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Coraz bliŜej nowego centrum kultury   
14,4 milionów złotych - takiej wysokości dofinansowanie otrzymał projekt budowy Filharmonii Kaszubskiej - regional-
nego centrum kultury w Wejherowie.  Nowy obiekt Wejherowskiego Centrum Kultury wpisuje się w wizję rozwoju Wej-
herowa - miasta otwartego, atrakcyjnego, oferującego mieszkańcom i turystom szeroką ofertę kulturalną i rozrywkową.  

   Wizja rozwoju 
Wejherowa  

- Rozwój kultury, 
możliwości spędza-
nia wolnego czasu, 
rozrywki na wyso-
kim poziomie są 
bardzo ważne w 
naszej wizji rozwo-
ju Wejherowa, jako 
miasta atrakcyjne-
go dla mieszkań-
ców i turystów – 

mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt - Oferta skie-
rowana do mieszkańców musi być bogata i wysokiej  jakości. 
Chodzi o to, aby w naszym mieście wiele się działo, żeby nie trze-
ba było jeździć do Trójmiasta i aby dzieci i młodzież miały możli-
wości rozwoju swoich zainteresowań i talentów  oraz mogły w 
godnych warunkach ciekawie spędzać czas. Kultura i rozrywka 
może okazać się również kołem zamachowym wejherowskiej 
gospodarki, jak to stało się w wielu miastach.  

Obecnie nie ma takich wystarczających możliwości z powodu Filharmonia Kaszubska  

   Filharmonia Kaszubska - regionalne centrum kultury, ma być 
największą z inwestycji miejskich w ramach programu rewitali-
zacji realizowanego w latach 2008-2015. Zostanie wybudowana 
u zbiegu ulic Sobieskiego i Dworcowej, w miejscu gdzie obecnie 
mieści się stary budynek Wejherowskiego Centrum Kultury. W 
planowanym wielofunkcyjnym obiekcie o powierzchni 6,5 tys. m 
kw. (teraz w WCK jest 2,5 tys. m kw.) będą dwa podstawowe mo-
duły: nowoczesna wielofunkcyjna sala na prawie 400 osób o 
funkcji koncertowej, kinowej, teatralnej, widowiskowej i audyto-
ryjnej oraz dom kultury o bardzo bogatym programie.  
- Dziękujemy władzom naszego województwa, Panom Marszał-
kom Janowi Kozłowskiemu i Mieczysławowi Strukowi za zrozu-
mienie potrzeb mieszkańców i okazaną pomoc – podsumowuje 
zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz.                                             (ir) 

braku odpowiedniego miejsca. Dlatego nowy obiekt WCK jest 
bardzo ważną inwestycją. Nowe centrum pozwoli realizować 
imprezy kulturalne i rozrywkowe na najwyższym poziomie.  

Konkurencja była duża  

- Nie tylko mieszkańcy Wejherowa, prezydent, większość rad-
nych dostrzega potrzeby budowę nowego centrum kultury, ale 
także władze województwa – zauważa zastępca prezydenta Woj-
ciech Kozłowski - W uzasadnieniu wyboru projektu bardzo wy-
raźnie zaakcentowano, że w Wejherowie nie ma tego rodzaju 
obiektu i jest to bardzo dużym problemem oraz przeszkodą w 
rozwoju miasta. Pomimo dużej konkurencji zdobyliśmy środki. 
Powinno to dać do myślenia zwłaszcza niektórym radnym.  

Już działamy  

   Nie jest to inwestycja tylko na papierze. Władze Wejherowa już 
przystąpiły do konkretnych działań.   

- Nie czekamy z założonymi rękami, już w maju rozpoczęliśmy 
procedurę przetargową. W poniedziałek 27 lipca wykonawcy 
złożyli 12 ofert. Chcemy budowę rozpocząć na przełomie 2009 i 
2010 roku i zakończyć w połowie roku 2012  – mówi Wojciech 
Kozłowski  - Teraz musimy znaleźć pieniądze na dalsze finanso-
wanie inwestycji. Miasto nie powinno mieć problemów z zacią-
gnięciem na ten cel kredytu. Przecież unijne środki tak znacznej 
wysokości nie mogą przepaść. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 23 lipca  2009 r. 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz najemców: 
· lokal mieszkalny nr 7 na os. Kaszubskim 15 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr  384/18 obręb 9 (użytkowanie wieczy-
ste) 
· lokal mieszkalny nr 33 przy ul. ks. P. Skargi 2 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr  146/36 obręb 10  
· lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Bukowej 9 wraz z ułamkową czę-
ścią gruntu działka nr  184/7 obręb 16 

Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego (z prawej) 

wręcza decyzję o dofinansowaniu prezydentom Wejherowa - Bogda-

nowi Tokłowiczowi i Wojciechowi Kozłowskiemu.  

