Realizacja: Lilia Wilczyńska, 
zdjęcia i montaż: Arkadiusz Jaskułka oraz „Pierwszy Ka-
szubski Festiwal Videoklipów” - realizacja: Lilia Wilczyń-
ska, zdjęcia: Arkadiusz Jaskułka, Michał Malek, Tomasz 
Woźniak, montaż; Arkadiusz Jaskułka. Spośród 146 zgło-
szeń do konkursu dla telewizji lokalnych oraz regionalnych 
wybrano półfinalistów. Następnie Jury wyłoniło tylko trzy 
reportaże  w czterech kategoriach nominowane do nagro-
dy głównej czyli statuetki Kryształowego Ekranu". TV Ka-
szuby zdobyła nominacje aż w dwóch na cztery kategorie.   

Dwa medale dla „Fight Zone”  
w Pucharze Świata  

Z rozegranego w Austrii Pucharu Świata w kickboxingu 
Rafał Karcz, trener i zawodnik KTS-K „Fight Zone” Wejhe-
rowo przyjechał z medalami.  
   Po raz pierwszy w karierze sportowej, Rafał Karcz stanął 
na drugim stopniu podium Pucharu Świata. Podczas tych 
mistrzostw zdobył także brązowy medal Pucharu Świata.  
   Podsumowując starty wejherowskiego zawodnika w Pu-
charach Świata, Rafał Karcz zdobył swój 6 medal Pucharu 
Świata, jak dotąd 5 brązowych, jeden srebrny medal. 
W turnieju wzięło udział ponad 1000 zawodników z USA, 
Węgier, Włoch, Belgii, Grecji, Indii, Turcji, Białorusi, Austrii  
i wielu innych, w tym z Polski. 
   Wyjazd możliwy był dzięki wsparciu m.in. władz Wejherowa.  

Sukcesy Baccary i Bąbelków 
Młodzi tancerze z Wejherowskiego Centrum Kultury 
wytańczyli w ostatnim czasie kilka medali.  
 Podczas Konkursu Show Dance w Gdyni, Baccara junior 
zdobyła pierwsze miejsce w kategorii taniec nowoczesny 
dzieci do lat 11. W Pomorskim Turnieju Formacji Tanecz-
nej Bąbelki zajęły miejsce w kategorii hip-hop dzieci do lat 
11, Bąbelki najmłodsze  zdobyły wyróżnienie w kategorii 
inne formy, Baccara junior wytańczyły zwycięstwo w kate-
gorii show dance dzieci do lat 14, a  Baccara - wyróżnienie 
w kat. Hip-hop powyżej 18 lat.  Podczas Międzynarodowe-
go Dnia Tańca w Lęborku Bąbelki zajęły trzecie miejsce  
w kat. inne formy dzieci do lat 11 oraz trzecie miejsce w 
hip-hop dzieci do lat 11. Baccara junior zdobyły drugie 
miejsce w kat. inne formy dzieci do lat 11, a Baccara pierw-
sze miejsce w hip-hop powyżej 16 lat . 

