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Czwarte miejsce zajęła załoga z Gdańska, piąte –  z Redy,  
a szóste - z  Rumi. Tegoroczny wyścig, trwający cztery go-
dziny, rozgrywany był w wyjątkowo wymagających wa-
runkach pogodowych - przy sile wiatru 4–6 w skali Bea-
uforta i 8 st. Celsjusza. Wejherowo reprezentowała załoga 
w składzie: Krzysztof Mączkowiak, Leszek Glaza, Krzysztof 
Gajewski, Dariusz Kreft, Jacek Sosiński, Michał Wysocki, 
Marcin Fedoruk. Obsługę techniczną i nadzór sprawował 
kpt. Tomasz Golecki z Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Ma-
rynarki Wojennej. 
W regatach Wejherowo dwukrotnie tryumfowało. Pomy-
słodawcą regat jest Leszek Glaza, prezes Stowarzyszenia 
Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”, który organizuje wy-
ścigi wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Żeglarskiego Mary-
narki Wojennej w Gdyni. 

Regaty Trój-Cup 2012 
12 maja br. do walki o puchar III edycji regat Trój- Cup stanęły zał ogi jachtów: Gdynia, Sopot, Gdańsk, 
Reda, Rumia, Wejherow o. Puchar przechodni trafił  w ręce zwycięskiej załogi Sopotu, drugie  miejsce 

zajęła załoga z Gdyni,  a  trzecie  - z Wejherowa.  

Gratulując odznaczonym prezes Sta-
nisław Madera powiedział, że Medal  
im. Henryka Jordana jest najwyższym 
odznaczeniem nadawanym przez To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci od 1974 r. 
za szczególne zasługi na polu pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Dotychczas 
otrzymały go tylko cztery osoby 
w naszym województwie. Prezes Ma-
dera przedstawił krótko zasługi odzna-
czonych podkreślając, że TPD każdego 
roku organizuje półkolonie dla 150. 
dzieci z Wejherowa.    
- W ramach działalności wejherow-
skiego TPD Bogdan Tokłowicz jako 
zastępca prezydenta miasta ds. polityki 
społecznej bardzo aktywnie włącza się 
w pracę naszej organizacji i wspiera 
nasze działania swoim autorytetem -
 mówi Stanisław Madera podkreślając, 
iż jako wieloletniemu pedagogowi 
sprawy dzieci nie są mu obce.  - Bog-
dan Tokłowicz współuczestniczy 
w powstawaniu i rozbudowie obiek-
tów rekreacyjno-sportowych o stan-
dardzie europejskim dla dzieci 
i młodzieży. W uznaniu jego 
zaangażowania na rzecz TPD 
przyznanie mu medalu im. 
Henryka Jordana będzie za-

dośćuczynieniem i mobilizacją do dal-
szej działalności na rzecz dzieci. Dr 
Adam Klein, wieloletni pedagog i poeta, 
od 30. lat dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w 
Wejherowie, jest człowiekiem, dla któ-
rego ideały dziecka i rodziny są zawsze 
bliskie i  ważne. Bardzo aktywnie włą-

cza się w pracę naszej organizacji i od 
wielu lat udostępnia nieodpłatnie szko-
łę wraz z zapleczem na siedzibę półko-
lonii letnich organizowanych przez TPD. 
Nauczyciele i uczniowie z podległej 
mu szkoły często współuczestniczą 
w organizowaniu imprez na rzecz dzie-

ci. Przyznanie Medalu im. Hen-
ryka Jordana Adamowi Kleinowi 
jest dowodem uznania za cało-
kształt pracy i osobistego zaan-
gażowania w działalność TPD. 

Bogdan Tokłowicz i Adam Klein  
otrzymali medale im. Henryka Jordana 
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz i dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie Adam Klein, otrzymali 
podczas XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa medale im. Henryka Jordana. Odznaczenie wręczył pre-
zes Miejskiego Zarządu TPD Stanisław Madera wspólnie z członkinią Zarządu - Krystyną Laskowską.  

Henryk Jordan (1842-1907) – polski lekarz, 
społecznik, pionier wychowania fizycznego w 
Polsce. Znany z zakładania ogrodów zabaw dla 
dzieci, tzw. ogrodów jordanowskich. 

