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

Wakacyjne remonty w szkołach  
Tradycyjnie w okresie wakacyjnym trwały prace modernizacyjne i remontowe w samorządowych placówkach 
oświatowo-wychowawczych w Wejherowie. Dzięki przeprowadzonym podczas wakacji pracom remontowym 
uczniowie wejherowskich szkół samorządowych rozpoczną od 1 września naukę w odnowionych obiektach.  

W Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie pro-
wadzone są na dużą skalę remonty budynków szkolnych. 
Zakres prowadzonych w obu szkołach inwestycji obejmuje 
docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę 
okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowę wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania. Przypomnijmy, że w 2010 
r. inwestycja przeprowadzona była w ZS nr 1, przy ul. Śmie-
chowskiej, a w 2011 r. w ZSO nr 2 na os. Kaszubskim.  
   Projekt „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną 
poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach 
Wejherowo i Reda” realizowany z dofinansowaniem ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakłada 
przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji pięciu 
obiektów oświatowych w Wejherowie i dwóch w Redzie. Sa-
morządy pozyskały dofinansowanie unijne na realizację tego 
projektu w 2009 r.   
- Zgodnie z naszymi planami dotyczącymi modernizacji obiek-
tów oświatowych zarządzanych przez miasto, w tym roku ko-
lejne szkoły zostały zmodernizowane – mówi zastępca prezy-
denta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.  

Remonty bieżące w szkołach  
W okresie wakacyjnym realizowane są również bieżące zada-
nia remontowe w szkołach, które zapisane są w planach dy-
rektorów szkół. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 wyma-
lowano salę, wykonano oświetlenie awaryjne w korytarzach 
oraz rozbudowano i zmodernizowano istniejącą instalację 
wentylacyjną w kuchni. W SP nr 9 w okresie wakacyjnym wy-
konano kompleksowy remont trzech sal lekcyjnych wraz  
z wymianą przewodów elektrycznych, wymianą parapetów 
oraz założeniem sieci internetowej. W Gimnazjum nr 1 wy-
mieniono drzwi wewnętrzne, wykonano remont pomieszcze-
nia sanitarno-socjalnego w piwnicy budynku, malowano także 
salę lekcyjną. W SP nr 6 wykonano kapitalny remont części 
korytarza na piętrze, malowano salę korekcyjną, kuchnię, sani-
tariaty, hole szkolne oraz rozpoczęto przygotowanie doku-
mentacji dotyczącej drugiego etapu budowy boiska szkolnego. 
W ZS nr 3 wyremontowano dwie klasy wraz z zapleczem, re-
montowano salę gimnastyczną oraz blok sportowy. W ZSO  
nr 2 remontowano łącznik między szkołą, a salą gimnastyczną 
oraz zamontowano system kontroli wejścia do szkoły.  

Alicja Eigner jedzie na Paraolimpiadę Londyn 2012 
Wejherowianka, Alicja Eigner reprezentować będzie Polskę na Igrzyskach Paraolimpij-
skich Londyn 2012. W Igrzyskach weźmie udział blisko 4,2 tys. zawodników ze 160 
krajów. Reprezentacja Polski będzie liczyć ponad 100 sportowców.   

Alicja Eigner, członkini Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego START Wejhero-
wo, tenis stołowy uprawia od 1978 roku. W turnieju drużynowym w Londynie zagra 
m.in. z Natalią Partyką (członek honorowy ISS Start). Od kilku lat systematycznie znaj-
duje się w „Dziesiątce najlepszych sportowców powiatu wejherowskiego”. W latach 
2010 i 2011 otrzymała nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa. Aktualna  mistrzyni 
Polski. Dotychczas zdobyła łącznie 19 medali ( 7 złotych, 9 srebrnych i 3 brązowe).  
   W 2010 r. zdobyła brązowy medal indywidualnie i w drużynie na Mistrzostwach 
Świata w Korei. Podczas Mistrzostw Europy w Niemczech w 2001 r. zdobyła złoty 
medal, a brązowe krążki indywidualnie i drużynowo zdobyła w Mistrzostwach  Euro-
py w Słowacji w 1999 r. W 2012 r. wzięła udział w turniejach we Włoszech, Chinach, 
Słowenii, Słowacji, Rumunii i Francji.  