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny  
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie 
odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla 
klas czwartych. Udział w konkursie wzięło pięć wejhe-
rowskich szkół. Wszyscy uczestnicy wykazali się dosko-
nałą znajomością zasad ortograficznych z ó, u, rz, ż, ch, h 
oraz pisowni wyrazów wielką i małą literą. 
   Pierwsze miejsce zajęły Agnieszka Lechicka z SP nr 9 oraz 
Martyna Wojewska z SP nr 11, drugie  - Julia Wojciechowska  
z SP nr 9 i Oliwia Konkol z SP nr 9, a trzecie Michał Bojke z SP 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek oraz Marta Hinz  
z SP nr 11. Organizatorki konkursu Agnieszka Lesner i Kata-
rzyna Kędzierska dziękują opiekunom oraz dzieciom za 
udział w IV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym.  
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SSSStraŜacki konkurs plastyczny traŜacki konkurs plastyczny traŜacki konkurs plastyczny traŜacki konkurs plastyczny     
W wejherowskim Urzędzie Miejskim zastępca prezy-
denta Wejherowa Bogdan Tokłowicz wręczał nagrody 
dla laureatów miejskiego etapu do XIII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzie-
ży pod hasłem „Powódź, pożar dniem czy nocą - straż 
przychodzi ci z pomocą”.  
   Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat. W tym roku 
wpłynęło ponad sto prac z wejherowskich szkół. Uczestni-
cy podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe. W grupie 6-8 
lat pierwsze miejsce zajęła Zuzia Lazik, SP nr 8 w Wejhero-
wie, drugie - Łukasz Naczk, SP nr 5 w Wejherowie, a trzecie 
miejsce - Julia Łabanowska, SP nr 8 w Wejherowie. W gru-
pie 9-12 lat pierwsze miejsce przypadło Klementynie Osta-
jewskiej, SP nr 8 w Wejherowie, drugie - Kacprowi Madejo-
wi, SP nr 8 w Wejherowie, a trzecie miejsce – Aleksandrze 
Zelewskiej, SP nr 6 w Wejherowie. W grupie 13-16 lat zwy-
ciężyła Paulina Burger, ZS nr 1 w Wejherowie, drugie miej-
sce zajęła Paulina Wika, ZS nr 3 w Wejherowie, natomiast 
trzecie - Weronika Góra, ZS nr 3 w Wejherowie. Wyróżnie-
nie otrzymała Klaudia Grzelewska, SP nr 6 w Wejherowie.  
Wszyscy laureaci miejskich eliminacji wzięli udział w elimi-
nacjach powiatowych. Na tym etapie laureatami zostali:  
Kacper Madej, SP nr 8 w Wejherowie oraz Paulina Wika, ZS 
nr 3 w Wejherowie. 

30. rocznica Związku śołnierzy WP 
Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła 
nr 7 w Wejherowie spotkali się, aby uczcić 30. rocznicę 
powstania koła. W imieniu prezydenta Wejherowa se-
kretarz miasta Bogusław Suwara na ręce Józefa Holaka, 
prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 7 
w Wejherowie, złożył gratulacje z okazji jubileuszu. 
 - Niezmiernie cieszy fakt, że w Wejherowie od trzech dzie-
sięcioleci działa stowarzyszenie kultywujące tradycje Woj-
ska Polskiego i wejherowskiej Jednostki Wojskowej - Stowa-
rzyszenie, którego Członków łączy idea wierności Ojczyźnie 
i służby dla Niej – mówił Bogusław Suwara.  

HHHHołd ofiarom II wojny światowej ołd ofiarom II wojny światowej ołd ofiarom II wojny światowej ołd ofiarom II wojny światowej     
Władze miasta, wspólnie z przedstawicielami organizacji 
kombatanckich, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz 
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Ma-
rynarki Wojennej uczcili 66. rocznicę zakończenia II wojny 
światowej. Kwiaty złożono na kwaterach żołnierzy 
polskich, znajdujących się na starym cmentarzu przy ul. 3 
Maja w Wejherowie, a następnie na cmentarzu żołnierzy 
radzieckich. Kwiaty złożono także w Białej, koło 
Wejherowa, gdzie znajduje się mogiła poległych żołnierzy 
1. Morskiego Pułku Strzelców. 

V Zjazd Amazonek  
Około setki kobiet uczestniczyła w piątym  Zjeździe Ama-
zonek Województwa Pomorskiego na Kalwarii Wejherow-
skiej”. Uczestniczki przyjechały do Wejherowa z m.in.  
z Trójmiasta, Rumi, Tczewa, Elbląga, Słupska i Gdańska.  
   Amazonki uczestniczyły w mszy św. oraz podziwiały Kalwarię 
Wejherowską. Spotkanie dofinansował Urząd Miejski w Wejhe-
rowie. - Takie spotkania, które mają także charakter duchowy, 
integrują kobiety po ciężkich przejściach – mówi Maria Nowak, 
przewodnicząca Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie. – 
Naszym celem jest dostarczanie kobietom chorym na raka pier-
si wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i 
znalezienia motywacji powrotu do zdrowia.   

