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Inwestycje samorządowe 
dobre na kryzys 

Ekonomiści podkreślają, że w dobie kry-
zysu powinniśmy jak najwięcej inwesto-
wać z dwóch powodów: po pierwsze to 
metoda na walkę z bezrobociem, po dru-
gie niektóre rzeczy można zrobić taniej. 
Wejherowo w tym roku zamierza na in-
westycje przeznaczyć ponad 27 mln zł. W 
pierwszym półroczu tradycyjnie przeprowa-
dza się procedury przetargowe i zawierane są 
umowy, zaś w drugim półroczu prowadzone 
są prace. Jak mówi Wojciech Kozłowski, za-
stępca Prezydenta Wejherowa, trwa budowa 
ul. Necla. W czerwcu rozpoczęła się także 
przebudowa budynku dla MOPS przy ul. Ku-
socińskiego, a niedługo rozpocznie się budowa 
budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej. 
- Przygotowujemy się do realizacji projektu 
unijnego w parku – wyjaśnia Dorota Grochal-
ska, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM 
w Wejherowie. -  Planowana jego wartość to 
1,7 mln zł, a przewidywana kwota dofinanso-
wania to 910 tys. zł. Zostanie wykonany nowy 
układ utwardzonych ścieżek parkowych o 
łącznej długości ponad 2 km. Powstanie też 
nowa aleja z nasadzonymi prawie 1700 krza-
kami róż. Będzie też stylowa altana widoko-
wa i ścieżka dydaktyczna . Prace powinny 
rozpocząć się w lipcu.  
   Kolejne inwestycje będą realizowane w par-
ku przy ul. Strzeleckiej, wokół czołgu. Wy-
łoniono wykonawcę i zawarto umowę na tę 
realizację.  Rozstrzygnięto przetarg i zawarto 
umowę na budowę boiska piłkarskiego przy 
ZS nr 3. Jesienią rozpocznie się drugi etap 
przebudowy śródmieścia. Obecnie na ukoń-
czeniu jest budowa parkingów i dróg dojaz-
dowych w obrębie ul. Wałowej, a w ramach 
drugiego etapu ma być modernizowana sama 
ul. Wałowa. W  przygotowaniu jest przetarg 
na budowę ciągu pieszo- jezdnego wzdłuż 
rzeki Cedron w rejonie śródmieścia . W naj-
bliższym czasie będą ogłoszone przetargi na 
budowę ul. Staromłyńskiej i na fragmenty ul. 
Karnowskiego.  Zakończyły się już  prace pro-
jektowe ulic Orzeszkowej, Śmiechowskiej, 
Spacerowej i Kotłowskiego z fragm. ul. Roga-
czewskiego, a rozpoczynają dla ul. Leśnej, 
Brzozowej i Ofiar Grudnia 1970.  Rozpoczęły 
się też prace projektowe tzw. „wę-zła Zryw” 
czyli powiązania drogowego łączącego pół-
nocną i południową część miasta Wejherowa.        
    Ogłoszony został także przetarg na najwięk-
szą  w historii miasta inwestycję - nowy 
obiekt Wejherowskiego Centrum Kultury - 
Filharmonię Kaszubską.                                          (ir)                      

Monitoring w parku 
W Parku Miejskim im. Aleksandra 
Majkowskiego w Wejherowie zamon-
towano kolejną kamerę miejskiego 
monitoringu.  
   Zamontowana kamera przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu, 
a Straż Miejska wyłapywać będzie wszel-
kie chuligańskie wybryki i karać za nie.  
   Obecnie w systemie ulicznego monito-
ringu w Wejherowie działają 24 kamery. 
Docelowo ma być ich 32.  
Już niedługo zamontowana będzie kame-
ra na osiedlu Chopina. Monitorować bę-

dzie teren osiedla, rejon tunelu przy ul. 
Św. Jana, część drogi krajowej nr 6, część 
ul. Puckiej i ul. Chopina.  
   Trwa finalizowanie umowy, na mocy 
której zakup i montaż wyżej wymienionej 
kamery sfinansuje Wejherowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. W nowe miejsce 
przestawiona zostanie kamera zamonto-
wana przy ul. Kusocińskiego, która trafi 
na skrzyżowanie ulic Nanicka-
Kusocińskiego. Po przeniesieniu jej w no-
we miejsce, monitoringiem objęty zosta-
nie znacznie większy obszar, m.in. cała 
ulica Nanicka, dojście do szkoły i część 
ulicy Sienkiewicza.                                         (ir)                                                

Promocja Wejherowa – nowe wydawnictwa  
Kreska w ataku - tak można byłoby określić nowe wydawnicze przedsięwzięcia. 
Perełką wśród wydawnictw turystycznych w tym roku powinny być komiksy, 
które rozwijają się równie dynamicznie jak  fil czy literatura.  W majowych 
"Nowinach" ukazał się komiks "Ślub nad Białą" Tomasza Meringa z okazji 400. 
urodzin Jakuba Wejhera. A pod koniec czerwca ukaże się komiks turystyczny 
promujący Wejherowo autorstwa czterech wejherowskich rysowników - Alek-
sandry Spanowicz, Tomasza Meringa, Jana Plata-Przechlewskiego i Bartosza 
Glazy.  

   Ośmiostronicowe wydawnictwo zawie-
ra różne formy komiksu i ma promować 
miasto w innowacyjnej formie. Jest skie-
rowane głównie do młodzieży, aby przy-
ciągnąć młodych ludzi do Wejherowa. Jak 
zapewniają autorzy ma to być pierwszy 
tego typu komiks w naszym kraju, wyda-
ny przez urząd miejski oparty na współ-
pracy z rysownikami z rodzimego miasta.  
 - Jedna z przedstawionych historyjek ob-
razkowych ma charakter fabuły, ale jej 
treść niech do końca pozostanie niespo-
dzianką - mówi  Jacek Thiel, szef  promocji   
UM w Wejherowie.      

Materiały reklamowe                                                 
Jak każdego roku, przed sezonem letnim 
Urząd Miejski w Wejherowie wydaje no-
we materiały reklamowe promujące na-
sze miasto. W tym roku dla turystów, jak i 
mieszkańców Wejherowa, został wydany 
tradycyjnie "Nordowy Goniec" - biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Rozwoju Pół-
nocnych Kaszub "Norda”, a także mini-przewodnik "Kalwaria Wejherowska. Święte 
góry Kaszub" oraz album fotograficzny "Kalwaria Wejherowska". Jest ponadto nowy 
rozkładany folder promujący Wejherowo, który spełnia również funkcję plakatu. Wy-
drukowano nowe mapki-ulotki tzw. odrywanki oraz nową mapę miasta. 

    Wydany w trzech językach nowy mini-przewodnik po kalwarii pt. "Kalwaria Wej-
herowska. Święte góry Kaszub", zawiera mapę kalwarii i informacje użytkowe oraz opi-
suje każdą z kaplic.  Dla koneserów fotografii przygotowany został album fotograficzny 
"Kalwaria Wejherowska" przygotowywany przez Wydawnictwo BiT, który powinien 
ukazać się na przełomie czerwca i lipca br. w wejherowskich księgarniach i Cepeliadzie. W 
albumie znajdzie się dużo zdjęć każdej z kaplic, już po remoncie, w tym z ujęciami wnętrz. 
Nie braknie także zdjęć z uroczystości odbywających się na kalwarii.                                             (p)                                        
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niezwykle kosztowny – 1,6 mln zł – mówi Andrzej Papke, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejhero-
wie. – Podnośnik jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowni-
czych w budynkach wysokich. Teraz jest on sprawdzany, bierze-
my udział w szkoleniach. Bo jak się okazuje, często dojazd do 
miejsca zdarzenia jest utrudniony przez zastawiające drogi do-
jazdowe pojazdy.  
   Obchody Powiatowego Dnia Strażaka były okazją do podsumo-
wań i podziękowania tym, którzy każdego dnia narażają swoje 
życie ratując innych. Ludzie, którzy własną pracą, wysiłkiem  
i odwagą zasłużyli na honory, tego dnia otrzymali awanse i spe-
cjalne wyróżnienia. Auta poświęcił ks. dziekan Tadeusz Reszka  
z wejherowskiej fary.  