 

Zespół Szkół nr 2 

Zespół Szkół nr 3 
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Wioska tematyczna MOPS 

W ramach projektu realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Wejherowie „W drodze do pracy” podjęto w tym roku inicjatywę, która pole-
ga na integracji mieszkańców wybranego osiedla. Dla realizacji tego pomysłu 
na okres dwóch tygodni MOPS powołał Wioskę Tematyczną i ulokował ją na 
os. Sucharskiego na niezagospodarowanym terenie przy ul. Kotłowskiego, w 
pobliżu budynków 4A i 4B. Tam właśnie organizowane są różne spotkania, za-
bawy, gry. W ramach Wioski Tematycznej zorganizowano już m.in. dzień tańca 
i muzyki, dzień sportu oraz wizyty na Policji i w Straży Pożarnej. Mieszkańcy 
uczyli się też udzielania pierwszej pomocy oraz uczestniczyli w zajęciach z 
bębniarstwa. Odbył się także dzień poszukiwania skarbów oraz wizyta „od 
kuchni” w telewizji. Wioska została zamknięta w piątek, 17 sierpnia br. Zakoń-
czyło ją ognisko i parada dzieci z osiedla.  

Wejherowski park  
„na żywo”  

w Internecie 
Wejherowski park można oglądać 
teraz nie tylko podczas spacerów, 
ale także „na żywo” nie ruszając się 
z domu w Internecie. 
By przenieść się do parku wystarczy 
wejść na stronę internetową miasta 
www.wejherowo.pl i kliknąć w obra-
zek kamery w lewym górnym rogu. 
To już drugi obraz w trybie live 
z Wejherowa. Od dwóch lat o każdej 
porze dnia i nocy możemy oglądać  
„na żywo” także wejherowski rynek. 
- Każdy, kto ma dostęp do Internetu, 
w każdej chwili może zobaczyć, co 
dzieje się na dolnym tarasie wejhe-
rowskiego parku – wyjaśnia Jacek 
Thiel, zastępca kierownika Wydziału 
Kultury, Spraw Społecznych, Promo-
cji i Turystyki UM w Wejherowie. – 
Kamera zainstalowana jest na dachu 
Oranżerii La Belle i widok obejmuje 
rabatę kwiatową z nowo zainstalowa-
ną fontanną oraz Pałac Przebendow-
skich. W parku i na wejherowskim 
rynku można korzystać także 
z bezprzewodowego dostępu do sieci 
internetowej typu Hot Spot. 

Powstają nowe ścieżki rowerowe 
Trwa budowa ścieżki rowerowej w Wejherowie w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub -

 budowa i przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego 
 na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”. 

- Celem projektu jest poprawa publicznej infra-
struktury turystycznej o znaczeniu regionalnym 
i ponadregionalnym – mówi zastępca prezydenta 
Wejherowa Piotr Bochiński. - W Wejherowie pro-
menada nad Cedronem  jest elementem rewitali-
zacji Śródmieścia.  
   Wartość inwestycji to prawie 18 mln zł. W ramach 
inwestycji przewiduje się prace budowlano – mon-
tażowe, w wyniku których powstanie 133 km ozna-
kowanego szlaku rowerowego z infrastrukturą 
oraz jego promocję na terenie gmin: Kosakowo, 
Krokowa, Puck, Wejherowo, Gniewino oraz 
w miastach - Pucku i Wejherowie. Wielkość dofi-
nansowania całego zadania to ok. 10,8 mln zł. 
   Projekt zakłada budowę na terenie Wejherowa 
600-metrowej promenady pieszo-rowerowej 
o nawierzchni twardej wzdłuż potoku Cedron od ul. Rzeźnickiej do ul. Partyzantów; 360-metrowego odcinka ciągu pieszo-
rowerowego przy ul. Chopina od skrętu do szpitala do ul. Nowowiejskiego, 690-metrowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż 
górnego odcinka ul. Ofiar Piaśnicy (droga wojewódzka nr 218).  

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 
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Studenci z Ukrainy poznają Wejherowo 

Na zaproszenie wejherowskiego 
Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego przyjechała do Wej-
herowa grupa studentów ukraiń-
skich z Uniwersytetu Przykarpac-
kiego w Iwano-Frankiwsku.  
Studenci zwiedzali Kaszuby oraz po-
znawali język i kulturę kaszubską. 
Jednym z punktów realizowanego 

w Polsce programu była wizyta 
w wejherowskim ratuszu i spotkanie 
z Prezydentem Wejherowa Krzyszto-
fem Hildebrandtem.    W spotkaniu 
uczestniczyli również przedstawicie-
le Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Wejherowie – prezes Hen-
ryk Kanczkowski i skarbnik Leon 
Wesserling. 