Poznajemy Wejherowo i okolice  
Stowarzyszenie Turystyki "Bez Barier" zaprasza wszystkich 
mieszkańców Wejherowa na wycieczki w ramach programu  
„Poznajemy Wejherowo i okolice” dofinansowanego przez 
Urząd Miejski w Wejherowie. 4 czerwca – Wycieczka do 
Gdańska (zwiedzanie Ratusza Staromiejskiego, Kościoła św. 
Katarzyny, Kościoła Mariackiego i Ratusza Głównego Miasta). 
Zbiórka o 9.00 na pl. Wejhera przy pomniku. Bilety wstępu 
Kościół Mariacki – 3 zł, Ratusz Głównego Miasta - 9 zł.  14 czer-
wca – Wycieczka do Gdyni – spacer po Orłowie i Kolibkach, 
wejście na wieżę widokową, zwiedzanie Domku Żeromskiego, 
przejście po molo i plaży do Kolibek. Zbiórka o 9.00 na  
pl.  Wejhera przy pomniku. Wstęp wolny.  
Zapisy i dodatkowe informacje: 10.15 tel. 697-41-61-60 



Str. 8                                                       Nowiny - www.zobaczwejherowo.pl                                                    Maj 2011 r. 

Rodno Mowa 2011  
W   XXXX  Konkursie Recytatorskim Literatury Ka-
szubskiej ,,RODNA  MOWA” 2011 zorganizowanym 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  w Wejhero-
wie wzięło udział  20  wykonawców.  
   W kategorii  przedszkoli pierwsze miejsce zajął Bartosz 
Jarzynowski, drugie - Paweł Głowacki, a trzecie - Natalia 
Grön. Wyróżnienia otrzymały Anna Klas i Joanna Radke.  
W kategorii szkół podstawowych klas I – III wygrała Julia 
Rakowska, drugie miejsce zajęła Barbara Konkol, a trzecie - 
Filip Rzeppa. Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Lew.  W ka-
tegorii szkoły ponadgimnazjalne pierwsze miejsce 
przyznano Monice Formeli.   

Konkurs dla miłośników zieleni  
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz czter-
nasty „Konkurs na najładniej ukwiecony i zaziele-
niony balkon, okno lub ogród na terenie Miasta 
Wejherowa”. 
 Konkurs jest organizowany w następujących katego-
riach: I - balkony, okna w domach jedno- i wielorodzin-
nych, II - ogrody przydomowe, III - ogrody działkowe.  
Konkurs w kategorii III - ogrody działkowe będzie roz-
strzygany w dwóch etapach: etapie wewnętrznym, a 
następnie etapie miejskim.  

   Komisja etapu miejskiego będzie oceniała zgłoszone 
obiekty w kategorii I i II wg takich kryteriów jak: pomy-
słowość kompozycji i walory upiększające ogólny wyraz 
estetyczny; widoczność kompozycji z zewnątrz; wkład 
pracy. Zaś komisje etapu wewnętrznego i miejskiego 
będą oceniały obiekty w kategorii III, biorąc pod uwagę  
nasadzenia roślin ozdobnych i ich utrzymanie, ogródek 
warzywno-owocowy i jego utrzymanie, elementy małej 
architektury oraz ogólny wyraz estetyczny. 

   Etap wewnętrzny przeprowadzany jest w ramach da-
nego Ogrodu Działkowego. Przystępują do niego 
wszystkie ogródki działkowe z danego Ogrodu Działko-
wego.  

Oceny obiektów dokona komisja powołana przez Za-
rząd danego Ogrodu Działkowego w terminie do dnia 
31 maja 2011 r. Na tym etapie oceny obiektów dokona 
komisja powołana przez Prezydenta Miasta Wejherowa.  

  Zgłoszenia pisemne do dnia 10 czerwca 2011 r. do 
godz. l5.00 przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 
12. Marca 195, Wejherowo. Zgłoszenie powinno zawie-
rać: imię, nazwisko i adres właściciela obiektu, numer 
telefonu, dokładny adres i rodzaj obiektu przedstawio-
nego do konkursu. 

 Do dnia 15 lipca 2011 roku komisja wyłoni spośród 
zgłoszonych ofert konkursowych, po trzy miejsca w 
każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane 
nagrody pieniężne i wyróżnienia.  