Makieta Filharmonii Kaszubskiej - regionalnego centrum kultury  

Centrum Kultury ma powstać na miejscu obecnego 
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Siłownia na świeŜym powietrzu atrakcją osiedla 
Na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Konopnickiej zainstalowano pierwszą w Wejherowie ogólnodostępną siłownię. 
Będzie można tu za darmo i o każdej porze poćwiczyć mięśnie nóg, grzbietu czy biceps.  Nowa siłownia na świeżym powie-
trzu cieszy młodzież, zwłaszcza teraz, w czasie wakacji.  

   Sztanga do wzmacniania bicepsów, motyl kształtujący mięśnie 
piersiowe, steper, wiosła na szczupłą sylwetkę, ławka do ćwiczeń 
ud i drążek uniwersalny – to urządzenia zainstalowane na placu 
przy ul. Konopnickiej.  Na siłownię składa się sześć podwójnych 
urządzeń. Jednocześnie może na nich ćwiczyć dwanaście osób.  
   Nietypowa siłownia na śmiechowskim osiedlu to pomysł opie-
kuna tego placu Jarosława Borowca i okolicznej młodzieży, która 
spędza tam czas. Siłownia kosztowała miasto  36 tys. zł, a zamon-
tował je Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, któ-
ry jednocześnie jest administratorem tego terenu.  Urządzenia są 
solidne, więc mieszkańcy mają nadzieję, że będą się nimi długo 
cieszyć.  
- Z pomysłem wyszła młodzież, która przychodzi na ten plac re-
kreacyjno-sportowy – mówi zastępca prezydenta Wejherowa 
Wojciech Kozłowski. – Urządzenia spełniają wszystkie normy 
bezpieczeństwa. Zamontowane sześć sztuk to kompletny park 
urządzeń umożliwiających wszechstronny rozwój fizyczny. To 
nie jest zakończone zadanie, ponieważ teren wokół urządzeń 
zostanie jeszcze uporządkowany m.in. częściowo utwardzony.  
   Prezydent Kozłowski podkreśla, że w ostatnich latach w Wejhe-
rowie wybudowano kilka placów rekreacyjno-sportowych, które 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodzieży – m.in. przy 
ul. Konopnickiej, Granicznej, Partyzantów oraz na Osiedlu Sikorski 
Park.  Są one przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które chciałyby 

aktywnie spędzać czas  w przyzwoitych i bezpiecznych warunkach. 
- To nie jest koniec tego typu inwestycji,  mają powstawać kolej-
ne place, a istniejące będą rozbudowywane. Przykładem jest wła-
śnie plac przy ul. Konopnickiej, gdzie montowane są nowe ele-
menty. Bezpieczne, atrakcyjne, zadbane i powszechnie dostępne 
obiekty sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży to dla nas 
priorytet  – dodaje Wojciech Kozłowski. - Jedną rzeczą wybudo-
wać i wyposażyć taki plac, ale trudniej utrzymać go w należytym 
porządku                                                                                                             (ir) 

Nowy Skarbnik Miasta  
Arkadiusz Krasz-
kiewicz jest no-
wym Skarbnikiem 
Miasta Wejhero-
wo. Zastąpił na 
tym stanowisku 
Sabinę Kołodziej-
ską, która odeszła 
na emeryturę.  