- Wejherowska jednostka jest jedną z najlepiej wyposażonych w 
województwie – mówił obecny na uroczystości Andrzej Rósz-
kowski, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej.            (ir)  

Uroczyste obchody Dnia StraŜaka - odznaczenia i samochody  
W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Wejherowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Podczas uro-
czystości przekazano komendzie dwa nowoczesne terenowe samochody rozpoznawczo-ratownicze „Nissan Pic-
kup” oraz samochód ciężki „Volvo” - podnośnik z drabiną o wysięgu 40 metrów. Zakup specjalistycznego i dłu-
go oczekiwanego sprzętu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu okolicznych samorządów  m.in. Wejherowa.  

- O podnośnik zabiegaliśmy już od kilkunastu lat i udało się go 
wreszcie pozyskać dzięki hojności samorządów, a jest to sprzęt 

Środki unijne szansą  
na złagodzenie kryzysu 

Przedsiębiorcy, samorządowcy oraz naukowcy spotkali się 
w sali konferencyjnej Centrum Handlowego Kaszuby, aby 
porozmawiać o możliwościach przeciwdziałania skutkom 
kryzysu. Debatę prowadzoną w trójkącie "Samorząd-
Biznes-Nauka" marszałek województwa pomorskiego Jan 
Kozłowski nazwał "złotym trójkątem".   
   W  debacie wziął udział Krzysztof Sętowski, przedstawiciel Krajo-
wej Izby Gospodarczej. - Inicjatywa prezesa Regionalnej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Wejherowie i wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Wejherowa - Leszka Glazy, czyli konkurs Biznesplan dla mło-
dych przedsiębiorców, zyskała uznanie Krajowej Izby Gospodarczej i 
zostanie wdrożona we wszystkich województwach na terenie całe-
go kraju, jako cenna inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 
w tym walki z kryzysem – powiedział Sętowski.     
   Jak przyznała większość rozmówców skutki kryzysu odczuje-
my dopiero jesienią, a na pewno na początku przyszłego roku, 
gdy poznamy plany budżetowe rządu na przyszły rok oraz wyni-
ki gospodarcze bieżącego roku.  Marszałek Jan Kozłowski powie-
dział, że podjął decyzję o przyśpieszeniu wydawania środków, 
zwłaszcza z funduszy unijnych, gdyż te pieniądze, co potwierdził 
również prof. Józef Młynarczyk - rektor Wyższej Szkoły Admini-
stracji i Biznesu w Gdyni, mogą być tarczą antykryzysową dla 
naszego kraju.  
   W debacie uczestniczyli m.in. wicemarszałek Mieczysław Struk, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezy-
denta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński, st. cechu Brunon Gajewski, a także znani wejherow-
scy przedsiębiorcy.                                                                                         (p) 

Tomasz Mering laureatem konkursu 
W majowych Nowinach ukazał się komiks o powstaniu 
Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej "Ślub nad Białą" au-
torstwa Tomasza Meringa. Kiedy ten komiks był w druku, 
Tomasza Meringa spotkała kolejna miła niespodzianka - 
został laureatem konkursu plastycznego w Gdańsku.  
- Narysowałem komiks na 
ogólnopolski konkurs “Duch 
Gdańskiej Architektury” zorga-
nizowany przez "Wspólnotę 
Gdańską" i w swojej kategorii 
wiekowej tzn. "16+" zdobyłem 
pierwsze miejsce - mówi wej-
herowianin Tomasz Mering. 

   Nagrodzony komiks Tomasza 
Meringa powstał na zajęciach 
plastycznych w Wejherowskim 
Centrum Kultury pod okiem 
Anety Fittkau. Ogółem na konkurs wpłynęło ponad 900 prac, z 
czego do części komiksowej zakwalifikowano 74 prace. 

   Komiksy oceniało profesjonalne jury powołane przez Pra-
cownię Komiksu przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej. Mecenat nad całym konkursem objął prezydent miasta 
Gdańska Paweł Adamowicz oraz Marszałek Województwa Po-
morskiego Jan Kozłowski.  

- Komiksami interesuję się od 20 lat i czytałem je od dziecka. W 
pewnym momencie postanowiłem narysować swój komiks i tak 
się zaczęło - mówi Tomasz Mering. - Pierwszy komiks narysowa-
łem o braciach Wikingach, którzy zostali porwani przez kosmi-
tów. Późniejszą, poprawioną wersję tego komiksu pokazałem na 
wystawie komiksów w Łodzi w 2001 roku.  

   Tomasz Mering ma 32 lata. Jest absolwentem Politechniki 
Gdańskiej - ukończył Wydział Inżynierii Lądowej. Jego prace wy-
stawiane były na wielu wystawach krajowych, a także za gra-
nicą m.in. we Francji. Komiksy jego autorstwa ukazują się m. in. 
w "Informatorze" Gdańskiego Klubu Fantastyki", w gdańskim 
fanzinie "VormkfasA", w autorskim fanzinie "Turlaki" oraz w 
internecie. Jego prace można zobaczyć na portalu internetowym 
www.tomidiusz.digart.pl.                                                                            (p) 

 

Komunikat  
W związku z przestojem technologicznym Kryta Pływalnia przy 

ZS nr 3 będzie zamknięta w dniach 19.06-19.07 br. Zapraszamy 

21 lipca 2009 r. od godz. 7.00. 



Czerwiec 2009 r.                                           Nowiny - www.wejherowo.pl                                                                Str. 5 

- Naszym celem jest przemierzenie całego kraju, a szczególnie 
dotarcie do skrajnie wysuniętych miejsc Polski– mówi Wiesław 
Mielewczyk.   
- Poza poznawaniem pięknych polskich krajobrazów, pragniemy 
popularyzować Wejherowo, Kaszuby i Pomorze wśród miesz-
kańców odwiedzanych województw – dodaje Paweł Bekisz.  
 Rowerzyści przemierzą trasę o łącznej długości 3160 kilome-
trów.  

   Paweł Bekisz  i Wiesław Mielewczyk są tegorocznymi maturzy-
stami (Paweł - ZSP nr 2, a Wiesław -  ZSP nr 1). Jak mówią, ich 
wspólne podróżowanie zapoczątkowane w Gimnazjum nr 4, po 
wielu zakątkach na Kaszubach i Pomorzu liczą w wielu setkach 
kilometrów. Posiadają odznakę kolarską PTTK za rajd dookoła 
Ziemi Gdańskiej. Od ubiegłego roku należą do rowerowej sekcji 
Polskiego Klubu Przygody.                                                                        (ir) 

Rowerowa wyprawa dookoła Polski  
Wiesław Mielewczyk i Paweł Bekisz wyruszyli na rowerową wyprawę dookoła Polski. Wejherowianie zamierzają trzyty-
sięczną trasę pokonać w miesiąc.  Patronat nad wyprawą objął Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Inicjatywy wejherowskich filatelistów 
Filateliści z Koła nr 7 w Wejherowie uczcili 10. lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej zorganizowaniem w 
Wejherowskim Centrum Kultury wystawy kart pocztowych pt. „Sanktuaria Maryjne”.   

    W otwarciu wystawy uczestniczył prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebarndt, zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz 
oraz dyrektor WCK Jolanta Rożyńska, która na potrzeby tego 
typu wystaw zakupiła nowe gabloty ekspozycyjne. 
    Jak poinformował prezes koła Stefan Walkusz, wystawa składa 
się z dwóch zbiorów: „Kult Maryjny w Polsce” – wypożyczony z 
Gdańska oraz „Sanktuaria w Polsce” własności wejherowianina 
ks. Andrzeja Lewińskiego. W sumie na całość wystawy złożyło 
się 400 kart pocztowych, w tym również dotyczących 
Wejherowa.  
   Ponadto filateliści Koła nr 7 w porozumieniu z Pocztą Polską 
wydali okolicznościową kartę pocztową z wizerunkieim Obrazu 
Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowienia na Duszy i Ciele oraz 
okolicznościowy datownik. Były one dostępne podczas 
uroczystości rocznicowej na rynku.          (p) 

   Na wejherowskie spotkanie przyjechały Amazonki m. in. z Gdań-
ska, Gdyni, Elbląga, Słupska, Tczewa, Malborka, Rumi i Pucka.  
Zdaniem uczestniczek zjazdu, tego typu spotkania są okazją do 
bliższego poznania się i porozmawiania szczerze o sprawach, które 
łączą Amazonki - kobiety dotknięte chorobą nowotworową piersi.  