   Jak powiedzieli studenci,  przyjecha-
li do Polski, aby wsłuchać się w co-
dzienny język polski, który zamierzają 
doskonalić, a poza tym chcą poznać 
najciekawsze polskie zabytki.  
   Szefowa delegacji - doc. dr Olga 
Lazarowicz, dziekan Wydziału 
Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Przyk arpackiego w  Iwano-
Frankiwsku i wykładowca Katedry 
Języków Słowiańskich, przypomniała, 
że pr zy goda ukr aińsk iego 
uniwersytetu z Wejherowem zaczęła 
się od inicjatywy polskiego 
wykładowcy z Bolszewa, pracującego 
na Uniwersytecie Przykarpackim 
i ówczesnego prezesa Oddziału ZKP 
w Wejherowie Andrzeja Arendta, 
dzięki którym 11 lat temu podpisano 
oficjalną umowę o współpracy 
pomiędzy Uniwersytetem Przy-
karpackim w Iwano-Frankiwsku  
a Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie.  
- Głównym celem wizyt studentów 
ukraińskich w Polsce jest poznawanie 
kultury kaszubskiej – mówi Leon 
Wesserling. - W ramach rewizyt 
również nasze delegacje raz w roku 
odwiedzają Ukrainę.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 24 
sierpnia 2012 r. został wywieszony na 21 dni wykaz 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemców: 

• lokal mieszkalny nr 20 na os. Staszica 2 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 460/2 obręb 15 (użytk. wieczyste) 

• lokal mieszkalny nr 12 przy ul. Harcerskiej 4 wraz  
z ułamkową częścią gruntu działka nr  173/14 obręb 16 
(użytk. wieczyste) 

• lokal mieszkalny nr 23 na os. Kaszubskim 14  wraz z 
ułamkową częścią gruntu dz. nr 384/16 obręb 9 
(użytkowanie wieczyste) 

• lok. Mieszk. nr 24 i 36 na os. Kaszubskim 15  wraz z ułam-
kową częścią gruntu działka nr 384/18 obręb 9 
(użytkowanie wieczyste) 

• lokal mieszkalny nr 4 na os. 1000-lecia 9 wraz z ułamkową 
częścią gruntu dz. nr 19/5 i 21/2 obręb 16 (użytkowanie 
wieczyste) 

• lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Dworcowej 3 wraz z ułamko-
wą częścią gruntu działka nr 61/1 obręb 16  

• lokal mieszkalny nr 20 przy ul. ks. P. Skargi 2 wraz z ułam-
kową częścią gruntu działka nr 146/36 obręb 10 

• lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Bukowej 8 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 345 obręb 16  

• lokale mieszkalne nr 1, 3, 5 i 6 przy ul. Wniebowstąpienia 19 
wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr 302 obręb 14. 

Pracownia gościnnie na 
Jarmarku Dominikańskim  
Wejherowianka Elżbieta Kurek, laureatka II nagrody 
w konkursie „Pomorski Biznesplan” uczestniczyła w 
imprezie "Posmakuj Pomorza",  która odbyła się pod-
czas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku.  
Elżbieta Kurek wyko-
rzystuje tradycyjny 
haft kaszubski na lal-
kach, torebkach i in-
nych wyrobach co-
dziennego użytku. Jej 
pasją są różne techniki 
rękodzielnicze: deco-
upage, koronka szy-
dełkowa, lalkarstwo, 
filcowanie, biżuteria w 
różnych technikach, 
malarstwo, witraż. 
Pracuje z dziećmi, 
młodzieżą, dorosłymi 
i niepełnosprawnymi. 
Należy do Zrzeszenia 
Kaszubsko - Pomor-
skiego Oddział Wejherowo, Stowarzyszenia Artystów Pla-
styków „Pasja” oraz do Stowarzyszenia Twórców Sztuki i 
Rękodzieła Artystycznego Kunszt  w Redzie.  
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Wejherowianin na trasie  
 ultramaratonu kolarskiego 

Mieczysław Solek po raz trzeci uczestniczył w VII Ultramaratonie Kolarskim Bałtyk-Bieszczady Tour 2012 ze 
Świnoujścia do Ustrzyk Dolnych - 1008 km non-stop. W tym roku wejherowski kolarz-amator zamierzał 
przejechać trasę w 50 godzin i pobić dotychczasowy rekord, który wynosi 58 godzin i 16 minut.  Do zamknię-
cia numeru nie znaliśmy rezultatu sportowego wejherowianina.  

Mieczysław Solek odwiedził ratusz i podczas spotkania z 
szefem promocji miasta Jackiem Thielem zaopatrzył się w 
materiały promocyjne, które rozdawał na trasie. Patronat 
honorowy nad jego udziałem w tym maratonie sprawuje 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  
- Od zawsze jeździłem rowerem – np. do pracy, na zajęcia  
z dziećmi - mówi Mieczysław Solek. - Później rower odsta-
wiłem i zacząłem pływać na desce. Następne było kolar-
stwo profesjonalne. Z czasem kupiłem sobie lepszy rower 
i lepsze wyposażenie. Zacząłem zwiększać dystanse. Tre-
nuję z niewielką przerwą 6 dni w tygodniu przez cały rok. 
Ponadto dojeżdżam rowerem do pracy w Gdyni. W tym 