   Nowo powołany 
skarbnik od siedmiu 
lat jest pracowni-
kiem Wydziału Fi-
nansowego Urzędu 
Miejskiego w Wejhe-
rowie, w którym był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Kie-
rownika Wydziału. Współpracując ze Skarbnikiem Miasta zdobył 
praktyczne doświadczenie z zakresu rachunkowości budżetowej, 
podatków i opłat lokalnych. 
   Arkadiusz Kraszkiewicz jest  wejherowianinem. Absolwent I LO 
w Wejherowie i wydziału prawa na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukoń-
czył m.in. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplo-
mowe Studia Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UMK w Toruniu. Złożył w Ministerstwie Skarbu z wyni-
kiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad 
nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Uczestniczył w szere-
gu szkoleń z zakresu finansów publicznych, rachunkowości bu-
dżetowej, audytu wewnętrznego oraz podatków i opłat lokal-
nych. Uczestniczył w seminariach organizowanych przez Mini-
sterstwo Finansów „Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sekto-
ra finansów publicznych", „Publiczna Wewnętrzna Kontrola Fi-
nansowa - Podnoszenie Świadomości" oraz w pracach pilotażo-
wych dotyczących między innymi reformy systemu podatków 
lokalnych w ramach programu PHARE 2001 „Budowa zintegro-
wanego systemu katastralnego".  
    Jest Prezesem Chóru Mieszanego "Cantores Veiherovienses"   (ir) 

 

Dzień Dawcy w Wejherowie 
W Polsce co 1,5 godziny stawiana jest komuś diagnoza – no-
wotwór krwi czyli białaczka. Co drugi chory na białaczkę 
nie znajduje dawcy. Dnia 27 czerwca podczas Dnia Dawcy 
dla Hani w Wejherowie zarejestrowało się aż 653 potencjal-
nych dawców. Akcja zorganizowana została w Gimnazjum 
nr 1 w Wejherowie dla chorej na białaczkę 32-letniej Hani.  

   - Frekwencja dopisała  - przyznaje Katarzyna Ombach z Funda-
cji DKMS Dawców Komórek Macierzystych Polska. – Każda oso-
ba, która chce pomóc oddaje 4 ml krwi, a następnie trafia do ban-
ku dawców. Na podstawie danych zebranych z próbek krwi do-
pasowywany jest dawca szpiku.  
   W Wejherowie, przy współpracy z fundacją, akcję przygotowa-
ła Dorota Blok. -  Gdy tylko w naszym szpitalu usłyszeli, że i w 
Wejherowie będziemy mieli akcję, to odzew był natychmiasto-
wy - mówi Dorota Blok. - Cieszę się ogromnie, że tyle osób zdecy-
dowało się pomóc.  
   W Wejherowie pracowało przy akcji 30 wolontariuszy. Odwie-
dzili ich prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, ze swoim 
zastępcą  - Bogdanem Tokłowiczem. - To naprawdę wspaniała 
akcja, którą popieramy całym sercem – mówił Krzysztof Hilde-
brandt. – Cieszę się, że tyle osób zechciało ją wesprzeć. To wspa-
niały dar, jaki możemy dać drugiej osobie. A ta krew może się 
okazać dla wielu – drugim życiem.                                                          (ir)                                             
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Jakub Wejher promuje Wejherowo  
Nazwisko: Wejher. Imię: Jakub. Wiek: 400 lat. Z nastaniem lata na wejherowski rynek powrócił Jakub Wejher. Jak 
przed rokiem przechadza się po placu, pobrzękuje pałaszem i przekazuje turystom pocztówki i ulotki reklamujące 
uroki miasta. W rolę Jakuba Wejhera wcielają się Paweł Grochalski i Mateusz Meyer.  

    Wejher odziany jest w strój z 
epoki i chętnie pozuje do zdjęć 
turystom oraz mieszkańcom. Z 
inicjatywą przybliżenia postaci 
Wejhera wystąpił przed trze-
ma laty Urząd Miejski, uznając, 
iż stanie się on dodatkową 
atrakcją miasta.  
- Duże zainteresowanie, jakim 
cieszyła się przed rokiem po-
stać Wejhera skłoniło władze 
do kontynuowania tej nietypo-
wej akcji promocyjnej - mówi 
Jacek Thiel, szef promocji mia-
sta. - Jest to nie tylko promocja 
Wejherowa i Gniewina, bo ta-
kie ulotki turystyczne także 
rozdaje, ale przede wszystkim 

atrakcja wejherowskiej starówki.  
   W rolę założyciela miasta wcielają się Paweł Grochalski i Mate-
usz Meyer. Paweł mieszka w Redzie,  jest tegorocznym maturzy-