- Z każdym rokiem rośnie zainteresowanie Wejherowem i Kalwarią 
Wejherowską, która jest magnesem przyciagającym Amazonki –
mówi Maria Nowak, przewodnicząca Koła Amazonek w Wejhe-
rowie, organizatorka zjazdu. – Cieszymy się, że możemy gościć 
członkinie naszego ruchu i możemy wzajemnie się wspierać.           (p)                                                        

Spotkanie pomorskich Amazonek  
Około 200 kobiet wzięło udział w III Zjeździe Amazonek 
Województwa Pomorskiego w Wejherowie. Uczestniczki 
zjazdu wzięły udział w drodze krzyżowej na kalwarii. 

Profilaktyczna „Noc pasji”                                                                                                       
Dnia 22 maja odbył się happening profilaktyczny pod ha-
słem „Noc Pasji”. Jego ideą było „imprezowanie” bez uży-
wek. Spotkanie zorganizowane zostało przez Grupę Lide-
rów Młodzieżowych działającą przy Ośrodku Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.  

    Pomysłodawcami i realizatorami była Kamila Paradies, Alek-
sandra Kwarta, Lidia Kukawska, Michalina Kierznikiewicz, Sabi-
na Karsznia, Magdalena Węglińska, Agata Groth i Patryk Mielew-
czyk. Zaproszeni na to spotkanie do Harcerskiej  Bazy Obozowej 
Cedron, zostali ich rówieśnicy, uczniowie klas III szkół gimnazjal-
nych. Impreza była charytatywna, a pieniądze ze zbiórki przeka-
zane zostały na rozwijanie marzeń Kamila Gołofita.  

   Zaproszenie liderów przyjął  Zespół Drewno From Las i DJ 
Panda Dred. Kulminacyjnym punktem happeningu był pokaz 
laserów przy muzyce DJ Papaja Paranoja. Gości pożegnał gorący 
pokaz ognia, w którym 
swój talent za-
prezentowała gru-pa 
For Fayer. Młodzież 
udowodniła, że można 
bawić się bez alkoholu, 
narkotyków i papie-
rosów, a towarzy-
sząca młodym ludziom 
energia jest pełna pasji i 
wzajemnej życzliwości.                                                  
(ir)                                                                                                                                                        
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Pół wieku wejherowskiej „ósemki” 
W dniu 22 maja br. Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia. Uroczystości 
poprzedziła msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla w Wejherowie. Mirosław Sildatke, dyrektor Zespołu Szkół nr 3, w 
skład którego wchodzi SP nr 8 i Gimnazjum nr 3, otrzymał Medal Róży przyznany przez Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta. Mirosław Sildatke jest pierwszą wyróżnioną tym medalem osobą w mieście.  

- Ta placówka może być nazwana „szkołą w budowie” - mówi 
Mirosław Sildatke, dyrektor ZS nr 3 w Wejherowie. – W rozbu-
dowę szkoły zaangażowanych było wielu kierowników i dyrek-
torów, a każdy zostawił cząstkę swojej działalności. Jesteśmy w 
tzw. przededniu budowy boiska sportowego ze sztuczną na-
wierzchnią. Mury szkoły opuściło ponad 8,5 tysiąca absolwen-
tów. Można śmiało powiedzieć, że każdy mieszkaniec Wejhero-
wa ma cos wspólnego z „ósemką” – sam jest jej absolwentem 
albo w najbliższej rodzinie jest ktoś, kto ją ukończył.  
- Byłem jednym z uczniów uczęszczających do tej niezwykłej 
szkoły – mówi Krzysztof Hildebrandt. – Szkoły, która mimo, że 
istnieje tylko 50 lat, z Wejherowem wydaje się być związana od 
zawsze. Taka jest rola szkoły z klimatem. Taką powinność czyni 
szkoła, w której nauczycieli darzy się wielkim szacunkiem.  
   Wśród gości zgromadzonych na jubileuszu byli m.in. Bogdan 
Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa, dyrektorzy wejhe-
rowskich szkół oraz absolwenci i nauczyciele. Prof. Edmund 
Wittbrodt, senator RP, podkreślił, że szkoła poprzez ciągłą roz-

budowę urzeczywistnia marzenia. Zbigniew Chuchała, przewod-
niczący Rady Rodziców, choć nie jest absolwentem „ósemki”, jest 
z nią bardzo związany – trzy córki ukończyły tę szkołę, a czwarta  
jest jej uczennicą.  – Niezwykle trudną sztuką, jest oszlifować 
brylant, a tej szkole przez 50 lat to się udaje – mówi Zbigniew 
Chuchała.  
  Podczas uroczystości wielu nauczycieli zostało uhonorowanych 
nagrodami.                                                                                                        (ir) 

„Ósemka” powstała w ramach akcji „1000 szkół na 1000-lecie”. 
Wśród  jej absolwentów są znane osobistości m.in. Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa, Wiesław Szczygieł, przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego, Andrzej Zieleniewski, dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, Piotr Nikel, były dyrektor 
Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie, 
Hubert Skrzypczak, polski bokser, medalista olimpijski, mistrz i wi-
cemistrz Europy. Także w kadrze pedagogicznej jest wielu absol-
wentów tej szkoły.   

Uczą jak dbać o środowisko  
Zakończyła się 8. edycja konkursu Zakładu Usług Komunal-
nych - "Młodzież daje przykład". Zwycięzcą tegorocznego 
konkursu zostało Przedszkole Samorządowe w Gościcinie. 
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Gowinie, a trze-
cie – wejherowskie Przedszkole Niepubliczne „Bajka”.  

W tegorocznej edycji konkursu brało udział 15 placówek oświato-
wych . Łącznie uczniowie zebrali ponad 15 ton plastiku i 25 ton szkła.  
- To właśnie dzieci i młodzież dają nam przykład, jak dbać o środo-
wisko – mówi Henryk Skwarło, dyrektor ZUK w Wejherowie.  Pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastępcy – Woj-
ciech Kozłowski i Bogdan Tokłowicz, pogratulowali młodzieży i 
ich opiekunom za uczestnictwo w tym przedsięwzięciu.   
- Edukacja ekologiczna nie tylko kształtuje nawyki, ale ma swój 
wymiar praktyczny, bo zwiększa ilość selektywnie zbieranych od-
padów - mówił Krzysztof Hildebrandt.               (ir)                                                                                 

Matematyk z „piątki” 
Wojciech Podsiadło, uczeń klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
otrzymał tytuł Mistrza Matematyki Klas 
w Miejskim Konkursie Matematycznym, 
który odbywał się pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Wejherowa. Mijający 
rok szkolny był wyjątkowo dobry dla 
śmiechowskiej  „piątki”.   
- Cieszymy się, że w gronie naszych 
uczniów są tak wybitni młodzi ludzie – 
mówi Adam Klein, dyrektor ZS nr 1. – 
Od dwóch lat nasza szkoła w sprawdzianie szóstych klas ze śred-
nią ocen 24,92 pkt, jest najlepsza nie tylko w Wejherowie, ale w 
powiecie i województwie. Ten rok przyniósł nam także sukcesy 
sportowe, kiedy nasz zespół „Crazy Ball” zajął pierwsze miejsce 
w III Międzyszkolnych Zawodach Sportowych o Puchar Prezy-
denta Wejherowa.                   (ir)                                                                                         

Gabriela Lisius prezesem  
Zarządu Rejonowego PCK 

Podczas walnego zebrania Zarządu Rejonowego PCK w Wejhe-
rowie wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu została Gabrie-
la Lisius, a wiceprezesem Bartłomiej Błoszyk. Funkcję skarbnika 
objęła Blandyna Łuba, sekretarza - Bartosz Paupa,  zaś członkiem 
zarządu  został Jan Konkel. 
W trakcie minionej kadencji nastąpiła zmiana na funkcji prezesa 
Zarządu. Jerzego Szelągowskiego zastąpił Bartłomiej Błoszyk, 
który dał się poznać wieloma cennymi inicjatywami. (p) 
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Mała Andzia dla Daniela Zaputowicza 
Podczas V Sejmiku Dziecięcego odbywającego się w dniu 8 
czerwca br. w wejherowskim ratuszu Statuetkę Małej Andzi 
przyznano Danielowi Zaputowiczowi, prowadzącemu koło 
filmowo-telewizyjne w Zespole Placówek Oświatowo – Wy-
chowawczych w Wejherowie.  