(Od  prawej) Adam Klein i Bogdan Tokłowicz przyjmują gratulacje od Krystyny Laskowskiej   
i Stanisława Madery  
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Mecze rozgrywane były na boiskach 
ZS nr 3 oraz przy ulicy Partyzantów 
w Wejherowie. W kategorii szkół pod-
stawowych drugie miejsce zajęła SP 
nr 5, trzecie – SP nr 11. W kategorii 
szkół gimnazjalnych drugie miejsce 
zajęła „dwójka”, a trzecie - „jedynka”. 
Wśród szkół ponadgimnazjalnych 
drugie miejsce wywalczył ZSP nr 2, 
trzecie - ZSP nr 4. 
-  Program budowy boisk realizujemy 
w Wejherowie już od kilku lat – mówi 
zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz. - Boiska są wybudowa-
ne w różnych częściach miasta właśnie 
po to, aby młodzież, miała do dyspozy-
cji sportową, nowoczesną bazę. Zakoń-
czony turniej, który został rozegrany na 
miesiąc przed Mistrzostwami Europy 
pokazał, że ci młodzie piłkarze są zain-
teresowani rozwijaniem swoich piłkar-
skich umiejętności.  
    Jak mówi Arkadiusz Szlas ze Szkolne-

go Związku Sportowego w Wejherowie 
dla drużyn, które zajęły pierwsze trzy 
miejsca Urząd Miejski w Wejherowie 
we współpracy z Powiatowym Zespo-
łem Placówek Oświatowo – Wycho-

wawczych, WCK oraz Szkolnym Związ-
kiem Sportowym ufundował puchary, 
medale oraz dyplomy, natomiast wszy-
scy uczestnicy turnieju „Mini Euro 
2012” otrzymali pamiątkowe koszulki. 

Młodzi piłkarze w Mini Euro  
W rozegranym w Wejherowie turnieju piłki nożnej „Mini Euro 2012” w kategorii szkół podstawowych  
tryumfowała wejherowska „szóstka”, a w kategorii gimnazjów – „trójka”. Wśród szkół ponadgimnazjalnych 
zwycięstwo przypadło Liceum Ogólnokształcącemu nr 2 w Wejherowie. 

Podczas spotkania Maciej Miecznikowski i przedstawiciele 
gmin skupionych w Metropolitalnym Forum NORDA do-
konali prezentacji oferty turystycznej swoich miejscowości 
i spotu promocyjnego Północnych Kaszub. Komplet mate-
riałów został zgromadzony w biuletynie prasowym  
„Gdynia i Północne Kaszuby – Znajdź coś dla siebie”.   
W forum skupiającym Gdynię wraz z 18. gminami uczest-
niczył  m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiń-
ski i szef promocji UM w Wejherowie Jacek Thiel. 

Gdynia i Północne Kaszuby – 

znajdź coś dla siebie 
W helskim Muzeum Obrony Wybrzeża odbyła się 
inauguracja sezonu turystycznego Północnych Ka-
szub „Znajdź coś dla siebie!” przygotowana przez 
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezy-
dentów i Starostów „NORDA”.  

Raid Kowala  
Wejherowo odwiedziło 28 zabytkowych pojazdów, liczą-
cych co najmniej ćwierć wieku, uczestniczących w III Raj-
dzie Kowala. Trasa rajdu na orientację, licząca 180 km, 
wiodła z Wejherowa przez Kościerzynę bocznymi droga-
mi do Gdańska-Oliwy.  
Dzięki temu w sobotnie przedpołudnie wejherowianie mogli 
podziwiać wiele starych, ale sprawnych samochodów, które 
kilkadziesiąt lat temu królowały na szosach świata, a także 
Polski. Komandor rajdu Krzysztof Kester mówi, że głównym 
organizatorem rajdu jest powstała niedawno Fundacja Retro-
Techn zajmująca się ochroną zabytków, starą techniką i pracą 
z młodzieżą w tym kierunku. Do rzadko spotykanych już sa-
mochodów na pewno należą m.in. białe MG, zielony Cadillac 
z 1954 roku, pomarańczowy Volkswagen Karmann, przed-
wojenna Simca 8, a także wiele innych. 
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Konkurs miał na celu wyłonienie ak-
tywnych bibliotek, które swoją działal-
nością wspierały rozwój czytelnictwa.  
- Jest nam niezwykle miło, że spośród 
tak licznego grona wyłoniono naszą 
bibliotekę – mówi Danuta Balcerowicz, 
dy-rektor Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wejherowie. - Osią-
gnięcie trzeciego miejsca w kraju jest 
dla nas olbrzymim wyróżnieniem 
i zachętą do dalszej pracy.  

   Biblioteka od lat  promuje czytelnictwo, 
a szczególnie historię i kulturę regionu 
oraz język kaszubski. Oprócz typowych 
dla bibliotek akcji czytelniczych organizu-
je wiele konkursów m.in. Gryf Literacki, 
wejherowski konkurs literacki „Powiew 
Weny”, konkurs czytelniczy „My i nasza 
rodzina – sięgnijmy do swoich korzeni”, 
internetowy konkurs wiedzy o teatrze). 
Przy bibliotece działają Dyskusyjne Kluby 
Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Nagroda dla biblioteki   
Wejherowska biblioteka zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie 
"Mistrz Promocji Czytelnictwa" organizowanym przez Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich we współpracy z Instytutem Książki.  