stą. Ukończył II LO w Gdyni, 
teraz wybiera się na studia do 
Krakowa.  
- To specyficzna praca, dająca 
jednak wiele satysfakcji – mó-
wi Paweł Grochalski. – Choć-
by to, że musiałem się przygo-
tować z historii miasta i po-
staci, w którą się wcielam.  
   Mateusz Meyer z Lewinka 
jest uczniem maturalnej klasy 
I LO w Wejherowie. Interesu-
je się historią, a po maturze 
zamierza studiować filologię 
polską ze specjalnością kaszu-
bistyka. - Jesteśmy atrakcją 
tego rynku - mówi Mateusz. - 
Turyści chętnie robią sobie z 
nami zdjęcia.                                                                           
Wejhera można spotkać na rynku w dni powszednie w godz. 
11.00-17.00, a w soboty od 10.00 do 14.00.                                 (ir)                                                                              

 

Jakub Wejher - Paweł Grochalski Jakub Wejher - Mateusz Meyer 

Turystę trzeba zachęcać do aktywnego wypoczynku 

Letnie zwiedzanie Wejherowa i Kalwarii  
Na lipiec i sierpień tego roku Klasztor OO. Franciszkanów 
przygotował atrakcję dla turystów – zwiedzanie miasta i 
Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem.  
   Wycieczki dla turystów indywidualnych organizowane będą 
codziennie. Zbiórka uczestników wycieczki codziennie o godz. 
11.00 przy kościele klasztornym przy nowej  furcie (ul. Refor-
matów 19).  W programie zwiedzania m. in. ratusz, kościół 
klasztorny oraz Kalwaria – z wejściem do wnętrz kaplic. Grupy 
zorganizowane proszone są o wcześniejsze zarezerwowanie 

terminu pod nr tel. 058 672 17 55.  
   Letnie zwiedzanie Kalwarii zorganizowane zostało w odpo-
wiedzi na ogromne zainteresowanie turystów zeszłoroczną 
akcją zwiedzania przygotowaną przez Urząd Miejski w Wejhe-
rowie w ramach Roku Kalwarii Wejherowskiej. 
   W lipcu i sierpniu br. możliwe jest również indywidualne 
zwiedzanie izby historyczno-regionalnej w ratuszu miejskim 
przez cały tydzień. W dni robocze w godz. 9.00-15.00 oraz w 
soboty i niedziele w godz. 11.00-15.00.                                             (ir)                                                     

 

Na początku lipca wejherowski Urząd Miejski już po raz 
dziesiąty przeprowadził akcję koloportowania materiałów 
promocyjnych w miejscowościach nadmorskich.  
   Jak informuje szef promocji Jacek Thiel akcja ma na celu 
przyciąganie turystów do Wejherowa i polega na bezpośredniej 
promocji, w tym dostarczaniu ulotek, plakatów i folderów 
informujących o atrakcjach turystycznych oraz imprezach 
odbywajacych się w naszym mieście do pensjonatów, ośrodków 
wczasowych oraz Punktów Informacji Turystycznych. W tym 
roku przedstawiciele Urzędu Miejskiego Danuta Błaszkowska i 
Jacek Thiel odwiedzili ponad 140 punktów w pasie nadmorskim 
od Białogóry, Dębek, Karwii, Jastrzebiej Góry, po Puck, 
Władysławowo, Jastarnię i Hel. Materiały promocyjne o 
Wejherowie dostarczyli również do pałacyków i dworków 
leżących na terenie Kaszub Północnych. 
- Jak co roku materiały o Wejherowie spotkały się z dużym 
zainteresowaniem właścieieli pensjonatów i organizatorów 
czynnego wypoczynku w ośrodkach wczasowych. Największe 
zainteresowanie w tym roku wzbudziły komiksy o Wejherowie, 
mapki turystyczne oraz nowatorskie ulotki promujące wspólnie 
Wejherowo i Gniewino, które są efektem współpracy dwóch 
gmin – mówi Jacek Thiel.  
   Tegoroczna pogoda nad morzem jest niekorzystna dla 
wczasowiczów, którzy nie mając zbyt wielu okazji do opalania 
się i kapieli w morzu szukają dodatkowych atrakcji, w tym 
ciekawych miejsc do zwiedzenia podczas pobytu nad morzem.  
- Zwiedzanie Kalwarii Wejherowskiej i zabytków w naszym 
mieście czy wizyta w Kaszubskim Oku oraz innych ciekawych  