   Statuetka Małej Andzi upamiętniająca postać Anny - pierwszej 
żony Jakuba Wejhera, jest najwyższym wyróżnieniem przyzna-
wanym przez dzieci dla dorosłych w Wejherowie dla osób lub 
instytucji, które w sposób szczególny wyróżniały się działalno-
ścią na rzecz dzieci i młodzieży.  
- Dla mnie to wyróżnienie jest ogromnym zaskoczeniem – mówi 
Daniel, który zajęcia prowadzi w telewizji TTM, gdzie na co dzień 
pracuje jako operator. - To ci młodzi ludzie, z którymi mogę pra-
cować, „nakręcają mnie”. Staram się przekazać im to wszystko, 
czego nauczyłem się od mojego nauczyciela – Andrzeja Arendta.  
   Opiekunką Rady i ich „dobrym duchem” jest Katarzyna Merc.  
- W tej kadencji Młodzieżowa Rada Miasta wspierała działalność 
WCK poprzez roznoszenie ulotek informacyjnych i repertuaru 
kina studyjnego, obsługę imprez kulturalnych WCK – mówi Mag-
dalena Kędra. – Przeprowadziliśmy także akcje zbierania suche-
go prowiantu dla dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 
prowadzonego przez Zofię Kusterską. – Uczestniczyliśmy jako 
wolontariusze w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Prowadziliśmy także akcje zbierania suchej karmy dla bezdom-
nych zwierząt ze schroniska w Gdyni. Założyliśmy własną stronę 
internetową.  
   Obradom sejmiku dziecięcego przysłuchiwali się m.in. prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta 
Bogdan Tokłowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek 
Glaza (inicjator utworzenia przed 5 laty MRM), były dyrektor 
MZOPO Piotr Nikel oraz Zofia Kusterska, laureatka pierwszej 
Małej Andzi. - Jest to dobre przygotowanie do życia społecznego 
i samorządowego na przyszłość – mówił prezydent Hilde-
brandt. – Bo przecież przyszłość tego miasta zależeć będzie od 
Waszej kreatywności, zaangażowania, pasji i wiedzy.  
    Leszek Glaza, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa 
podkreślił, że Młodzieżowa Rada Miasta działająca już od pięciu 
lat w Wejherowie, przez inicjatywy, które realizuje, jest wyjąt-
kowa.                                                                                                                (ir)                                                                                                                        

Parada młodzieŜy 
Parada, przejazd zabytkowych samochodów, koncert i spek-
takl - w taki sposób uczniowie z  ZSP nr 4 uczcili 400. rocznicę 
urodzin swojego patrona - Jakuba Wejhera. Jest to jedyna 
wejherowska szkoła nosząca imię założyciela miasta.   
   Młodzież przemaszerowała ulicą Sobieskiego pod pomnik Ja-
kuba Wejhera przy dźwiękach swojej orkiestry i w asyście sta-
rych samochodów, które prezentowały się podczas imprezy jako 
"Stajnia Wejhera".  
- Jesteśmy szkołą imienia Jakuba Wejhera, która za rok będzie 
obchodzić swoje 60. lecie – mówi Anna Wilk, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. - Tym widowiskiem chcieliśmy 
przypomnieć się mieszkańcom Wejherowa oraz wyrazić swoje 
zadowolenie, że mieszkamy w tak przepięknym mieście, które 
trzeba rozreklamować.  
Uczestniczący w paradzie zastępca prezydenta Bogdan Tokło-
wicz podziękował uczniom i nauczycielom za podjęcie tak atrak-
cyjnej dla mieszkańców inicjatywy, która uświetniła obchody 
400. rocznicy urodzin Jakuba Wejhera.                                                (p) 

Grand Prix w biegu po schodach  
 Na wejherowskiej kalwarii odbyły się zawody z cyklu  
„Grand Prix w biegu po schodach — Kalwaria Wejherow-
ska 2009”. W tej niecodziennej konkurencji biegowej za-
wodnicy mieli do pokonania 108 stopni schodów prowa-
dzących z kalwarii na Stadion Gryfa i 200. metrowy dobieg. 
Łącznie dystans wynosił 333 metry. 
   Do tego, że na Kalwarii Wejherowskiej odbywają się różnego 
rodzaju przedsięwzięcia zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Tym 
razem 13 czerwca br. do Wejherowa zjechali zawodnicy rywali-
zujący ze sobą w zawodach zaliczanych do Grand Prix biegu po 
schodach okręgu warmińsko-pomorskiego. Na starcie pojawili 
się zawodnicy z Gdyni, Malborka, Redy, Lęborka i z Wejherowa z 
liderem Piotrem Żebrowskim na czele. Lider zawodów nie za-
wiódł i zajął drugie miejsce, wyprzedził go tylko Piotr Suchenia, 
także z Wejherowa. Puchar ufundowany przez Prezydenta Mia-
sta Wejherowa, który objął patronat nad imprezą, przypadł za-
tem mieszkańcowi naszego miasta, a liderem w dalszym ciągu 
pozostaje Piotr Żebrowski. Warto dodać, że w wejherowskim 
biegu po schodach rozdano puchary także w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, a szczegółowe wyniki znaleźć można na 
stronie internetowej www.biegiposchodach.pl.tl.                        (ml)                                                                          

Mistrzynie ortografii 
W  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie 
odbył się II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas 
czwartych. Mistrzyniami ortografii zostały: Karolina Brze-
ska z SP nr 11 i Daria Darznik z SP nr 5.  

   Drugie miejsce zajęli: Jerzy Wenta z SP nr 11 i  Natalia Nastały z 
SP nr 5, zaś trzecie: Izabela Budnik i  Natalia Chmielewska  - obie 
z SP nr 9. - Każdą wejherowską szkołę reprezentowały trzy oso-
by – mówi Beata Cywińska- Pieniążek, która razem z Agnieszką 
Lesner organizowały konkurs.  Celem konkursu było rozbudza-
nie czujności ortograficznej  i wytwarzanie pozytywnej motywa-
cji do nauki ortografii. Tematyka zagadnień związana była z Wej-
herowem i okolicą.                                                                                        (ir)                                                                                      
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Odpusty na Kalwaryjskich Wzgórzach 
Tegoroczny pierwszy odpust Wniebowstąpienia Pańskiego odbył się pod przewodnictwem ks. abpa seniora Tadeusza Go-
cłowskiego, który podczas homilii mówił o miłości do Boga, o odpowiedzialności i o człowieczeństwie. Natomiast odpust 
Trójcy Świętej w 10. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Wejherowskiej odbył się pod przewodnictwem o. 
dr. hab. Adama R. Sikory OFM. W każdym z nich wzięło udział kilka tysięcy pielgrzymów z całych Kaszub.  

   Wejherowo to duchowa 
stolica Kaszub i silny 
ośrodek pielgrzymkowo-
maryjny na Pomorzu. Już 
od ponad 350 lat Kalwa-
ria Wejherowska przycią-
ga do miasta rzesze pątni-
ków, przyczyniając się do 
systematycznego rozwoju 
ruchu pielgrzymkowego. 
Każdego roku do Wejhero-
wa przybywa około kilkadziesiąt samodzielnych pielgrzymek. 
   Na pierwszy odpust (niedziela przed Zielonymi Świętami) 
głównie przybywają pielgrzymi z południowych i środko-
wych Kaszub, dlatego często nazywa się go odpustem lądo-
wym. W tym roku do Wejherowa przybyło kilkanaście piel-
grzymek m.in. najstarsza z Oliwy, a także z Kartuz, Koście-
rzyny, Żukowa, Grzybna, Szemuda, Gdyni, Lini, Strzepcza, 
Luzina, Sychowa.  
    Odpust Trójcy Świętej nazywany jest odpustem morskim, po-

nieważ przybywają na niego pielgrzymki z północnych Kaszub. 
O. dr Adam Sikora w kazaniu podkreślił, że wszyscy ci pielgrzy-
mi, którzy przybyli na Święte Góry mimo chłodu 
 i zmęczenia, dają doskonałe świadectwo wiary i miłości.          (ir) 

 

Pociąg Papieski przywiózł  
młodzieŜ na Kalwarię 

Dnia 9 czerwca po raz pierwszy zawitał do Wejherowa spe-
cjalny Pociąg Papieski "Totus Tuus". Przyjechała nim do 
naszego miasta grupa 146 uczniów i nauczycieli z Gimna-
zjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie.  