roku będę uczestniczył w Maratonie 1008 km ze Świnouj-
ścia do Ustrzyk Górnych po raz trzeci. Limit czasowy na 
przejechanie tej trasy wynosi 72 godziny. Na trasie są 
punkty kontrolne co ok. 100 km i dwa duże punkty kontro-
lne. Podczas pierwszego startu w 2010 r. przejechałem tę 
trasę w 66 godzin i 11 minut. W ubiegłym roku przejecha-
łem ten maraton w czasie 58 godzin i 16 minut, mimo że od 
Świnoujścia do Piły jechaliśmy praktycznie w deszczu. Do-
póki będę miał siły, to będę jeździł. To jest idealna impreza. 
Rekord do pobicia trasy wynosi 36 godzin, który ustano-
wiono ten rekord w 2006 r.  

Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne TRAMPOLINA 
mające swoją siedzibę w Wejherowie  przy ul. Sobieskiego 
221/3 prowadzone przez Stowarzyszenie Ukierunkowane 
na Rozwój Osobisty  i Pomoc Psychologiczno – Pedago-
giczną TRAMPOLINA od kwietnia do czerwca br. zrealizo-
wało warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów  klas V 
szkoły podstawowej z nasilonymi trudnościami w nauce.  
   Jak mówi Iwona Kruszewska, prezes stowarzyszenia,
niepowodzenia szkolne  negatywnie wpływają na rozwój 
emocjonalno-społeczny  dzieci i młodzieży, często prowa-
dzą do różnego rodzaju patologii. Ważne jest, aby 
działaniom dydaktyczno-wyrównawczym, powszechnie 
realizowanym przez szkoły, towarzyszyły różne formy 
zajęć korygujących zaburzenia  w rozwoju psychicznym, 
uczące sprawniejszego funcjonowania w relacjach 
zarówno z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi. 
   Zgłoszenia na zajęcia odbywały się za pośrednictwem pe-
dagogów szkolnych. W trakcie realizacji programu w miarę 
potrzeb realizowane były indywidualne konsultacje psy-
chologiczne  dla rodziców. Zajęcia miały formę cyklicznych 
spotkań grupowych, uczestniczyło w nich 15 uczniów  
z  5 wejherowskich szkól podstawowych. 

Podczas zajęć wykorzystywano naturalną potrzebę działa-
nia, powtarzanie pożądanych zachowań, oraz stosowanie 
wzmocnień realizowanych w atmosferze akceptacji i życz-
liwości. Poprzez zabawę i pracę w grupie dzieci uczyły się 
współpracy, wrażliwości na innych, wzmacniały poczucie 
własnej wartości, kształtowało się ich zaufanie do rówie-
śników i osób dorosłych, nabywały umiejętności radzenia 
sobie z sytuacjami trudnymi w społecznie akceptowany 
sposób. 

   Zajęcia zakończyły się wręczeniem dzieciom certyfika-
tów. W ocenie prowadzących zajęcia przyniosły zamierzo-
ny efekt, obserwowano wzrost pewności siebie, poprawę 
koncentracji uwagi, aktywne podchodzenie do różnorod-
nych zadań i większą wytrwałość w ich realizacji. Stwier-
dzono również, że dzieci będące uczestnikami programu 
mają za sobą długotrwałe doświadczanie niepowodzeń 
szkolnych, prezentowane przez nie deficyty  rozwojowe 
mają złożony charakter, toteż konieczna jest dalsza inten-
sywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  
   Zajęcia były realizowane nieodpłatnie dzięki przyznaniu 
przez Gminę Miasta Wejherowa dotacji ze środków pu-
blicznych adresowanych do organizacji pozarządowych. 

Warsztaty dla piątoklasistów 
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LLLLato z piłką 2012ato z piłką 2012ato z piłką 2012ato z piłką 2012  

W lipcu na boisku „Jamajka” przy ul. Partyzantów odbywały się turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. 
W turnieju systematycznie brała udział około setka uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organi-
zatorem „Lata z piłką 2012” był Prezydent Miasta Wejherowa oraz Wejherowskie Centrum Kultury.  

Jak mówi Arkadiusz Szlas, koordynujący turniej, drużyny 
grały systemem "każdy z każdym" zbierając punkty przez 
trzy tygodnie. W kategorii szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęła drużyna „Apostołowie”, drugie – „Ogrodo-
wa”, a trzecie „Smerfy”. Dalsze miejsca zajęły zespoły:  
„Fc Podwórko”, „Power Banan”, „Tytani”, „Ogrodowa 1”  
i „Lisy”. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła dru-
żyna „Szopen”, drugie miejsce zajął zespół „Drewno”, 
a trzecie – „Gwiazdy”. Na kolejnych pozycjach uplasowali 
się „Dorsze” i „Nike”.  
- Po raz kolejny organizujemy Turniej Piłki Nożnej „Akcja 
Lato 2012” dla chętnych młodych ludzi, którzy chcą aktyw-
nie spędzić wakacje – mówi zastępca prezydenta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz. – W „Akcji Lato 2012” wzięło udział 
16 drużyn – 10 ze szkół podstawowych i 6 gimnazjalnych. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, które 
wręczał zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz oraz kierownik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, 

Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie Mi-
chał Jeliński. 