Konkurs dla  
miłośników zieleni  
Prezydent Miasta Wejherowa ogło-
sił po raz piętnasty „Konkurs na 
najładniej ukwiecony i zazie-
leniony balkon, okno lub ogród na 
terenie Miasta Wejherowa”, które-
go celem jest upiększenie miasta 
oraz podniesienie walorów krajo-
brazowych i estetycznych naszego 
otoczenia. 
      Konkurs organizowany jest 
w następujących kategoriach: balko-
ny, okna w domach jedno- 
i wielorodzinnych, ogrody przydomo-
we, ogrody działkowe. Konkurs 
w kategorii - ogrody działkowe będzie 
rozstrzygany w dwóch etapach: we-
wnętrznym, a następnie miejskim. 

   Zgłoszenia pisemne do dnia 11 
czerwca 2012 r. do godz. 17 
pr zyjmuje Ur ząd Miejs k i 
w Wejherowie, ul. 12. Marca 195. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, 
nazwisko i adres właściciela obiektu, 
numer telefonu, dokładny adres 
i rodzaj obiektu przedstawionego do 
konkursu.  

W marcu 2012 r. piosenka została wydana jako singel przez Universal Music 
Polska. Teledysk jest efektem współpracy Mateusz Krautwurst Production i Qnc 
Music przy gościnnym udziale Aleksandry Kobysz. Słowa do piosenki "Tego 
nam życzę" napisał Mateusz Krautwurst, muzykę Przemek Puk/Mateusz Krau-
twurst. Teledysk wyreżyserował Bartek Kunc, autorem zdjęć jest Jarek Okoń, a 
montażu podjął się Arek Jaskułka. Teledysk realizowano w wejherowskim mu-
zeum, bolszewskim hotelu "Victoria" oraz w studio Telewizji Kaszuby. 

Teledysk zrealizowany w Wejherowie 
"Tego nam życzę" to utwór, który Mateusz Krautwurst zaprezentował już 
jako finalista I edycji The Voice of Poland 3 grudnia 2011 r. na antenie TVP 2. 

Nagrodę wręczono podczas inauguracji III Warszawskich Targów Książki  

Nagroda dla aktorów  
z wejherowskiej „piątki” 

Młodzi aktorzy z Koła Teatralnego  
„Dialog” w Zespole Szkół nr 2 w Wejhero-
wie zostali wyróżnieni w IV Otwartym 
Turnieju Teatralno-Kabaretowym 
"Wieżowisko" w Gniewinie.  
Spektakl „Bo jak śmierć potężna jest mi-
łość” na motywach dramatu Romana 
Brandstaettera „Dzień gniewu” został 
doceniony pod względem artystycznym.  
Sztuka do głębi poruszyła odbiorców 
wzbudzając refleksje nad losem odrzuco-
nych, wyklętych i napiętnowanych. Za 
rolę Żyda – Emanuela Blatta wyróżnienie 
aktorskie otrzymał Mateusz Popiel. 
Przedstawienie „Sen na jawie” przygoto-
wane przez nauczycielkę języka polskie-
go Sylwię Szydłowską zdobyło wyróżnie-
nie. Oprawę muzyczną spektakli przygo-
towała nauczycielka muzyki Agata Jasiń-
ska. Koło teatralne „Dialog” działa pod 
kierunkiem Iwony Klein.  
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Uznanie dla  
wejherowskich strażaków 

W Komendzie Powiatowej PSP przy ul. Tartacznej 
w Wejherowie odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia 
Państwowej Straży Pożarnej i 60-lecia Zawodowej Stra-
ży Pożarnej. Z tej okazji wielu strażaków-ratowników 
otrzymało odznaczenia,  awanse i wyróżnienia. 
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał st. kpt. Stanisław Baranowski 
a złotą odznakę „Za zasługi dla Ochrony Ppoż” otrzymał mł. 
bryg. Andrzej Papke. Srebrne odznaki „Za zasługi dla Ochrony 
Ppoż” otrzymali: bryg. Piotr Ściebura, mł. bryg. Jacek Nowak, 
mł. bryg. Jarosław Szreder, st. kpt. Stanisław Baranowski, asp. 
sztab. Krzysztof Rathenow, st. asp. Zenon Frankowski, st. asp. 
Jarosław Dargacz i st. ogn. Sławomir Miotk. 
Wyróżnienia otrzymali również druhowie Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza 
otrzymał Krzysztof Cudnik, a złote medale „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymali Piotr Ryta, Ireneusz Kabasa i Adam 
Gafke. Wśród wyróżnionych przez Komendanta Powiatowe-
go PSP medalem okolicznościowym 20-lecia PSP i 60-lecia 
ZSP w Wejherowie byli m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz komendant wejherowskiej Straży Miejskiej 
Zenon Hinca. Podczas uroczystości sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara wręczył komendantowi PSP replikę Statuetki 
Jakuba Wejhera przyznaną przez Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa Komendzie Powiatowej PSP. 