    Gimnazjaliści po wyjściu z pociągu na dworcu głównym w Wejhe-
rowie przemaszerowali ulicami miasta na Plac J. Wejhera, gdzie zo-
stali powitani przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 
i gwardiana klasztoru o. Tyberiusza Nitkiewicza.  
-  Zwiedzając nasze miasto wyobraźcie sobie, że stąpacie po śla-
dach Waszego patrona kardynała Wyszyńskiego, który dwukrot-
nie odwiedził Kalwarię Wejherowską - mówił Krzysztof Hilde-
brandt. 
      O. Tyberiusz opowiedział gimnazjalistom o wejherowskich 
zabytkach sakralnych m.in. o Obrazie Matki Bożej Wejherow-
skiej Uzdrowienia na Duszy i Ciele, który 10 lat temu na sopoc-
kim hipodromie koronował papież Jan Paweł II. Młodzi pielgrzy-
mi mieli okazję z przewodnikami zwiedzić wejherowski ratusz, 
klasztor z podziemiami, muzeum oraz Kalwarię Wejherowską.  
  - To kolejna akcja promocyjna, która umożliwiła młodzieży z Po-
morza zwiedzanie Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej - mówi 
Jacek Thiel dodając, że ta inicjatywa doskonale wkomponowała się 
w obchody 10. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Wejherow-
skiej. Wyraził też nadzieję, że młodzi tczewianie opowiedzą o wra-
żeniach z pobytu swoim znajomym   i najbliższym zachęcając ich 
do odwiedzenia grodu Wejhera.                                                                    (p)                                                                                             

Iluminacje świąteczne  
w oczach specjalistów 

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
odbyło się seminarium na temat "Public Relations Regio-
nów", w którym uczestniczyli przedstawiciele miasta Wej-
herowa - zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski i szef 
promocji w Urzędzie Miejskim Jacek Thiel.  
   Seminarium było przeznaczone dla specjalistów zajmują-
cych się promocją i wizerunkiem, m.in. miast. Organizato-
rem był Wydział Zarządzania i Ekonomii we współpracy z 
Polskim Stowarzyszeniem Public Relations.  
    Główny organizator dr Ewa Hoppe - kierownik Studiów Pody-
plomowych PR na Politechnice Gdańskiej zaprosiła Wejherowo 
do udziału w seminarium. W roli prelegenta wystąpił Wojciech 
Kozłowski, który przedstawił doświadczenia w zakresie promo-
cji Kalwarii Wejherowskiej oraz wykorzystania przeprowadzo-
nej renowacji do tych działań.  
   Wojciecha Kozłowskiego poproszono także o przedstawienie 
prezentacji multimedialnej ukazującej oświetlenie miasta w 
okresie Bożego Narodzenia. Zostało to bowiem zauważone przez 
specjalistów PR jako ważny element budowania wizerunku Wej-
herowa.  
- Jak się okazało pokaz zdjęć ilustrujących wejherowskie ilumi-
nacje świetlne w okresie bożonarodzeniowym wywołał najwięk-
sze wrażenie wśród uczestników seminarium - mówi Jacek Thiel 
dodając, że również dr Ewa Hoppe w swojej wypowiedzi na te-
mat wyróżniających się działań Public Relations w regionach 
wymieniła właśnie Wejherowo.  
- Działania promocyjne, szczególnie te związane z renowacją 
kompleksu kalwarii i oświetlenia świątecznego miasta, stawiają 
Wejherowo na pierwszym miejscu wśród najpiękniej  oświetlo-
nych miast w Polsce. I są na tyle ciekawymi w realizacji, że warte 
są przedstawiania szerszemu gronu specjalistów zajmujących 
się promocją miast - podkreśliła dr Ewa Hoppe z Wydziału Za-
rządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.  
    Jak informuje Jacek Thiel podczas seminarium omówiono naj-
ważniejsze trendy w dziedzinie marketingu i PR z myślą o wyko-
rzystaniu ich w samorządach. Przedstawiono również blok za-
gadnień związany z promocją turystyki w regionach w panelu pt. 
"Co, jeśli nie morze, plaża i słońce? Atrakcje i pomysły w strategii 
PR na atrakcyjność turystyczną".                                                            (p) 
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Huczne obchody urodzin załoŜyciela miasta 
400. urodziny Jakuba Wejhera - założyciela miasta i kalwarii, mieszkańcy Wejherowa obchodzili nader uroczyście. Być mo-
że były to najatrakcyjniejsze obchody święta miasta w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Otwierając uroczystość Dnia Jakuba 
prezydent Krzysztof Hildebrandt przypomniał, że mieszkańcy Wejherowa spotykają się co roku, żeby radośnie świętować 
kolejne urodziny założyciela naszego miasta.  

    Program świętowanego po raz szesna-
sty z rzędu Dnia Jakuba obfitował w 
atrakcje. Na wejherowskim rynku dzia-
łały prężnie liczne stoiska handlowe i 
kiermasze, gdzie można było kupić cie-
kawe i rzadko spotykane przedmioty lub 
nabyć wybijaną na miejscu monetę z 
wizerunkiem Wejhera.  
   Dużą uwagę przykuwało stoisko rycer-
skie dla dzieci.  Wielką frajdą dla widzów 
była również inscenizacja wejścia regi-
mentu Jakuba Wejhera do Miasta Pry-
watnego wraz z pokazem musztry i po-
borem do wojska w wykonaniu Teatru 
Historycznego Chorągwi Komturstwa 
Gniewskiego. Uroczystość uświetniła 
obecność rycerzy z Chorągwi Jakuba 
Wejhera na koniach.  
    Widowisko taneczne pokazał zespół tańca historycznego Chorea 
Antiqua z Warszawy, który zaprezentował tańce dworskie z XVII 
wieku. Zostały odczytane fragmenty aktu lokacyjnego i dokumentu o 
nadaniu praw miejskich dla grodu Veiheropolis. W roli Jakuba Wej-
hera wystąpił Maciej Glaza, a dokumenty odczytał dowodzący regi-
mentem gniewskim Krzysztof Górecki. Na uroczystości zabrakło 
prof. Marka Rocławskiego, który miał odebrać Statuetkę Jakuba 
Wejhera. Wręczono natomiast nagrody Prezydenta Wejherowa. 

W wieczornym bloku imprez 
wejherowianie mieli okazję obej-
rzeć spektakl plenerowy w wyko-
naniu Teatru Ulicznego 
"Kalejdoskop" z Krakowa. 

Przebrany w historyczny strój 
założyciela miasta zastępca 
Prezydenta Bogdan Tokłowicz 
odczytywał treść uzasadnienia 
dla osób, które otrzymały nagro-
dę Prezydenta Wejherowa. 

Nagrody Prezydenta Miasta Wej-
herowa: Joanna Bernaśkiewicz – 
założycielka Klubu "Świat Tańca", 
Maria Maj-Roksz – biegaczka z KS 
Wejher,  Irena Szkaradzińska – na-
uczycielka ze Szkoły Podstawowej 
nr 9, Leon Wesserling – znany dzia-
łacz wejherowskiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
kmdr ppor. Jan Kula z Garnizonu 
Wejherowo, ks. dr Leszek Jażdżew-
ski – wikariusz parafii pw. Św. Le-
ona, Bożena Gessler – nauczycielka 
z Przedszkola Samorządowego nr 2 
oraz Ireneusz Łopyt – student socjo-

Z okazji święta miasta Prezydent Krzysztof Hildebrandt przyznaje 
nagrody szczególnie zasłuŜonym mieszkańcom.  

Gwiazdą wieczoru był zespół "PECTUS" 

Jacek Sosiński Królem  
Kurkowym Anno Domini 2009 

Panowanie w Wejherowie rozpoczął Jacek Sosiński – Król 
Kurkowy 2009. Nowo mianowany Król Kurkowy otrzy-
mał berło z rąk zastępcy prezydenta Bogdana Tokłowicza 
i prezesa bractwa Kazimierza Gołąbka, a następnie za-
siadł na tronie królewskim wraz z ukoronowaną diade-
mem małżonką. Pierwszym rycerzem został Leszek Gla-
za, a drugim rycerzem Bogdan Kulczuk.  

    Jak powiedział Jan Groenwald obowiązkiem pary królewskiej 
jest reprezentowanie miasta Wejherowa na zawodach strzelec-
kich w kraju i Europie.  
Dodajmy, że wręczenie nagród oraz intronizacja Króla Kurkowe-
go Anno Domini 2009 odbyły się na scenie przed ratuszem pod-
czas uroczystych obchodów Dnia Jakuba.  
   W ramach obchodów Dnia Jakuba na strzelnicy garnizonowej 
rozegrano także Ogólnokrajowy Turniej o Miecz Jakuba Wejhe-
ra. Zawody pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa zor-

ganizowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Wzięło w nich udział 
30 braci z Gdyni, Chojnic, Starogardu Gdańskiego i Wejherowa.  
Główną nagrodę turnieju, czyli Miecz Jakuba Wejhera zdobył 
Leszek Glaza z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejhero-
wie, który zwyciężył także w rywalizacji o Tarczę Prezesa wejhe-
rowskiego Bractwa Kurkowego.                                                        (p) 
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Festyn Rodzinny w przedszkolu 
im. Kubusia Puchatka 

„Rosnę zdrowo na sportowo” pod takim hasłem odbył się 3 
czerwca w Przedszkolu Samorządowym nr 2  im. Kubusia 
Puchatka w Wejherowie Festyn Rodzinny.  