Błękitni trenują  
najmłodszych na Jamajce 
Na boisku piłki nożnej przy ul. Partyzantów w Wej-
herowie trwał cykl zajęć sportowych dla małych dzieci 
pod nazwą „Akcja Lato z Błękitnymi 2012”. Zajęcia do-
towane były z budżetu Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie.  
Koordynator akcji Tadeusz Ciapa informuje, że podczas 
czterodniowych zajęć wakacyjnych cyklem treningowym 
została objęta ok. 50. osobowa grupa dzieci. - Każdego dnia 
oprócz zajęć ogólnorozwojowych wprowadzaliśmy nowe 
elementy treningu oraz dawaliśmy szanse ich wykorzysta-
nia na boisku w bezpośrednich rozgrywkach – mówi Tade-
usz Ciapa. Zajęcia szkoleniowe z dziećmi, jako trenerzy 
prowadzili w Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej Błękit-
ni – Tadeusz Ciapa, Jakub Przybylski, Adrian Nowak, Mar-
cin Funk i Erwin Hierasimczyk, a nad całością czuwał pre-
zes stowarzyszenia Dariusz German. Przypomnijmy, że 
w czerwcu „Błękitni” zorganizowali w parku festyn rekre-
acyjno-piłkarski dla dzieci, młodzieży i rodziców –  
„Błękitne Euro – Wejherowo kibicuje”. 

Wytańczyli Srebrną Jodłę  
Młodzi tancerze z wejherowskiego zespołu Baccara 
Junior zdobyli Srebrną Jodłę na XXXIX Harcerskim Fe-
stiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.  

Kielecki festiwal jest prestiżowy, odbywa się nieprzerwanie 
od 1974 roku. Każda edycja trwa kilkanaście dni i przyciąga 
dziesiątki zespołów z Polski i zagranicy. Baccara Junior oka-
zał się najlepszym zespołem w kategorii tańca nowoczesne-
go do lat 12 (jury nie przyznało pierwszej nagrody).  
   Sukces poprzedziły żmudne treningi. Przez dwa tygodnie 
przed wyjazdem, mimo trwających wakacji, dzieci spotyka-
ły się, żeby ćwiczyć układ – codziennie po dwie godziny.  
– Takie dopracowywanie szczegółów wymaga wiele cier-
pliwości – podkreśla Elżbieta Czeszejko, która prowadzi 
tancerzy z Wejherowa. 
   Dodatkową nagrodą dla zespołu było spotkanie 
z dziennikarzami, zorganizowane przez Wejherowskie 
Centrum Kultury. Baccara Junior wystąpił w foyer Filhar-
monii Kaszubskiej, przyszłej siedziby WCK, której otwarcie 
planowane jest na początek 2013 roku. Po występie młodzi 
tancerze udzielali wywiadów lokalnym mediom. 
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Jubileuszowy Turniej Skata  
Wejherowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
organizuje 15. Jubileuszowy Turniej Skata Sportowego  
o puchar Prezydenta miasta Wejherowa, Wójta Gminy 
Wejherowo oraz Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego oddział w Wejherowie. Turniej rozpocznie 
się 7 września br. o godz. 17. Informacja tel. 511 095 441.  

Studenci po indeksy  
Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” ogłasza zapisy 
na rok 2012/2013: 23.08  -  30.08; 3.09  -  6.09; 17.09  -
21.09 godz. 10–14  Wejherowo  ul. Obr. Helu 1, Zakład 
Usług Komunalnych, tel. 784 659 795; www.utww.pl 

Wejherowscy harcerze na obozie żeglarskim  
Członkowie wejherowskiego Hufca ZHP im. Partyzantów Kaszubskich wzięli udział w obozach żeglarskich  

w miejscowości Wenecja nad jeziorem Ruda Woda oraz w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku.  
Projekt odbył się dzięki  dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Wejherowie.  

W obozie w miejscowości Wenecja nad jeziorem Ruda 
Woda wzięło udział 140 osób, w tym 30. zuchów. Harcerze 
w chwilach wolnych od pływania poznawali historię 
Szarych Szeregów - oglądali film i słuchali ujmujących gawęd 
znawcy historii druha „Rzeźnika”. Zajęcia programowe były 
podporządkowane głównej myśli: „Udział harcerzy w Po-
wstaniu Warszawskim”.  
    W czasie trwania obozu zainscenizowano niektóre akcje 
Szarych Szeregów. Wśród uczestników było 15. nowych 
żeglarzy, którzy w na początku lipca br. zdobyli patenty 
żeglarskie.  