Siedmioosobowe załogi wystartowały na jachtach 
Marynarki Wojennej typu Delphia 40 noszących 
imiona tych sześciu miast leżących przy Zatoce 
Gdańskiej.  
   Regaty odbywały się na trasie trójkąta: Gdynia, Hel, 
Gdańsk, Gdynia. Zawodom patronowali gospodarze sześciu 
miast: Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Paweł Ada-
mowicz – prezydent Gdańska, Jacek Karnowski – prezy-
dent Sopotu, Krzysztof Hildebrandt – prezydent Wejhero-
wa, Elżbieta Rogala-Kończak – burmistrz Rumi i Krzysztof 
Krzemiński – burmistrz Redy.  
   Współorganizatorem zawodów z ramienia Szefa Szkole-
nia Żeglarskiego Marynarki Wojennej był kmdr por. Robert 
Kozacki - komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW.  
Puchar przechodni „TRÓJCUP” oraz dyplomy pamiątkowe 
dla wszystkich uczestników II Regat TRÓJCUP wręczali za-
stępca komendanta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Mary-

narki Wojennej - kmdr Marek Baranowski oraz prezes Sto-
warzyszenia Gmin „Małego Trójmiasta Kaszubskiego”- Le-
szek Glaza  i zarazem pomysłodawca regat. 

Wejherowska załoga zwycięzcą II Regat „TrójCup” 2011   
Załoga reprezentująca Wejherowo: Leszek Glaza, Krzysztof Mączkowiak, Paweł Hapaniuk, Andrzej Adamiak, 
Bogdan Łaga, Jacek Pomieczyński, Daniel Zaputowicz, zwyciężyła w zorganizowanych po raz drugi Regatach 
Żeglarskich „TRÓJCUP”. Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządów oraz mieszkańców Małego Trój-
miasta Kaszubskiego - Wejherowa, Redy i Rumi oraz dużego Trójmiasta - Gdyni, Gdańska i Sopotu.  

PPPPodziękowania dla straodziękowania dla straodziękowania dla straodziękowania dla straŜŜŜŜakówakówakówaków    
Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz wrę-
czył podziękowania Zenonowi Frankowskiemu, prezesowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie i Grzegorzowi 
Gaszcie, członkowi OSP z okazji Międzynarodowego Dnia 
Strażaka. Podziękowanie otrzymał także Andrzej Papke, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. 
-  Wejherowskim strażakom składamy serdeczne podzię-
kowanie za służbę, trud, poświęcenie i ofiarność – mówił 
Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - To 
dzięki odwadze, sumiennej pracy organizacyjnej i wysokiej 
sprawności operacyjnej straż pożarna cieszy się niesłabną-
cym szacunkiem i uznaniem społecznym.  
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XIII Turniej Skata Sportowego  
W rozegranym XIII Turnieju Skata Sportowego 2010-
2011 o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, Wójta 
Gminy Wejherowo i Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie pierwsze miejsce zajął Je-
rzy Szreder z Wejherowa. Drugie miejsce wywalczył 
Władysław Szreder z Wejherowa, a trzecie - Marek Bi-
stram z Rekowa Dolnego.  Czwarte miejsce zajął Wal-
demar Zduńczyk z Gdyni, piąte - Jan Ruth z Wejherowa, 
szóste - Mieczysław Balewski z Gdyni, siódme Stefan 
Szczypior z Mrzezina, ósme - Józef Dorsz z Mrzezina, 
dziewiąte - Brygida Skrzypczak z Wejherowa, dziesiątkę 
zamyka zaś Zbigniew Sikorra z Wejherowa.  
    Otwarty Turniej Skata Sportowego o tytuł Mistrza 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego z okazji Dnia Jakuba 
Wejhera. Turniej, którego organizatorem jest Klub ska-
ta sportowego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim 
w Wejherowie, rozpocznie się o godz. 11.  
   Zapisy w godz. 10-10.45. Informacja tel. 511 095 441.  