Tradycją tej palcówki jest organizacja festynów tematycznych, w 
których udział biorą wszystkie przedszkolne grupy. Wśród gości 
był zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, który z 
uśmiechem przyglądał się występom małych artystów.  
- Festyny rodzinne integrujące całe środowisko stały się już tra-
dycją naszego przedszkola – mówi Grażyna Szramkowska, dy-
rektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wejherowie. – Jest to 
umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom, rodzicom, przyjacio-
łom i sympatykom przedszkola. 
   Na scenie pojawili się mali artyści ze wszystkich grup wieko-
wych. Nauczyciele i opiekunowie musieli włożyć naprawdę wie-
le wysiłku, aby maluchy zaprezentowały swoje sportowo-
artystyczne występy, które najbliżsi z radością oklaskiwali. Pod-
czas festynu była także loteria fantowa, grill z kiełbaskami i bi-
gos, mała kawiarenka i wiele  innych atrakcji.                                  (ir)                                               

Dzień Dziecka w parku 
Dzień Dziecka zorganizowano tym razem w Parku Miejskim w 
Wejherowie. W imprezie wzięli udział licznie mali wejherowianie. 
Festyn „W Cudownym Świecie Bajek” został zorganizowany przez 
WCK pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. 
Animatorem imprez odbywających się na scenie była Grupa „
Przygoda” z Lęborka. Jak mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor WCK, 
pomysł zorganizowania festynu w parku okazał się strzałem w 
dziesiątkę. - Przydała się własna scena z ławkami oraz stałe 
miejsca do rekreacji – plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki 
plażowej czy stoły do ping-ponga – mówi Jolanta Rożyńska.         (p)                                                                                                                                        

Festyn w „dziewiątce” 
W Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie odbył się po raz 
drugi Festyn Integracyjny "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne 
wakacje". Gościem festynu był zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Bogdan Tokłowicz.  
   Ze względu na deszcz impreza została przeniesiona na teren 
szkoły, gdzie można było obejrzeć pokazy taneczne,  występy 
dziecięce klas młodszych,  w tym młodej artystki Patrycji Szlas. Z 
recitalem wystąpiła Ewelina Pobłocka - laureatka Idola Kaszub-
skiego 2008 oraz  Weronika Korthals - solistka zespołu H2O. Na 
boisku szkolnym funkcjonowała loteria fantowa. Dużą popular-
nością cieszyły się  zawody sportowe, pokazy i nauka udzielania 
pierwszej pomocy, a także pokazy broni wojskowej.                    (ir)                                              

Zygmunt Bojke mistrzem 
"Czarnej Baśki" 

W Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie zakoń-
czono IV Turniej Wejherowskiej Ligi  „Czarnej Baśki” o indy-
widualne i drużynowe Mistrzostwo Miasta Wejherowa. Zwy-
cięzcą turnieju został Zygmunt Bojke, który wyprzedził Stefa-
na Nowaka i Adriana Kura.   
W trakcie turnieju, zorganizowanego przez  Ewę i Mieczysława 
Hoppe, rozegrano 10 spotkań turniejowych. Uczestniczyło w 
nich 28 graczy z Wejherowa i okolic. Turniej odbywał się pod 
patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. Najlepszą drużyną 
zostały „PIKI”, które wystąpiły w składzie: Ewa Hoppe, Mieczys-
ław Hoppe, Brygida Skrzypczak i Zygfryd Skrzypczak.                (p) 

Festyn w „szóstce” 
Festyn Rodzinny "W zdrowym ciele zdrowy duch" odbył się w 
Zespole Szkół nr 1. Był to już ósmy z kolei festyn z tego cyklu. 
Największą atrakcją festynu był pokaz grupy kaskadersko-
historycznej "Dżygit" z udziałem jeźdźców na koniach. 
- Hasło festynu mówi samo za siebie, gdyż stawiamy na zdro-
wie - mówi Marzena Misztal, dyrektor ZS nr 1, podkreślając, że w 
tym roku szkolnym bardzo dużo miejsca poświęcono tematyce 
zdrowotnej, a festyn wieńczy to dzieło.  
W ramach festynu miały miejsce liczne występy artystyczne, poka-
zy taneczne kilku grup tańca m.in. pokaz tańca kaszubskiego oraz 
tańców nowoczesnych, a także zabawy i konkursy.                            (p)                                  

KOMUNIKAT 
Klub Skata Sportowego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wej-
herowie zaprasza na XII Turniej o Puchar Prezydenta Miasta, Wójta 
Gminy Wejherowo i Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 
Wejherowie. Informacja pod nr tel. 0 58 672-67-28, prezes Skata 
Sportowego, Jerzy Szreder. 
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Pierwsi absolwenci Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosł Powiatowego Cechu 
Rzemiosł Małych i Średnich  Przedsię-
biorstw  w Wejherowie odebrali dyplo-
my ukończenia szkoły. W ciągu trzech 
lat szkoła wykształciła fryzjerów, stola-
rzy i tapicerów.  
   Podczas uroczystości zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz 
podkreślił konieczność kształcenia specjalistów w szkołach zawo-
dowych. – Ubiegły rok był niezwykle ważny, ponieważ miasto 
podpisało porozumienie o przekazaniu budynku Powiatowemu 
Cechowi Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejhe-
rowie  - mówi Bogdan Tokłowicz. – Stworzyliście tu wspaniałą 
bazę do przygotowania młodych ludzi do pracy - zwrócił się  do  
Starszego Cechu Brunona Gajewskiego i Stanisława Zaleskiego, 
dyrektora szkoły Bogdan Tokłowicz.  
   Aktualnie uczy się w szkole 150 przyszłych rzemieślników. Po-

Pierwsi absolwenci szkoły rzemiosł w Wejherowie           

za zdobywaniem wiedzy ogólnej, uczniowie rozwijają swoje 
umiejętności praktyczne w zakładach rzemieślniczych należą-
cych do organizacji cechowej.                                                                 (ir) 

Euro wybory 2009 
Pomorze będzie mieć trzech posłów w Parlamencie Euro-
pejskim. Nasz region będą reprezentować: Janusz Lewan-
dowski - PO, Jarosław Wałęsa - PO i Tadeusz Cymański -PiS. 
  Frekwencja wyborcza w naszym kraju wyniosła 24,53 proc, 
podczas gdy w Wejherowie - 29,57 proc (w pow. wejherowskim 
27,34 proc. -red.). W Wejherowie do głosowania uprawnionych 
było 37 265 osób, a wzięły udział w głosowaniu – 10 852 osoby.  

Wyniki wyborów w Wejherowie: 
• Lista nr 1 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej – 77 głosów; 
• Lista nr 2 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 
171 głosów;  
• Lista nr 3 Komitet Wyborczy Samoobrona RP – 72 głosów;  
• Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – 56 głosów; 
• Lista nr 5 Komitet Wyborczy Libertas – 72 głosów; 
• Lista nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD – UP – 1026 gło-
sów; 
• Lista nr 7 Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla 
Przyszłości – Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) – 64 głosy; 
• Lista nr 8 KW Prawica Rzeczypospolitej – 138 głosów ; 
• Lista nr 9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 
6468 głosów; 
• Lista nr 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 2708 
głosów .                                                                                                               (ir)                                                                            