Obóz żeglarski w Pucku 
Grupa harcerzy wejherowskiego Hufca ZHP im. Partyzan-
tów Kaszubskich przeszła także szkolenie na obozie żeglar-
skim w Harcerskim Ośrodku Morskim w Puc-
ku.  Dzięki  dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie siedmioosobowa grupa uzyskała możliwość zdobycia 
patentów żeglarskich.  
   Choć pogoda nie rozpieszczała przyszłych adeptów sztuki 
żeglarskiej, każdą chwilę młodzi zapaleńcy spędzali na wo-
dzie. Do dyspozycji uczestników były żaglówki typu PUCK, 
materiały dydaktyczne oraz pełna zaangażowania kadra 

HOM-u, która w każdej chwili służyła pomocą i dobrą radą. 
Ciężka praca i zaangażowanie zaowocowały pomyślnie zda-
nymi egzaminami. Część uczestników obozu przeszła odpo-
wiednie szkolenie i podeszła do egzaminu na sternika moto-
rowodnego.  

Matura - rocznik 1962 
Absolwenci klasy XI A Państwowego Gimnazjum  
i Liceum Ogólnokształcącego im.  Jana III Sobieskiego  
w Wejherowie  spotkali się po raz dziesiąty w 60. rocznicę 
zdania matury.  W zjeździe maturzystów wzięło udział 18. 
uczestników z m.in. Calgary w Kanadzie, Warszawy, Łodzi, 
Szczecina, Trójmiasta i oraz Wejherowa. Spotkanie 
rozpoczęto zapaleniem zniczy na grobach 8. profesorów i 10. 
uczniów pochowanych na miejscowym  cmentarzu. 
Absolwenci odwiedzili gmach byłego Gimnazjum i Liceum. 
Jak mówi Leon Wesserling, uczestnik tego zjazdu, było to 
sentymentalne spotkanie bliskich osób po latach.                                                                     

Pomoc dla uczniów 
Urząd Miejski w Wejherowie informuje o możliwości 
ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Formy 
oferowanej pomocy to: stypendium szkolne, pomoc rze-
czowa, zasiłek szkolny, wyprawka szkolna. 
  Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są 
mieszkańcy Wejherowa, którzy znajdują się w trudnej sytu-
acji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie prze-
kracza 351 zł netto. Formą stypendium szkolnego może być 
m.in.: pokrycie kosztów poniesionych na zakup podręczni-
ków, artykułów szkolnych, stroju sportowego oraz pokrycie 
kosztów zajęć edukacyjnych i abonamentu internetowego na 
podstawie imiennych faktur lub rachunków wystawionych 
na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. Pomoc rzeczo-
wa o charakterze edukacyjnym to w szczególności zakup 
podręczników szkolnych i pomocy naukowych. Wnioski 
o przyznanie stypendium są dostępne w Kancelarii Ogólnej 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie, a także w sekretariatach wejherowskich 
szkół samorządowych i Miejskim Zespole Obsługi Placó-
wek Oświatowych w Wejherowie.  
   Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości 
dochodów za sierpień 2012 r. Poprawnie wypełniony for-
mularz składa się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy 
ul. 12 Marca 195 między 1 a 15 września br. 
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koncerty-wystawy-spotkania  
wrzesień 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
31.08 - Nadmorskie Spotkania Twórcze – Inżynieria Morska 
Polskiego i Niemieckiego Wybrzeża Bałtyku, Białogóra; 
6-12.09 - Wykłady „W gobelinie wielokulturowości” w ra-
mach Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych 
im. Adama Luterka; 
8.09, godz. 16-22.30 - IX Open Air Rock Festival. Gwiazdą 
wieczoru będzie zespół Flapjack, wystąpią: Wolne Owce, 
Bregma, Different, Slovenian Girl, Fosfor. Amfiteatr Miejski; 
9.09, godz. 15-18 - Piknik Rodzinny – Finał Wielkiej Zbiórki 
Nakrętek dla Małgosi „Zakręcone Wejherowo”. Mała scena ka-
meralna w Parku Miejskim, godz. 18-21 – polana piknikowa; 
14.09 - Wystawa zbiorowa -Danuta Joppek, Elżbieta Kowal-
ska-Matuszewska, Alicja Bach, Sławomir Grabowy, Jan Misiek, 
Mariusz Kułakowski, Zbigniew Wąsiel. Ratusz w Wejherowie 
15.09 - Doroczny Zjazd Rady Chórów Kaszubskich – wyjazd 
chóru Harmonia do Banina; 
21.09 - Biegi Przełajowe (patrz obok). 
22.09, godz. 8-19 - Przegląd kaszubsko – języcznych te-
atrów ulicznych. Plac Jakuba Wejhera.  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
6.09 godz. 16 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych poświęcone książkom Mario Vargasa Llosy  
„Marzenie Celta” oraz Lidii Ostałowskiej „Farby wodne”; 
12.09. godz. 11 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
12.09. godz. 16 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Młodzieży poświęcone książce Barbary Gawryluk „Dżok. Le-
genda o psiej wierności”.  
26.09. godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
27.09. godz. 17.00 – promocja tomiku wierszy Bogusławy 
Zubrzyckiej „ Poema Starszej Pani” oraz zamknięcie wystawy 
prac Aliny Adamczyk – członkini Lęborskiego Klubu Fotografii; 
28.09 - Dzień Głośnego Czytania – zajęcia edukacyjne dla zor-
ganizowanych grup dzieci z klas 0-3 szkół podstawowych 
(zapisy, kontakt dla nauczycieli: tel. 677-65-75). 