Sukces unihokeistek z „Ósemki”  
 Zawodniczki UKS „Ósemka” Wejherowo, trenowane przez 
Grzegorza Janiszewskiego, których zajęcia finansowane są  
z dotacji Urzędu Miejskiego w Wejherowie, po raz pierwszy 
w historii wejherowskiego unihokeja dziewcząt, awanso-
wały do finału A (sześć najlepszych zespołów w Polsce) Mi-
strzostw Polski w swojej kategorii wiekowej.  
Indywidualną nagrodą za tytuł najlepszej zawodniczki tur-
nieju wyróżniono zawodniczkę  UKS „Ósemka” Sandrę Szyc. 
Zespół wejherowski wystąpił w następującym składzie: Mi-
chalina Wendt, Natalia Dziosa, Aleksandra Cackowska, Mar-
ta  Chrapkowska, Agnieszka  Nastały, Agnieszka  Żownir, 
Dominika  Korzeniewska, Sandra  Szyc, Ewelina  Lessnau, 
Joanna Czerwicka, Wiktoria Gowińska. 

IIIIII Rajd Nordic Walking II Rajd Nordic Walking II Rajd Nordic Walking II Rajd Nordic Walking  
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie zorganizował w  Bazie Harcerskiej „Cedron” spotkanie integra-

cyjne studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa pomorskiego. Studenci uczestniczyli  
w III Rajdzie Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego, zmarłego przedwcześnie instruktora 

i popularyzatora tej dyscypliny rekreacyjnej w Wejherowie.  
Jak mówi Roman Białas, prezes Stowarzyszenia 
„Akademia Złotego Wieku” w Wejherowie, była to 
już kolejna edycja imprezy turystycznej, w której 
uczestniczyli studenci seniorzy z Gdańska, Gdyni, 
Sopotu, Redy, Malborka. - Grzegorz był zapalonym  
„nordikowcem”, chodził codziennie i zarażał tą pa-
sją innych – mówi Jolanta Rożyńska, żona nieżyją-
cego Grzegorza Rożyńskiego. – Nordic walking spe-
cyficzna dyscyplina, którą można uprawiać zarów-
no nad morzem, w lesie czy parku - przez cały rok. 
   Patronat nad rajdem objęli m.in. prezes Polskiej 
Federacji Nordic Walking Olgierd Bojke, rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  
w Gdańsku prof. Waldemar Moska, a także prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 
25 maja 2012 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta 
Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz osoby 
fizycznej: 
• udział 267/1000 części w części wspólnej nieruchomości 
przy ul. Sobieskiego 308 - lokal o przeznaczeniu innym niż 
mieszkalny o pow. 68,05 m2 wraz z udziałem wynoszącym 
82/1000 części w częściach wspólnych budynku i we 
współużytkowaniu wieczystym gruntu 
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Osiedlowy turniej        
W rozegranym Turnieju Tenisa Stołowego Rady Osiedla 
Sucharskiego pierwsze miejsce zajął Tomasz Groenke, dru-
gie przypadło Dariuszowi Kreftowi, a trzecie - Zygmuntowi 
Mirosławowi. Turniej, nad którym patronat objął Prezy-
dent Miasta zorganizowała Rada Osiedla Sucharskiego. 
 Podziękowania należą się Firmie Porta za ufundowanie 
nagród rzeczowych oraz Stanisławowi Kreftowi za ufun-
dowanie słodyczy. Radny Miasta Dariusz Kreft ufundował 
medale dla zawodników oraz Puchar Radnego Miasta 
Wejherowa dla najmłodszego uczestnika turnieju, który 
otrzymał Jakub Miotk. Zwycięzca turnieju Tomasz Groen-
ke oddał swój puchar jednemu z najmłodszych zawodni-
ków Łukaszowi Krampie.  

ejherowski klub jako jedyna pol-
ska ekipa - 44 osoby, reprezento-
wał Polskę i Wejherowo już po 

raz drugi, co zostało zauważone przez 

organizatorów oraz międzynarodowe 
ekipy.  
-  Niezapomniane przeżycia podczas 
turnieju, międzynarodowe kontakty z 
tancerzami z całego świata, jak również 
warsztaty z największymi autorytetami 
tanecznymi i urok chorwackich krajo-
brazów odcisnęły swoje piętno na na-
szym życiu. – mó-
wi Joanna Bernaś-
kiewicz.   
        Jacek Bernaś-
kiewicz dodaje, że 
oprócz osiągnięć 
sportowych, naj-
większym sukce-
sem dla trenerów 
jest  kształtowanie 
silnych charakte-
rów dzieci i mło-
dzieży poprzez 
sport, co owocuje 

właściwą postawą na wszystkich płasz-
czyznach życia. 
    Dodajmy, że młodzi tancerze 
z wejherowskiego Klubu Tanecznego „
Świat Tańca” przyjechali z wieloma me-
dalami także z Ogólnopolskiego Festi-
walu Tańca w Lęborku i Europejskich 
Dni Tańca w Malborku.   