Szansa dla przedszkolaka  
Klub „Fight Zone" Wejherowo, przy wsparciu Sponso-
ra - firmy ELSTARK  oraz Pawła Formeli - radnego 
Wejherowa, rozpoczyna I edycję  programu "Szansa 
dla Przedszkolaka". 
   Bezpłatne spotkania dla dzieci z przedszkoli, mają na celu 
promowanie sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.  
Godzinne spotkania ze sportu będą prowadzone przez mi-
strza kickboxingu Rafała Karcza.  
   Info: tel. 695 650 914,  e-mail: sportdladzieci@wp.pl 

   Mimo porażki z zespołem z Nowego Targu, dla zespołu 
UKS „ OSEMKA” WEJHEROWO turniej przyniósł wielki suk-
ces, jakim jest zdobycie przez unihokeistów , drugi raz z 
rzędu, srebrnego medalu Mistrzostw Polski     w kategorii 
juniorów starszych.  
   Skład zespołu UKS „ Ósemka” Wejherowo: Karol Pionk - 
bramkarz; Dawid Dawidowski; Kamil Janiszewski, Tomasz 
Penkowski; Marcin Pilarczyk; Daniel Potrykus; Daniel 
Pranga; Patryk Pranga; Maciej Rogowski; Tristan Tomecki; 
Jakub Tułowiecki; Wojciech Wenta; Kamil Wisniewski; Pa-
tryk Żyła; Przemysław Żyła. 
   Trener  zespołu: Grzegorz Janiszewski. 

Srebrny medal unihokeistów UKS „Ósemka” Wejherowo  
Wielkim sukcesem zakończyli rozgrywki ligowe sezonu 2010/ 2011 unihokeiści Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go UKS „Ósemka” Wejherowo w kategorii juniorów starszych (szkoły ponadgimnazjalne ). Współfinansowany 
przez Urząd Miasta Wejherowa wyjazd na XIV Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych w Unihokeju w Zielonce k. 
Warszawy, zakończył się zdobyciem srebrnego medalu Mistrzostw Polski. Do rywalizacji stanęły cztery najlepsze 
zespoły rozgrywek  tj. obrońca tytułu  Mistrza Polski zespół z Zielonki, Nowego Targu, Wierzchowa i Wejherowa.  

„Bliza-BalexMetal” najlepsza 
Udziałem w XIV Ogólnopolskich Regatach Jachtów Żaglo-
wych Sterowanych Radiem, które są pierwszą tegoroczną 
eliminacją do mistrzostw Polski, sternicy „Blizy” rozpoczęli 
sezon żeglarski 2011 na krajowych akwenach.  
   Trzydniowe regaty rozegrano na jeziorze Wicko w letnisko-
wej miejscowości Jezierzany koło Jarosławca. W klasie F5 M 
w kategorii seniorów wygrał Tomek Kukowski z wejherow-
skiej „Blizy” przed Karolem Dutkowskim z „Arwi-montu” Po-
znań i Andrzejem Beckerem również z „Blizy”. Wśród junio-
rów najlepszy okazał się Dawid Mazurek z „Czarnych” 
Pieszcz przed Pawłem Goszem i Szymonem Cyrą z RJK „Bli-
za-BalexMetal”. W trzech kategoriach wiekowych rozgrywa-
nej klasy F5 E triumfowali żeglarze „Blizy-BalexMetal”, 
wśród seniorów – Julian Damaszk, juniorów – Szymon Cyra, 
młodzików – Jędrzej Rutz. Zespołowo wejherowska „Bliza-
BalexMetal” zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzając „Arwi-
mont” z Poznania i „Ogniwo” z Wągrowca.  