Szczegółowe i aktualne informacje na stronie  
www.biblioteka.wejherowo.pl  

LATO W WEJHEROWIELATO W WEJHEROWIELATO W WEJHEROWIE   
VII edycja  

„Powiewu Weny” 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie ogłasza VII Edycję Wejherowskiego Konkursu Li-
terackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezy-
denta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.  
Motto tegorocznego konkursu brzmi „Navigare neces-
se est”, czyli „Żeglowanie jest koniecznością”.  
   Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno 
do debiutantów, jak i dojrzałych autorów, mieszkających 
na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu 
jest inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnie-
nie ich talentów oraz stworzenie możliwości publikacji naj-
lepszych utworów. Konkurs rozgrywany jest w kategorii 
prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16. do 
l9. lat i „B” - powyżej 20. lat. 

    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 
utworów literackich nawiązujących do motta konkursu w 
jednej z dwóch kategorii: prozy lub poezji. 
    Prace oznaczone grupą wiekową i godłem należy dostar-
czyć w 3. egzemplarzach standardowego maszynopisu 
oraz dodatkowo na płycie CD do 31 października 2012 ro-
ku na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 84-
200 Wejherowo ul. Kaszubska 14, z dopiskiem: „Powiew 
Weny”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w 
pierwszej połowie listopada 2012 roku.  
   Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja kon-
kursowa w składzie: Bogdan Tokłowicz – przewodniczący 
oraz członkowie - Danuta Balcerowicz, Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek, Dariusz Majkowski i Henryk Połchowski. 
Więcej informacji na stronie internetowej biblioteki. 

Ogólnopolskie Biegi  
Przełajowe o Puchar  
Prezydenta Miasta  

Prezydent Miasta Wejherowa zaprasza na Ogólnopol-
skie Biegi Przełajowe, które odbędą się 21 września 
br. w Amfiteatrze i Parku Miejskim w Wejherowie.  

Początek zawodów o godz. 11.  
   Organizatorami są: Klub Sportowy „Wejher”, Wejherow-
skie Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego. 
   Zawody zostaną rozegrane w dniu 21.09 br. (piątek)  
w parku i amfiteatrze w Wejherowie. Zapisy w biurze za-
wodów od godziny 9.00, pierwszy bieg - godz. 11.     
Biuro zawodów będzie usytuowane na terenie Amfiteatru 
Miejskiego w Wejherowie. Kierownikiem zawodów jest 
Zbigniew Rolbiecki – trener lekkoatletyki. 
W zawodach odbędzie się 11 biegów w różnych katego-
riach wiekowych, na dystansach od 1000 m do 5000 m. 
Regulamin zawodów dostępny na stronie internetowej 
UM w Wejherowie: www.wejherowo.pl 

Coraz więcej czytelników 
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejhero-
wie w okresie wakacyjno-urlopowym zaobserwowano wy-
soki wzrost zainteresowania czytelnictwem książek. Od 
początku lipca do 16 sierpnia samą tylko Wypożyczalnię 
dla Dorosłych odwiedziło 4 638 osób, co daje średnią licz-
bę 171 odwiedzin dziennie.  