Dominika Bernaśkiewicz mistrzynią 
świata w tańcu hip hop 

Tancerka Dominika Bernaśkiewicz z Klubu Tanecznego „Świat Tańca” z Wejherowa, prowadzona przez Joannę  
i Jacka Bernaśkiewiczów zdobyła Mistrzostwo Świata w kategorii hip hop juniorów w Chorwacji. Na wysokiej - szó-
stej pozycji uplasowała się formacja EXPRESS, a na ósmej grupa CARMEN w kategorii hip hop juniorzy.  

Charytatywnie dla hospicjum  
W Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina 
w Wejherowie odbył się koncert charytatywny uczniów 
szkoły pod hasłem „POLA NADZIEI 2012”, którego organi-
zatorem było Hospicjum pw. Św. Judy Tadeusza 
w Wejherowie. Po koncercie wystąpiła Pijarska Grupa Te-
atralna „Jezus Bogiem Twym”. Dzięki zebranej podczas   
koncertu kwocie zakupiony zostanie materac przeciwod-
leżynowy. Akcję wspomagał AGROLAND Spedycja Mię-
dzynarodowa Sp. z o.o.  
Hospicjum p.w. św. Judy Tadeusza w Wejherowie zajmuje 
się opieką nad osobami w terminalnym okresie choroby. 
Opieka ta sprawowana jest bezpłatnie w domu pacjenta. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych HOSPICJUM p.w. św. 
Judy Tadeusza w Wejherowie ul. 3 Maja 19  Bank PKO BP 
O/ Wejherowo –71 1020 1912 0000 9502 0010 0024.  

 

W 
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Sukcesy  lekkoatletów 
Zawodnicy KS Wejher mogą pochwalić się kilkoma zwycię-
stwami w biegach ulicznych. W rozegranym w Gniewinie 
I RUNNING EXTREME CROSS, w kategorii szkół gimnazjal-
nych pierwsze miejsce wywalczyli Marta Topp oraz Maciej 
Cymann. W biegu młodzieżowym na dystansie 4 km złote 
medale zdobyli: Katarzyna Konkel  oraz Karol Kass. 
W rozegranych w Lini VII Wojewódzkich Biegach Przełajo-
wych zwycięstwo w biegu na dystansie 1500 m odniosła 
Katarzyna Konkel. W czwartej edycji biegów, które odbyły 
się w piaśnickich lasach  w kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce wywalczył Patryk Angel. W kategorii 
szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyła Marta Topp, 
a na trzeciej pozycji przybiegł Maciej Cymann. W biegu 
chłopców na dystansie 2800 m zwyciężył Karol Kass. 

Tytani wygrali turniej w Łebie  
Szczypiorniści KS Tytani Wejherowo zwyciężyli w Turnieju 
Piłki Ręcznej Mężczyzn o Puchar Prezesa KS Start Łeba. Tyta-
ni wygrywając wszystkie spotkania w klasyfikacji drużynowej 
zajęli pierwsze miejsce wyprzedzając PressMan Lębork  
i Olimp Bolszewo. Bardzo dobrze zaprezentowali się również 
Tytani pod względem indywidualnym. Paweł Zaworski, uzy-
skując 35 bramek, okazał się najlepszym strzelcem turnieju, 
a Tomasz Bartoś został najlepszym rozgrywającym. 

Udany rajd rowerowy  
Blisko 150 osób wzięło udział w XII Rodzinnym Rajdzie Ro-
werowym zorganizowanym przez Akcję Katolicką przy Para-
fii św. Leona Wielkiego. Trasa rajdu wiodła przez Zibertowo 
i Gościcino do Robakowa i liczyła ponad 20 km. Przed wyjaz-
dem na trasę z uczestnikami rajdu spotkali się Marek Panek 
z Akcji Katolickiej i proboszcz ks. prałat Marian Dettlaff. In-
struktażu o zasadach zachowania się rowerzystów podczas 
rajdu na drodze udzieliła Joanna Pionk, organizatorka rajdu.  