Dla rodziców dzieci w wieku 1-4 lat  
Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobi-
sty i Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczną TRAM-
POLINA, zaprasza rodziców z  dziećmi mieszkający 
w Wejherowie w wieku 1-4 lat do Centrum Psycho-
logiczno – Pedagogicznego TRAMPOLINA  przy ul. 
Sobieskiego 221/3 w Wejherowie  na warsztat pro-
mujące zdrowy tryb życia (profilaktyka zaburzeń 
odżywiania).  
   Zajęcia będą prowadzone przez psychologa, lekarza 
pediatrę, dietetyka i pedagoga. Podczas zajęć będą mo-
gli państwo nabyć umiejętności i wiadomości, które 
pozwolą na unikanie błędów żywieniowych, nauczą się 
właściwego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb 
dzieci. Zajęcia rozpoczynają w czerwcu. Aktualnie trwa 
nabór. Jednym z elementów programu będą  zajęcia 
dla dzieci w Klubie Malucha. 
   W związku z otrzymaną z Gminy Miasta Wejherowa 
dotacją na realizację zadania publicznego zajęcia są 
nieodpłatne. Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod 
numerem telefonu  723 002 004. 
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publicznej drukowane są bezpłatnie.  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 
6 000 egz. Skład komputerowy: własny. Druk: Wejherplast. 

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 - czerwiec 2011 r.  

PowiatowaPowiatowaPowiatowaPowiatowa i  i  i  i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie     
1 czerwca, godz. 10-16 - Dzień Dziecka w Bibliotece; 
1 czerwca – Areszt Śledczy w Wejherowie - spektakl teatralny w wykonaniu 
osadzonych (pokaz zamknięty) – współpraca z Biblioteką w ramach projektu  
„Jak być dobrym ojcem”; 
22 czerwca, godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
28 czerwca - Inauguracja Wakacji ze Sztuką (dla dorosłych – Letnia Akademia 
Malarska, dla dzieci – warsztaty genealogiczne oraz warsztaty twórcze); 
29 czerwca - bibliotekarze z Poznania z wizytą w Wejherowie – spotkanie 
promujące Bibliotekę oraz nasz region; 
do 10 czerwca – „Dekalog plażowicza” - wystawa prac uczestników warszta-
tów w ramach projektu Urzędu Morskiego w Gdyni; 
od 14 czerwca  – wystawa malarska Ewy Lisieckiej; 
czerwiec – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. 

Wejherowskie Centrum Kultury  
1 czerwca, godz. 16 - Festyn z okazji Dnia Dziecka, Park im. Majkowskiego w 
Wejherowie;  
3 czerwca - Kino Objazdowe Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie (Projekcje 
filmów: godz.: 8:30, 10:30, 12:30 - „Artur i Minimki 3. Dwa światy”; godz. 
19:00 -„Bejbis”);  
6-11 czerwca -Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Pokazy replik filmów 
festiwalowych, aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
8-10 czerwca - FPFF „Kino młodego widza” – przedpołudniowe projekcje fil-
mowe: (8.06. godz. 9:00 - „Prop i Berta”, godz 11:00 - „Mali hakerzy”; 9.06. 
godz. 9:00 - „Czarne łabędzie”, godz. 11:00 - „Jabłko i robak”); 
10 czerwca, godz. 9 -  „Opowieść o dwóch komarach”, godz. 11 - „Karla i Katri-
na”, aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
8 czerwca - Wystawa malarska słuchaczy wejherowskiego Uniwersytetu III 
Wieku, Kawiarnia ‘Insula’ w Wejherowie; 
10 czerwca - Wystawa poplenerowa Stowarzyszenia Plastyków PASJA, Ra-
tusz w Wejherowie; 
12 czerwca - Piknik Czerwcowy, Amfiteatr miejski w Wejherowie; 
17 czerwca - XII Turniej Czarnej Baśki, restauracja „Angelos” w Wejherowie; 
24 czerwca - Wystawa fotografii Artura Wyszeckiego, płot okalający plac bu-
dowy budynku regionalnego centrum kultury w Wejherowie; 

PoŜegnaliśmy Ryszarda Jakubka 
13 maja br. zmarł Ryszard Jakubek. 
Wszyscy znali Go jako społecznika - 
m.in. przez wiele lat był Przewodni-
czącym Rady Osiedla Sucharskiego w 
Wejherowie, które dzięki Jego wiel-
kiemu oddaniu stało się przyjazną 
przestrzenią dla wielu mieszkańców.  
Ryszard Jakubek był nauczycielem, 
pedagogiem, specjalistą z zakresu lo-
gopedii i oligofrenopedagogiki. Przez 
wiele lat był dyrektorem Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1  
w Wejherowie.  

 