miejscach na terenie gminy Gniewino są atrakcyjnymi  
propozycjami dla żądnych wrażeń wakacyjno-urlopowych 
turystów, zwłaszcza jak brak plażowej pogody – dodaje Jacek 
Thiel podkreślając, że tradycyjnie po ulicach Wejherowa 
spaceruje Jakub Wejher rozdając im materiały informacyjne.  
Dzięki współpracy z gminą Gniewino ulotki, mapki i foldery o 
Wejherowie są dostępne dla turystów w różnych miejscach na 
terenie gminy. Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem na 
terenie Gniewina pod wieżą widokową stanie tablica 
informacyjna zapraszająca turystów do Wejherowa i odwrotnie, 
w Wejherowie będzie tablica zapraszająca turystów do 
Gniewina. 

Jacek Thiel i Danuta Błaszkowska (w środku) podczas akcji promocyjnej w Gniewinie. 
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30 czerwca 2009 roku odbyła się XXXVI Zwyczajna Sesja Ra-
dy Miasta Wejherowa, podczas której radni przyjęli  26 
uchwał. Są to następujące uchwały:  
Uchwała nr 385 o odwołaniu Skarbnika Gminy Miasta Wejherowo. 
Z powodu złożonej rezygnacji w związku z zamierzonym przej-
ściem na emeryturę, odwołana została Sabina Kołodziejska. 
Uchwała podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.  
Uchwała nr 386 o powołaniu Skarbnika Gminy Miasta Wejherowo. 
Jednogłośnie na miejskiego skarbnika powołano Arkadiusza 
Kraszkiewicza. (patrz str. 4) 
Uchwała nr 387 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wej-
herowa za rok 2009.  
Dochody miejskie zwiększono o 3.822.731 zł, o taką samą kwotę 
zwiększyły się wydatki budżetu gminy. Znaczną część tej kwoty 
wydana zostanie na m.in..  z gospodarkę mieszkaniową, drogi 
gminne, pomoc społeczną. Za uchwałą głosowało 17 radnych, 1 
wstrzymał się od głosowania, a 1 był przeciwny.  
Uchwała nr 388  w sprawie zawarcia Umowy o udzielenie dotacji 
ze Szpitalem Specjalistycznym w Wejherowie dotyczącej zakupu 
sprzętu do diagnostyki omdleń dla Oddziału Kardiologii. 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielenie dotacji dla szpitala 
w wysokości 25 tys. zł na zakup sprzętu.  
Uchwała nr 389 o zmianie uchwały nr Vk/XXXII/351/2009 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Wej-
herowie dotyczącej zakupu kardiomonitora dla Oddziału Pediatrii.  
Radni w marcu br. zgodzili się na przekazanie 55 tys. zł na zakup 
kardiomonitora dla pediatrii wejherowskiego szpitala. Jak się oka-
zało podczas przetargu, wyłoniono wykonawcę, który zaoferował 
wysokiej klasy kardiomonitory w cenie pozwalającej zakupić dwa 
takie aparaty, co radni zaaprobowali.  
Uchwała nr 390 w sprawie uczczenia Jubileuszu 600-lecia Miasta 
Partnerskiego Postawy na Białorusi.  
W uroczystości na Białorusi, Wejherowo reprezentować będzie 
delegacja radnych w składzie: Leszek Glaza, Zbigniew Chuchała i 
Dariusz Kreft.  
Uchwała nr 391 w sprawie wzniesienia na Placu Grunwaldzkim w 
Wejherowie Pomnika-Mauzoleum „Bramy Piaśnickiej”.  
Radni przy 10 głosach za, 6 przeciwnych i 3 wstrzymujących się, 
wyraziła zgodę na budowę mauzoleum.  
Uchwała nr 392 w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kościele p.w. Trójcy 
Świętej w Wejherowie.  
Jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą przekazania dotacji w 
wysokości 100 tys. zł na prace konserwatorskie w wejherowskiej 
kolegiacie, które obejmują konserwację zachowawczą dwóch 
rzeźb i wykonanie kopii.  
Uchwała nr 393 w sprawie zawarcia Umowy Partnerskiej z Towa-
rzystwem Przyjaciół Dzieci w Wejherowie dotyczącej wspólnej 
realizacji oraz współfinansowania przedsięwzięcia „Zapobieganie 
patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację półkolo-
nii” w ramach projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śród-
mieścia Wejherowa”.  
Wejherowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, której podjęcie 
jest konieczne do przygotowania wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia społecznego w ramach rewitalizacji Śródmieścia.  
Uchwała nr 394 w sprawie zawarcia Umowy Partnerskiej z Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dotyczącej wspólnej reali-
zacji oraz współfinansowania przedsięwzięcia „Zapobieganie prze-
stępczości i eliminacji aspołecznych zachowań poprzez stosowanie 
szeroko pojętej prewencji kryminalnej” w ramach projektu  „Rewi-
talizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”.  
Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę, której podjęcie jest 
konieczne do przygotowania wniosku o dofinansowanie przedsię-
wzięcia społecznego w ramach rewitalizacji Śródmieścia.  
Uchwała nr 395 o zmianie uchwały Nr Vk/XVII/170/2008 Rady 

Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie finanso-
wania w latach 2008-2013 przebudowy systemów grzewczych 
budynków mieszkalnych w Wejherowie na proekologiczne. 
Celem uchwały jest poszerzenie obszaru, na którym realizowany 
będzie program.  Uchwała podjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 396 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Wejherowa. 
Radni wyrazili zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczo-
nego nieruchomości niezabudowanej przy ul. Budowlanych o pow. 
2860 m kw. Przeznaczona jest ona pod zabudowę produkcyjną, 
rzemieślniczą lub handlowo-usługową o nieszkodliwym oddziały-
waniu na środowisko. Uchwała podjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 397 w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiące-
go własność Gminy Miasta Wejherowa. 
Rada Miasta upoważniła Prezydenta do wynajęcia bez przetargu 
na okres do 14 października 2013 r. lokalu użytkowego o pow. 
39,11 m kw. znajdującego się przy Pl. J. Wejhera w celu prowadze-
nia działalności gastronomicznej. Uchwała podjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 398 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Wejherowa. 
Radni upoważnili Prezydenta do wydzierżawienia w drodze prze-
targu nieograniczonego na okres 30 lat nieruchomości przy ul. So-
bieskiego 213 A. Działka zabudowana budynkiem przeznaczona 
jest pod działalność gastronomiczną lub hotelarsko-
gastronomiczną. Uchwała podjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 399 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od 
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Wejherowa.  
Przedmiotowa darowizna to nieruchomość zabudowana budyn-
kiem kotłowni z węzłem ciepłowniczym o pow. 340 m kw. Uchwa-
ła podjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 400 w sprawie zamiany nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasta Wejherowa na nieruchomości bę-
dące w użytkowaniu wieczystym Wejherowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 
Na wniosek prezydenta radni przyjęli uchwałę, która ma pomóc w 
uwłaszczeniu spółdzielców. Celem uchwały jest uporządkowanie sta-
nu nieruchomości  miejskich i spółdzielczych przed uwłaszczeniem.  
Uchwała nr 401 w sprawie zamiany nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasta Wejherowa na nieruchomości 
będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej   
„ENERGETYK” w Wejherowie.  

Na wniosek prezydenta radni przyjęli uchwałę, która ma pomóc w 
uwłaszczeniu spółdzielców. Celem uchwały jest uporządkowanie sta-
nu nieruchomości  miejskich i spółdzielczych przed uwłaszczeniem. 
Uchwała nr 402 w sprawie zamiany nieruchomości będącej wła-
snością Gminy Miasta Wejherowa na nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Wejherowo. 
Uchwała nr  403 o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady 
Miasta Wejherowa z dn. 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkanio-
wym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałą Nr Vk/
XXVI/263/2008 Rady Miasta Wejherowa z dn. 23 września 2008 r. 
Uchwała podjęta w związku z koniecznością aktualizacji Wielolet-
niego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gmi-
ny. Nieruchomość przy ul. Wniebowstąpienia 5A jest budynkiem 
mieszkalnym, a jego zły stan techniczny wskazuje na konieczność 
wyłączenia z prywatyzacji, a docelowo na jego rozbiórkę. Uchwała 
podjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr 404 w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Wejhero-
wo od osób fizycznych prawa własności nieruchomości.  
Celem uchwały jest uporządkowanie nieruchomości  zabudowanej 
przepompownią ścieków o pow. 126 m kw. przy ul. Nowowiejskiego.  
Uchwała nr 406 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. 
z siedzibą w Wejherowie. Radni wyrazili jednomyślnie zgodę na 
wniesienie aportem udziałów w postaci prawa użytkowania wieczy-
stego niezabudowanych nieruchomości przy ul. Parkowej.  

XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa  
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Uchwała nr 407 w spr. realizacji w 2008 roku Programu Gospo-
darczego pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta 
Wejherowa 2002-2011”.   
Uchwała podjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 408 w spr. przyjęcia nowelizacji programu pn. „Lokalny 
Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2008-2015”.   
Niewielka zmiana formalna mająca na celu uporządkowanie spraw 
związanych ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.  
Uchwała nr 409 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla 
terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T3, X3 w 
rejonie ulic Staromłyńskiej i Wyczółkowskiego.  
Celem planu jest ustalenie jednolitych zasad zagospodarowania tere-
nu wzdłuż rzeki Cedron w pobliżu jej ujścia do rzeki Redy. Plan 
umożliwi realizację kameralnego zespołu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w formie wolno stojącej, uzupełnionej funkcjami 
usługowymi. Uchwała podjęta jednogłośnie - jeden radny nie wziął 
udział w głosowaniu.  
Uchwała nr 410 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego we fragmencie miasta dla działki nr 10-
7/1, obr. 15, przy ul. Sobieskiego w Wejherowie.  
Brak planu miejscowego na jednej z działek w zachodniej części 
Śródmieścia uniemożliwiają prawidłowe zagospodarowanie prze-
strzeni jednego z najważniejszych fragmentów miasta. Ustalenia po-
zwolą na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej uwzględniając jej 
walory historyczne, lokalizacyjne i wysoką rangę przestrzeni publicz-
nej. Uchwała podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się od gło-
sowania.  

XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta 
Uchwała nr 411 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Wejherowo. Radni jednogłośnie wy-
razili zgodę na wydzierżawienie na 10 lat działki o pow. 4583 m kw. 
przy ul. Jagalskiego, pod lądowisko dla helikopterów.  
Uchwała nr 412 o zmianie uchwały w sprawie najmu lokalu użytko-
wego stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa. Zmianie 
uległ okres najmu lokalu znajdującego się przy Pl. J. Wejhera.            (ir)                                                                                 