Wejherowscy karatecy  
w pomorskim turnieju  

W Lipuszu odbył się Pomorski Turniej Karate Tradycyj-
nego o Puchar Starosty Kościerskiego.  Karate Klub 
Wejherowo zajął 7. miejsce. 
W zawodach startowało 171. zawodników z ośmiu klubów 
województwa pomorskiego oraz dwóch klubów wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Jak informuje prezes Okręgowe-
go Związku Karate Tradycyjnego - Mirosław Ellwart najlepiej 
zaprezentowali się najmłodsi karatecy z Wejherowa.  
W kategorii chłopców kata do 7 kyu chłopców (rocznik 2005 
i młodsi) zwyciężył Adam Czoska przed kolegą klubowym Hu-
bertem Bornowskim. W tej samej kategorii sportowej 
i wiekowej Marcelina Kruszyńska wywalczyła drugie miejsce. 
Zaś Marcel Rzepka zwyciężył w kategorii kata 6 do 4 kyu. 
Wśród młodzików rocznik 2002-2000 w kategorii kata zwy-
ciężyła Michalina Kruszyńska, a wśród chłopców Piotr Żuraw-
ski zajął czwarte miejsce. Wśród juniorów młodszych (rocznik 
1999-97) Mikołaj Voelkner zajął trzecie miejsce w kategorii 
fuku-go i kumite, a startujący w kategorii juniorów (rocznik 
1996-94) Grzegorz Korzeniewski wywalczył drugie miejsce 
w kategorii fuku-go i czwarte miejsce w kategorii kumite. 
W kategorii seniorów wejherowianie nie startowali.  

Puchar Prezydenta Wejherowa 
dla Alojzego Formelli 

Alojzy Formella ze Zbychowa zwyciężył w XIV Turnieju 
Skata Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Wejhero-
wa. W turnieju wzięło udział 24 zawodników 
z Wejherowa, Gdyni, Redy oraz gmin wiejskich - Pucka, 
Szemuda i Wejherowa. 
Drugie miejsce wywalczył Władysław Dominik a trzecie Jan 
Ruth. Na kolejnych miejscach uplasowali się: 4-Marek Bi-
stram, 5-Jerzy Szreder, 6-Stefan Szczypior (sędzia zawodów), 
7-Mieczysław Bryła, 8-Władysław Szreder, 9-Józef Drosz, 10-
Brygida Skrzypczak. Nagrody wręczał prezes wejherowskie-
go Oddziału ZKP Henryk Kanczkowski. Obecni byli przedsta-
wiciele fundatorów nagród i pucharów: Prezydenta Miasta 
Wejherowa reprezentował Michał Jeliński - kierownik Wy-
działu Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki, 
a Wójta Gminy Wejherowo - Krzysztof Zabiegliński. 
- Skat sportowy jako gra karciana, jest bardzo popularny na 
Kaszubach, zwłaszcza w rejonie Wejherowa i Pucka - mówi 
prezes wejherowskich skacistów Jerzy Szreder. 

Otwarcie sezonu tenisowego 
Na Wejherowskich Kortach Tenisowych rozegrano Turniej 
Tenisowy  Otwarcia Sezonu 2012 o Puchar Prezydenta Miasta 
Wejherowa. W grach pojedynczych i podwójnych wzięło udział 
łącznie 61 zawodniczek i zawodników. W finale gry pojedynczej 
open Damian Dąbrowski pokonał Mirosława Brusiłę. Miejsca 
trzecie zajęli: Marcin Kenner i Rafał Trojan. W kategorii + 50  
zwyciężył Roman Kenner, drugie miejsce zajął Dariusz 
Olszewski, a trzecie – Andrzej Hincke. W  finale gry  podwójnej 
Damian Dąbrowski i Damian Białas pokonali Marcina Kennera i 
Sebastiana Skrzypczaka. Organizatorem turnieju był Lech 
Bieńkowski – Wejherowskie Korty Tenisowe. 



Maj 2012 r.                                                     Nowiny - www.wejherowo.pl                                                               Str. 9                                                                                       

koncerty-wystawy-spotkania   
czerwiec 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
1.06, godz. 16-18 - Dzień Dziecka w Parku - Teatr KLAPA 
czyli Koperek i Kminek w przedstawieniu „Dwaj Detektywi na 
Tropach Bajek”. Wystawa plenerowa prac uczestników kon-
kursu wakacyjnego portalu art.-mama.pl pn. „Mama w podró-
ży” pod patronatem Martyny Wojciechowskiej. Konkursy 
Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej „Błękitni”.  
4-29.06 - wystawa plenerowa prac uczestników konkursu 
wakacyjnego portalu art.-mama.pl. Prace eksponowane będą 
na latarniach miejskich na wejherowskim deptaku; 
5.06, godz. 10 - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Por-
tret Mojej Mamy” dla przedszkoli oraz klas „0” i „I-III” szkół 
podstawowych. Ratusz w Wejherowie; 
16-17 i 24.06.2012 r. - Festyn rekreacyjno – piłkarski dla 
dzieci i młodzieży z okazji Euro 2012. Park im. A. Majkowskie-
go w Wejherowie; 
22.06, godz. 19 - Koncert Orkiestry Garnizonowej Wojsk Lą-
dowych w Toruniu. Plac J. Wejhera; 
29.06, godz. 18 - Wernisaż i wystawa prac autorstwa Hayna 
van Loverena. Ratusz w Wejherowie. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
1.06, godz. 12 – 14 - Dzień Dziecka w Bibliotece – Paso-
wanie Dam i Rycerzy Bibliotecznego Dworu;  
4.06 – happening Cała Polska Czyta Dzieciom – korowód 
postaci bajkowych, głośne czytanie bajek; 
5.06, godz. 17 – wernisaż wystawy malarstwa, grafiki, 
ceramiki i biżuterii ”Między Niebem a Ziemią” autorstwa 
Izabeli Fołty i Elżbiety Bieńko-Kornackiej; 
13.06, godz. 11 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
14.06, godz. 17 – spotkanie autorskie z Katarzyną Ener-
lich – dziennikarką, poetką, pisarką, autorką między in-
nymi książek „Prowincja pełna marzeń”, „Prowincja peł-
na gwiazd”, „Prowincja pełna słońca”; 
27.06, godz. 11 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika;  