"Precel Jakuba" na 10. lecie  
Cukierni Wenta  

Cukiernia Wenta na Placu Jakuba Wejhera obchodziła jubi-
leusz 10. lecia. Jej właściciele Elżbieta i Marek Wenta przy-
gotowali dla gości sporo atrakcji.  
  Zorganizowano m.in. pokaz kręcenia lodów, degustację lodów z 
Wysp Brytyjskich, Afryki i Australii, pokaz przygotowania de-
serów, a także konkurs na najbardziej atrakcyjny i smaczny de-
ser lodowy. - 10 lat szybko minęło, mam wrażenie, że mieszkań-
cy nas polubili i zaakceptowali - mówi Elżbieta Wenta właściciel-
ka cukierni i dodaje, że z okazji jubileuszu cukiernia wprowadzi-
ła do swojej oferty nowy przysmak o nazwie "Precel Jakuba”, 
którym pragną wkomponować się w obchody Roku Jakuba Wej-
hera i promować miasto Wejherowo.  
Firma "Wenta" jako piekarnia i cukiernia istnieje w Lęborku od 
1945 roku, gdzie znajduje się jej główna siedziba. Sklepy i cukier-
nie sieci „Wenta” znajdują się w kilkunastu miejscowościach na 
terenie Pomorza - od Ustki, przez Lębork i Wejherowo, do Gdyni 
i  Sopotu.                                                                                                             (p) 

Akcja Lato 2009      
W ramach Akcji Lato wejherowskie organizacje zorganizują 
wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży: 
• Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej - organizuje wypoczynek letni w ramach „Akcji Lato 2009”  
p.n. „Radość bez alkoholu – futbolowe wakacje z TKKF”. Obejmu-
je to organizację 100 meczów dla uczniów wejherowskich szkół 
przebywających na terenie miasta w okresie szkolnych wakacji, 
które odbędą się na terenie boiska TKKF w dniach 22.06 – 
31.08.2009 r. 
• Akcja Katolicka przy parafii p.w. św. Leona - organizuje wy-
poczynek letni „Wakacje z Jezusem” w ramach „Akcji Lato 2009” 
dla 96 dzieci biorących udział w półkoloniach na terenie Kon-
wiktu w Wejherowie oraz obozie letnim - 22.06 - 31.07.2009 r. 
•Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - organizuje wypoczy-
nek letni w ramach „Harcerskiej Akcji Lato 2009” dla 34 osób 
biorących udział w obozie letnim 25. Wejherowskiej Drużyny 
Harcerzy „Spartanie” i 22. Wejherowskiej Drużyny Harcerek  
„Dżungla” w Potęgowie w dniach 1.07 -19.07.2009 r. 
•Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - organizuje wypoczynek let-
ni – półkolonie letnie dla 130 dzieci z terenu Wejherowa – 
w ramach „Akcji Lato 2009”, które odbędą się w dniach 06 -
11.07.br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie (ir)                                                                                                                         

 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 25 czerwca  
2009 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali miesz-
kalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, prze-
znaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
· lokal mieszkalny nr 16 przy ul. Strzeleckiej 1 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr  241/1 obręb 16 (użytkowanie wieczyste) 
· lokal mieszkalny nr 40 na os. Kaszubskim 14 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr  384/16 obręb 9 (użytkowanie wieczyste) 
· lokal mieszkalny nr 9 przy ul. św. Jana 6 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr  37 obręb 15   
· lokal mieszkalny nr 15 przy ul. 3 Maja 20 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr  339 obręb 16  



Str. 12                                                           Nowiny  - www.wejherowo.pl                                             Czerwiec 2009 r.                                                       

„Muszelki Wigier”  
dla klubu „Świat Tańca”  

Pięćdziesięcioosobowa ekipa tancerzy z wejherowskiego 
klubu „Świat Tańca” zdobyła trzy Muszelki Wigier, czyli 
główne konkursowe nagrody podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki i Tańca w Suwałkach.  
   W konkursie połączonym z warsztatami wzięło ponad 700 
uczestników z Polski, Litwy i Ukrainy. Grupa Express -hip hop do 
lat 11 zdobyła srebrną Muszelkę Wigier. Grupa Wejherki - w ka-
tegorii Pom -Pon zdobyła Brązową Muszelkę Wigier 12-15 lat, 
grupa Elektra - hip hop 17-25 lat zdobyła Brązową Muszelkę.  
- Wejherowo było na ustach wszystkich uczestników festiwalu, 
ponieważ braliśmy udział aż w czterech kategoriach tanecz-
nych – mówi Joanna Bernaśkiewicz, założycielka i trenerka klu-
bu. - Zaistnieć tak mocno wśród międzynarodowej obsady jest 
dla nas zaszczytem, a dumą dla miasta Wejherowa. Pragniemy 
podziękować wszystkim, którzy umożliwili nam udział w tej im-
prezie, rodzicom, sponsorom prywatnym oraz prezydentowi 
miasta Wejherowa.                                                                                       (ir) 

Zwycięstwo „Fight Zone”  

W rozegranych w Suszu Mistrzostwach Polski i Europy w all 
style karate 37-osobowa reprezentacja Kaszubskiego To-
warzystwa Sportowo-Kulturalnego „Fight Zone” wywalczy-
ła 18 medali: 6 złotych, 8 srebrnych oraz 4 brązowe, zwy-
ciężając tym samym w klasyfikacji generalnej drużyn. 
   Złoto zdobyli: Przemysław Dzienisz – senior kata stylowe, We-
ronika Kalbarczyk kat. dzieci, Cezary Maciejewski kat. do 13 lat 
(do 50 kg), Dajana Piotrowska kat. do 13 lat (do 40 kg), Yevgen 
Pechenyy kat. seniorów (do 80 kg), Maciej Depta kat. seniorów 
(do 90 kg). Srebrne medale wywalczyli: Adrian Kamiński kat. 
junior młodszy do 63 kg, Mateusz Kamiński kat. junior młodszy 
(do 70 kg), Radosław Sałata kat. dzieci (do 30 kg), Patryk Kamiń-
ski kat. juniorów starszych (do 67 kg), Mateusz Zieliński kat. se-
niorów (do 90 kg), Konrad Bartyzel kat. juniorów starszych 
(ponad 70 kg), Dawid Krużołek kat. juniorów starszych (do 80 
kg), Kinga Szymerowska kat seniorów (ponad 90 kg). 
Brązowe medale otrzymali: Rafał Dawidowski kat. do 13 lat, 
Konrad Kaczmarkiewicz kat. dzieci, Oskar Grabowski kat. junior 
młodszy,  Kornelia Szymańska kat dzieci.                                           (ir)                                                                                  

Puchar Świata w Kickboxingu 
W miejscowości Szeged na Węgrzech odbył się 
Puchar Świata w Kickboxingu. W rywalizacji 
brało udział 888 zawodników z 21 krajów. W 
Pucharze walczył Piotr Kohnke, trener Wejhe-
rowskiej Sekcji Klubu Kickboxingu „MAXIMUS”, 
który zdobył dwa brązowe medale. Pierwszy 
krążek  zdobył  w kat. wag. do 89 kg w Light 
Contact.  Drugi brązowy medal zdobył w Semi 
Contact w kat. wag. do 94 kg.        (ir)                                               

 

XVI Ogólnopolskie Regaty Jachtów  

Na jeziorze w Bieszkowicach zakończyły się XVI  Ogólnopol-
skie Regaty Jachtów Sterowanych Radiem o Puchar Prezy-
denta Wejherowa. Rozegrany został także V  Memoriał Kazi-
mierza Dzięcielskiego. W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła 
drużyna gospodarzy - „Bliza-BalexMetal” Wejherowo, która 
wyprzedziła  S.M. Wągrowiec i „Mausz” Parchowo.  
   Wśród seniorów pierwsze trzy miejsca zajęli zawodnicy zwycię-
skiej „Blizy-BalexMetal”. Tomasz Kukowski wywalczył złoto, Damian 
Damaszk – srebro, a Andrzej Becker - brąz.  Wśród juniorów pierw-
sze miejsce zajął Adam Oksiński , drugie - Mateusz Müller – obaj z 
RJK OPP „Bliza-BalexMetal” Wejherowo, a trzecie - Bartłomiej Jere-
czek – „Mausz” Parchowo. W kategorii młodzików pierwsze miejsce 
zajął Mikołaj Grzechowiak z Wągrowca, drugie - Marek Janikowski z 
Parchowa, a trzecie Rafał Nowak – RJK OPP „Bliza-BalexMetal” Wej-
herowo. W klasyfikacji Open w V Memoriale K. Dzięcielskiego zwy-
ciężył Tomasz Kukowski, drugie miejsce zajął Damian Damaszk, a 
trzecie - Adam Oksiński – wszyscy z „Bliza-BalexMetal” Wejherowo. 
Nagrody w imieniu jednego z organizatorów – Urzędu Miasta w 
Wejherowie wręczał Bogusław Suwara, sekretarz miasta.                  (ir) 