Ten wynik wystawia wejherowianom i bibliotece kierowa-
nej przez dyrektor Danutę Balcerowicz jak najlepsze świa-
dectwo, zwłaszcza że w całej Polsce specjaliści biją na 
alarm, informując o drastycznym spadku czytelnictwa. Nie-
wątpliwie na ten wynik mają wpływ atrakcyjne i zróżnico-
wane formy popularyzacji czytelnictwa prowadzone syste-
matycznie w wejherowskiej bibliotece. Warto podkreślić, 
że z bezpłatnych zajęć wakacyjnych dla dzieci skorzystało 
łącznie około 60 osób. 
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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 Marca 195 - Kancel aria 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 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   

Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy  
w standardzie DVB-T objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopnio-
wego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpocznie się 
w listopadzie, a pierwsze wyłączenia na terenie woj. pomorskiego rozpocz-
ną się 28 listopada i będą dotyczyły programów telewizyjnych nadawa-
nych w sposób analogowy z nadajników w Chwaszczynie, Gdyni i Gdańsku.  
Tradycyjne analogowe telewizory, odbierające programy za pomocą anteny za-
zwyczaj zainstalowanej na dachu nieruchomości, nie są zdolne do odbioru emisji 
cyfrowych. Aby zatem uniknąć sytuacji, gdy np. na początku grudnia włączymy 
telewizor, a na ekranie będzie widoczny tylko szum, należy wcześniej przystoso-
wać nasz odbiornik telewizyjny do odbioru sygnału cyfrowego. 
Telewizor z tunerem cyfrowym 
Do oglądania programów telewizyjnych emitowanych w sposób cyfrowy z nadaj-
ników naziemnych (w technice kodowania MPEG-4) potrzebny jest telewizor z 
fabrycznie wbudowanym tunerem DVB-T lub w przypadku, gdy nasz dotychcza-
sowy telewizor nie posiada takiego urządzenia - zakup zewnętrznego tunera 
DVB-T (zwanego także dekoderem lub przystawką STB - Set-Top-Box). Rozwią-
zanie polegające na wykorzystaniu tunera/dekodera STB jest tańsze i nie wiąże 
się z wymianą odbiornika telewizyjnego. Niezwykle istotnym jest, aby nasz sprzęt 
spełniał wymagania ustalone do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Tylko 
wówczas będziemy mieć gwarancję poprawnego odbioru programów i usług 
dodatkowych dostępnych dzięki naziemnej telewizji cyfrowej. 
Plusy cyfryzacji  
Korzyści z przejścia na cyfrowe nadawanie programów telewizyjnych w Polsce to 
m.in.: nadawanie większej liczby programów telewizyjnych, poprawa jakości ob-
razu i dźwięku, wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Defi-
nition Television), równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku 
językach oraz dźwięku przestrzennego). Dzięki cyfryzacji telewizji naziemnej w 
Polsce, czyli zastąpieniu tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowocze-
sną techniką cyfrową, w miejsce dotychczas dostępnych drogą naziemną 7 pro-
gramów telewizyjnych odbiorcy będą mogli odbierać maksymalnie do 24 progra-
mów nadawanych drogą cyfrową.  
DVB-T w powiatach wejherowskim i puckim  
Sygnał telewizji cyfrowej dla powiatów: puckiego, wejherowskiego aktualnie jest 
emitowany z nadajników z Chwaszczyna: multipleks 1: kanał 64, częstotliwość 
818 MHz, multipleks 2: kanał 35, częstotliwość 586 MHz, multipleks 3: kanał 48, 
częstotliwość 690 MHz. W części powiatów: wejherowskiego i puckiego odbiór 
może być utrudniony ze względu na niską tymczasową moc nadajnika multiplek-
su 3. Po wyłączeniu sygnału analogowego w całym kraju t.j. do lipca 2013 r. wyso-
kość anten i moc nadajników z Chwaszczyna zostanie zwiększona co pozwoli na 
poprawę jakości sygnału cyfrowego w tych powiatach. 
DVB-T w powiecie lęborskim  
Natomiast w powiecie lęborskim sygnał naziemnej telewizji cyfrowej można od-
bierać z nadajnika położonego na terenie miejscowości Skórkowo Nowe:  multi-
pleks 1: kanał 38, częstotliwość 610 MHz, multipleks 2: kanał 45, częstotliwość 
666 MHz. Powyższe parametry są parametrami przejściowymi, z chwilą całkowi-
tego wyłączenia telewizji analogowej sygnał cyfrowy będzie nadawany na kana-
łach dotychczas zajmowanych przez sygnał analogowy. 
Inne formy odbioru TV cyfrowej 
Warto pamiętać także o dostępnych innych formach odbioru telewizji cyfrowej. 
Osoby, które obecnie korzystają z komercyjnych usług operatorów telewizji ka-
blowej lub posiadają dekodery TV satelitarnej, jeśli nie są zainteresowane odbio-
rem programów naziemnej telewizji cyfrowej, nie muszą dokonywać wymiany 
instalacji antenowej, nabywać nowego odbiornika telewizyjnego lub dekodera 
DVB-T do starego telewizora.  
Szczegółowe informacje o naziemnej telewizji cyfrowej można uzyskać na stro-
nach internetowych: www.cyfryzacja.gov.pl oraz www.polskacyfrowa.org  