KULTURALNIE W WEJHEROWIEKULTURALNIE W WEJHEROWIEKULTURALNIE W WEJHEROWIE   
Taneczne sukcesy Baccary  

Zespół Baccara działający przy Wejherowskim Centrum 
Kultury pod opieką instruktorki Elżbiety Czeszejko od-
niósł sukcesy w turniejach tanecznych.  
Z  I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego 
i Współczesnego „Dance Talent” tancerze wrócili ze zło-
tem i potrójnym srebrem, a z Powiatowego Turnieju 
Formacji Tanecznych ze złotem, srebrem i brązem.   

Zespół Baccara zdobył I miejsce, w kategorii „Taniec współ-
czesny” (12–15 lat). Zespół Baccara Junior zdobył  
II miejsce w kategorii „Show Dance” (mini formacje 
i formacje 12–15 lat) oraz wyróżnienie w kategorii „Hip-
hop” (do lat 11). Zespół Bąbelki zajął II miejsce w kat. „Inne 
formy tańca” (do lat 8). Zespół Baccarki zdobył II miejsce 
w kategorii „Hip-hop” (do lat 11). Z IX Powiatowego Turnieju 
Formacji Tanecznych w Bolszewie tancerze przywieźli 
kolejne trofea. Baccara Junior - I miejsce w kat. tanecznej  
„Disco Dance” do lat 11 i II miejsce w kat. tanecznej „Hip hop” 
do lat 11, Baccara - II miejsce w kat. tanecznej „Inne Formy” 
12-15 oraz III miejsce w kat. tanecznej „Hip hop” 12-15, 
Baccarki - wyróżnienie w kat. tanecznej „Hip hop” do lat 11, 
Bąbelki - wyróżnienie w kat. „Różne Style” dzieci do lat 7, 
Bąbelki Mini - wyróżnienie w kat. „Różne Style” dzieci do lat 
7. Natalia Orchel zdobyła nagrodę rzeczową za osobowość  
i wyróżniający się wyraz artystyczny.  

Rekrutacja do projektu  
„Moje Wejherowo. Portret miasta” 

Osoby zamieszkujące lub związane z Wejherowem mogą 
wziąć  udział w projekcie fotograficznym: „Moje Wejherowo. 
Portret Miasta”. Projekt realizowany jest przez Fundację Foto-
grafii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych  
„Antykwariat Fotograficzny” i współfinansowany ze środków 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 
Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w projekcie 
fotograficznym - pozowania do zdjęć oraz do opowiedzenia o 
sobie. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają swój por-
tret w formie cyfrowej przesłany na podany adres e-mailowy. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 24 czerwca br.  Udział w pro-
jekcie jest darmowy. Wykonane fotografie mieszkańców mia-
sta wraz z przeprowadzonymi wywiadami staną się częścią 
wystawy fotograficznej. Kontakt: Magdalena Ubysz  
tel: 502-132-781; email: fundacja@antykwariatfotograficzny.
pl; www.antykwariatfotograficzny.pl  

Awans Gryfa do II ligi! 

Gratulujemy zawodnikom, trenerom i zarządowi wejhe-
rowskiego klubu awansu do II ligi i cieszymy się z ich suk-
cesów sportowych! 

Rafał Szlas, prezes WKS „Gryf Orlex Wejherowo” podczas obchodów Dnia 
Jakuba 2012 odebrał nagrodę z rąk prezydenta Krzysztofa Hildebrandta  
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NOWINY - Biule tyn In fo rmacyj ny Urzędu Mie jskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. (58) 677 70 56, fa x (58) 672 12 57; e- m ai l: n o wi n y @ we jh e ro wo . p l;     

Archiwalne nume ry na stronie: www.wejherowo.pl   
Materi ały in form acyjne przyjmowa ne są codziennie w go dzinach p racy Urzę du  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezp łatnie.   Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejhe rowie. Nakła d  
6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  W e jhe ra  8 - Ra tusz  M ie jsk i 

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  

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

 ■   Plac W ejhera 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, Spraw Społecznych, Promocji  
i Turystyki  (Michał Jeliński) - (58) 677 70 37 

Zespół ds. promocji i komunikacji społecznej  
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 56 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

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

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 41 
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 Placówe k Oświatowych   

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

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

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  
(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30,  

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 Rożyńska)  
ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 

Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

Maturzyści - 60 lat później  
W maju br. mija 60 lat od zdania matury przez absolwentów klasy XIA  

Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.  Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie. 2 czerwca odbędzie się już 10. spotkanie 

koleżeńskie organizowane od 1962 roku co pięć lat, z wyjątkiem   
roku 1982,  w którym trwał stan wojenny.  