Młodzi karatecy 
W Lublinie odbyły się XX Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów 
w Karate Tradycyjnym oraz XX Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych w Karate Tradycyjnym. Z Karate Klubu Wejherowo w katego-
rii juniorów młodszych najlepszy start w zawodach miała Patrycja 
Blindow, która wywalczyła srebrny medal w konkurencji fuku-go. 
Należy przypomnieć, że Patrycja sięga po medal na zawodach ogól-
nopolskich już po raz trzeci. Pozostali zawodnicy z Karate Klubu 
Wejherowo: Artur Chocholski, Ksawery Chyliński i Konrad Jó-
zefczyk zajęli czwarte miejsce w konkurencji kata drużynowe - 
w kategorii wiekowej junior młodszy.           (ir)                                                             

Rywalizowali wędkarze 
Na Kanale rzeki Redy w Orlu odbyły się zawody spławikowe o 
Puchar Prezydenta Wejherowa, które zorganizował Zarząd 
Koła PZW nr 80 Wejherowo-Miasto.    
 Pierwsze miejsce zajął Damian Damaszke, drugie - Robert 
Leszczyński, a trzecie - Cezary Końpa. W kategorii juniorów 
najlepszy okazał się Mateusz Stochaj, który wyprzedził na podium 
Mateusza Makówkę i Jakuba Mruczkowskiego. Puchary i dyplomy 
wręczali: w imieniu prezydenta miasta - kierownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Michał  Jeliński oraz prezes 
Zarządu Koła Roman Kreft.                                                                                      (p) 
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Data Godz.                                     Rodzaj imprezy 

29.06-3.07 13.00-16.00 Warsztaty wikliniarstwa  - zajęcia przeznaczone są dla 10-osobowej grupy dzieci od IV 
klasy szkoły podstawowej. Warsztaty obejmują podstawy  sztuki wikliniarskiej.  

6-10.07 10.00-13.00 Warsztaty decoupage - zajęcia przeznaczone są dla 10-osobowej grupy dzieci od IV klasy 
szkoły podstawowej.  Będzie tam można zdobyć umiejętności ozdabiania przedmiotów.  

4.07 18.00 Park  miejski  - Koncert zespołu  VIVA FLAMENCO 

5.07  18.00 
 

Rynek miejski - koncert zespołu Romano Drom. Węgierski  zespół prezentujący muzykę 
romską i folk bałkański.  

8.07 18.00 Kolegiata -koncert Kammerchor Munster (Niemcy) i Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej. 
Wykonane zostaną utwory Jana Sebastiana Bacha.  

11.07 
12.07 

10.00-20.00 
8.00-16.00 

Turniej Warhammer - hala sportowa ZS nr 1. 

11.07 18.00 Park Majkowskiego — koncert Weroniki Korhals. 

12.07 18.00 Rynek miejski - finał konkursu Kaszubski Idol 2009. 

18.07 18.00 

 

Rynek miejski - spektakl muzyczny Archangielskiego Teatru młodzieżowego.  

19.07 18.00 Rynek miejski - koncert Krystyny Stańko. 

25.07 16.00 Amfiteatr miejski - Puchar Miast, koncert Dody. 

26.07 18.30 Amfiteatr miejski - Festyn Wakacyjny. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Lipiec 2009 rok   Lipiec 2009 rok   Lipiec 2009 rok   Lipiec 2009 rok    

30.06-31.07 10.00-12.00 Wakacje z książką -codziennie warsztaty teatra;no-kukiełkowe „Czerwony Kapturek”.  

7.07 10.30 Magiczne wtorki w bibliotece: „Igraszki z magią” - spotkanie z magikiem. 

14.07 10.00 Magiczne wtorki w bibliotece: teatrzyk dla dzieci w wykonaniu artystów z Agencji 
Artystycznej Paula z Sąborza. 

21.07 10.00 Magiczne wtorki w bibliotece: spotkanie z ciekawymi ludźmi: funkcjonariusz Policji, 
Służby więziennej, Marynarki Wojennej opowiedzą o swojej pracy, pokaz wnętrza 
wozu strażackiego. 

28.07 10.00 Mini Playback Show przy grillu. 

23.06-17.07  18.00-20.00 Letnia Akademia Malarska dla dorosłych - zajęcia odbywają się w każdy wtorek  i piątek. 

7.07 17.00 Wernisaż wystawy Tomasza Meringa „Pomorze w komiksie”. 

Lipiec  Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 30. rocznica śmierci poety 

Edwarda Stachury, 90. rocznica śmierci Jeany Iris Murdoch, angielskiej pisarki, 40. 

rocznica śmierci Romana Pisarskiego, polskiego pisarza, 40. rocznica śmierci Witol-

da Gombrowicza. 

   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie    
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejski  
Informacja - Kancelaria Ogólna 

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

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

Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski  

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

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

Skarbnik Miasta: Sabina Kołodziejska  
058-677-71-59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Jakuba Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

058-677-70-30,  058-677-70-44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

058-677-70-26, 058-677-70-27 
  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - 058-677-70-37, 058-677-70-38 

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

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   
Dowody osobiste: 058-677-70-17 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195  

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
058-677-71-61 Sekretariat: 058-677-71-59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: 058-677-71-03,  

058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax) 
Zespół Zamówień Publicznych 

 058-677-71-23 (fax) 
W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 

(Mirosław Ziemann)  
Sekretariat: 058-677-71-43,  

058-677-71-44, 058-677-71-42 (fax)  
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 058-677-71-56 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  058-677-71-25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) 058-677-71-31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

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

 058-677-71-38,  058-677-71-39 

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   
(Dorota Popiołek)  058-672-19-66, 058-677-56-34 (fax),  

058 736-29-22 
Zakład Usług Komunalnych (Henryk Skwarło)  

ul. Obrońców Helu 1 058-672-13-34, 058-672-10-21 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-

del) ul. Tartaczna 2, 058-572-29-30, 058-572-29-32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

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

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

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

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

ul. Sobieskiego 255 058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

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

Komunikat Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Wejherowie  

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskie-
go potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.  
    Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych (Dz.U. z 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz. 1456), okres 
zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października na-
stępnego roku kalendarzowego. W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, 
który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 październi-
ka 2009 r., - decyzje przedłużające okres zasiłkowy otrzymają Państwo na 
adres domowy. W przypadku osób ubiegających się o dodatki związane z 
nauką dziecka prawo do dodatków ustalane będzie na podstawie aktualnych 
zaświadczeń ze szkoły. Oznacza to, że do 10 września 2009 r. należy dostar-
czyć aktualne zaświadczenie ze szkoły.  

Komunikat Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Wejherowie  

Dział Świadczeń Rodzinnych  informuje, że w siedzibie Ośrodka przy ul. 
Spacerowej (Os. 1000 Lecia) można odbierać decyzje przedłużające okres 
pobierania świadczeń rodzinnych. Decyzje można odbierać codziennie w godz. od 
7.30 do 13.30; w poniedziałki do 17. 

 Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny 

Okres zasiłkowy 1.11.2009 - 31.10.2010 r. 1.10.2009 - 30.09.2010 r. 

Przyjmowanie wniosków 1.09.2009 r.  1.08.2009 r. 

Zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego 

O przychodzie za 2008 r. O przychodzie za 2008 r. 

Odbiór druków po 20.08.2009 r. po 20.07.2009 r. 

Zakończenie III roku zajęć WUTW 
W WCK odbyło się uroczyste zakończenie III roku działalności Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu ze słuchaczami-
seniorami uczestniczyli m.in. Zastępca Prezydenta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz i Dorota Kitowska - koordynator zajęć dla seniorów w YMCA Gdynia.   
   Jedna z głównych inicjatorek utworzenia Uniwersytetu w Wejherowie Bogu-
sława Zubrzycka wysoko oceniła jego działalność informując, że w 18 różnego 
rodzaju niezwykle interesujących zajęciach i wykładach uczestniczyło ok. stu 
słuchaczy.         Podziękowała za pomoc władzom miasta Wejherowa oraz dy-
rektorom: WCK Jolancie Rożyńskiej i WZNK - Stanisławowi Maklesowi.  
   Bogdan Tokłowicz wręczył pisemne podziękowania i upominki książkowe 
uczestniczącym w 
spotkaniu wykła-
dowcom-wolon-
tariuszom i po-
g r a t u l o w a ł 
uczestnictwa w 
zajęciach słucha-
czom. W części 
artystycznej wy-
stąpił młody 
akordeonista Ste-
fan Ptak - uczeń 
Państwowej Szko-
ły Muzycznej I 
stopnia w Wejhe-
rowie. (p)                    
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