Wychowawcą tej klasy 
był śp. Stefan Kaczma-
rek, a kolejnymi gospo-
darzami Jan Maciejew-
ski, Jan Nowoczyn  
i Irena Kamecka.  
Większość abiturien-
tów 36-osobowej kla-
sy ukończyło studia 
 i odniosło sukcesy 
jako dyrektorzy i pra-
cownicy naukowi, ar-
chitekci, inżynierowie, 
nauczyciele. 
    Obecnie już nikt  
z uczących klasę na-
uczycieli, w tym dy-
rektorki Józefy Klein-
dienst, nie żyje. Wśród  
zmarłych jest też kilko-
ro uczniów tej klasy,  
w tym były dyrektor 
Stoczni Gdańskiej Kle-
mens Gniech. W do-
wód pamięci w czasie 
każdego spotkania pierwszym punktem programu jest składanie kwiatów na 
ich grobach. Duże zasługi w organizowaniu zjazdów ma maturzysta tej klasy 
Bronisław Naczk, który był organizatorem większości z nich i inicjatorem wielu 
przedsięwzięć, w tym uhonorowania byłego zasłużonego dyrektora dr. Tade-
usza Staniewskiego w 50. rocznicę zdania matury. W 2002 r. w byłym gmachu 
LO uczniowie klasy XI a ufundowali mu tablicę pamiątkową.     

KOMUNIKAT  
W związku z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 

2012  Państwowy Inspektor Sanitarny przygotował kampanię społeczną 
pt.  

„Kibicuj Zdrowiu!”, adresowaną do kibiców.   

Celem kampanii jest ograniczenie ryzykownych zachowań zdrowotnych, jakie 
mogą się pojawić w kontekście organizacji imprez masowych, ze szczególnym 
naciskiem na: ograniczanie zdrowotnych następstw palenia tytoniu; nadużywania 
alkoholu; używania substancji psychoaktywnych; ograniczanie liczby zatruć po-
karmowych  (związanych z konsumpcją; niewłaściwie przygotowanej, przecho-
wywanej lub przeterminowanej żywności; ograniczenie liczby zachorowań na 
inne choroby zakaźne, w tym choroby; związane z niewłaściwą higiena osobistą, 
ograniczanie skutków ryzykownych zachowań seksualnych, w tym odsetka  
nowych zakażeń na HIV oraz zachorowań na inne choroby przenoszone drogą  
płciową  (HCV, HPV,  kiła,  rzeżączka). 
Dla potrzeb kampanii opracowane zostały ulotki  „5 zasad bezpiecznego i zdrowe-
go kibicowania”  i wydane w czterech czterech wersjach językowych (polskim,  
angielskim, rosyjskim, niemieckim). Więcej informacji na stronach internetowych: 
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Wejherowianie pobiegli
Ponad 600 uczestników w różnym wieku wzięło udział w „Wejherowo Biega” na

terenie wejherowskiego parku miejskiego w ramach akcji Gazety Wyborczej

"Polska Biega".

Poprowadził je trener LA Zbigniew Rolbiecki.

Zawody zorganizowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Wejhero-

wie Michał Jeliński i Jacek Thiel.

Rozgrzewkę ze wszystkimi uczestnikami

przeprowadziła znana wejherowska bie-

gaczka (medalistka mi-

strzostw Polski w biegach długodystanso-

wych).

Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt

wyraził uznanie tak licznego udziału

mieszkańców i zapowiedział, że akcja

będzie kontynuowana.

Można było przebiec jedno, dwa lub trzy

okrążenia. Jedno miało dystans ok. 1900

metrów. Każdy z zawodników otrzymał

koszulkę z napisem "Wejherowo Biega -

2012" a na mecie medal pamiątkowy.

Maria Maj-Roksz

Impreza "Wejherowo Biega" odbyła się po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni.

- Nasz park po to został zrewitalizowany w
takiej formie, aby umożliwić mieszkańcom
rozwój aktywności fizycznej i rekreacyjnej.
Utworzyliśmy w nim trasy Nordic Walking i
biegowe, jest ścieżka fitness, ogromny plac
zabaw dla najmłodszych a także rowery
wodne. Tylko korzystać – mówi szef pro-
mocji miasta Jacek Thiel dodając, że akcję
„Polska Biega” od kilku lat propaguje Gazeta
Wyborcza. W tym roku impreza odbywała
się w ponad 700 miejscowościach.