Odzyskanie stadionu Gryfa  
leŜy w interesie mieszkańców 

Stanowisko miasta w sprawie stadionu na Wzgórzu Wolności.  
Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski: 
- Władze miasta są zaniepokojone faktem, że WKS Gryf próbuje  
sprzedać stadion prywatnemu deweloperowi. To nie jest dobre dla 
miasta, dlatego Prezydent Wejherowa przeciwstawił się temu zdecy-
dowanie. I jest za to obecnie agresywnie i złośliwie atakowany. Atako-
wany jest za to, że powiedział NIE, że nie zgadza się na sprzedaż sta-
dionu, gdyż uważa, że to nie leży w interesie społecznym. Prezydent 
broni interesu publicznego polegającego na tym, aby stadion był dla 
wszystkich, żeby służył wszystkim mieszkańcom oraz wszystkim 
klubom i organizacjom sportowym w mieście oraz przede wszystkim, 
aby los i przyszłość stadionu były znane. Nie posądzam inwestora o 
jakieś złe plany wobec tego obiektu, ale za 5-10 lat może być różnie. 
Nie zapominajmy, że własność prywatna ma swoje prawa. Poza tym 
stadion nie powinien służyć tylko jednemu klubowi, inwestorów czy 
właścicielowi. Historycznie bardzo wiele na tym stadionie się działo i 
jeszcze wiele może się wydarzyć. Jesteśmy przekonani, że taki obiekt 
powinien być miejski. Chcemy o niego walczyć i dlatego wynajęliśmy 
specjalistyczną kancelarię prawniczą, która zajmuje się takimi temata-
mi. Chcemy unieważnić transakcję oddania stadionu klubowi i aby 
obiekt wrócił do miasta. Mając na względzie wartość tego majątku 
oraz wagę sprawy dla miasta, to możliwy koszt rzędu kilkudziesięciu 
tysięcy złotych, który poniesiemy, jest tego wart. Walczymy o mienie 
społeczne, o przyszłość stadionu i z tego powodu jesteśmy obecnie 
atakowani. Ktoś, kto dostał za darmo mienie społeczne będące wła-
snością wszystkich wejherowian, chce to sprzedać, by na tym zarobić. 
Klub nie dostał tego stadionu po to, aby nim handlować. Uważamy, że 
tak nie powinno być i jest to naganne.   Tym bardziej budzi zdziwienie 
fakt, że niektórzy radni wspierają takie stanowisko Klubu.        
Inwestycje na stadionie                           
 Zgodnie z przepisami miasto nie może inwestować w obiekty, które 
nie należą do miasta. Jest to wbrew prawu. Nie możemy inwestować 
pieniędzy publicznych w mienie prywatnego klubu. Gdyby stadion 
był własnością miasta, to sprawa wyglądałaby inaczej. Dlatego już 
kilka lat temu podjęliśmy z klubem negocjacje, żeby dobrowolnie od-
dał miastu ten stadion. Deklarowaliśmy chęć współpracy w ten spo-
sób, że miasto będzie inwestowało w obiekt, a klub będzie mógł nor-
malnie funkcjonować i prowadzić tam rozgrywki. Te negocjacje trwa-
ły kilka lat. Co ciekawe, osiągnęliśmy porozumienie z poprzednim 
Zarządem WKS Gryf, Walne Zgromadzenie Klubu wyraziło na to zgo-
dę, ale obecny Zarząd Klubu zmienił swoje nastawienie i próbuje sta-
dion sprzedać. Chcę powiedzieć, że przez ostatnie lata jako miasto 
zainwestowaliśmy spore środki w obiekty sportowe na terenie wej-
herowskich osiedli i zapewne, gdyby stadion był miejski, te inwestycje 
miałyby miejsce również na stadionie. Dlaczego miałoby być inaczej? 
A dzisiaj jest tak jak jest i kto jest winny temu, że nie ma inwestycji? 
Mówienie, że nie ma pieniędzy, to nie do końca prawda. Proszę spoj-
rzeć na to, co się dzieje w Redzie, Rumi czy Gniewinie. Ci, którzy zarzą-
dzają tam stadionami, potrafili te pieniądze zdobyć. Bo są pieniądze 
unijne, rządowe, marszałkowskie, tylko po nie trzeba umieć sięgnąć. 
Mam nadzieję, że uda się osiągnąć jakieś porozumienie. Zależy nam 
przede wszystkim na tym, żeby wszyscy mieszkańcy mogli z tego sta-
dionu korzystać. Jeszcze mała ciekawostka. Gdy w 1984 roku naczel-
nik miasta podejmował decyzję, która później w 1993 r. umożliwiła 
ówczesnym władzom miasta oddanie tego stadionu, znalazł się tam 
zapis o tym, że stadion ma służyć wszystkim klubom i organizacjom 
sportowym w mieście, czyli WKS Gryf miał być takim zarządzającym 
dla wszystkich. Ale rzeczywistość okazała się inna. Ze stadionu korzy-
sta tylko WKS Gryf, a teraz próbuje jeszcze stadion sprzedać. Dlatego 
właśnie Prezydent będzie bronił interesu mieszkańców. 
 Współpraca z WKS Gryf   
Oczywiście, miasto zawsze było otwarte na współpracę. Wspólnie 
możemy na tym stadionie zrobić wiele rzeczy, również korzystając z 
przychylności sponsorów. Zawsze podkreślam, że jeżeli są sponso-
rzy - firmy prywatne, które mają intencje czysto sportowe, to przecież 
nie ma żadnego problemu, aby stadion był miejski. Co więcej, miasto 
jest najlepszym gwarantem tego, że ten interes sportowy, ogólnospo-
łeczny, będzie tam rzeczywiście dobrze pilnowany. 

Z Wejherowa do Władysławowa  
Z końcem czerwca br. zakończyła pracę w Urzędzie Miej-
skim w Wejherowie Małgorzata Niemirska-Thiel – za-
stępca kierownika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego, 
która od 1 lipca br. objęła funkcję Sekretarza Miasta 
Władysławowa.  

   Małgorzata Niemirska-Thiel pracowała w naszym urzędzie 10 lat 
i zajmowała się nie tylko sprawami administracyjnymi, ale również 
brała czynny udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze spo-
łecznym i promocyjnym.  
   Była m.in. pomysłodawczynią sprowadzenia do Wejherowa ka-
szubskiej mega-pisanki, inicjatorką akcji „Kocham - nie biję” czy 
współorganizatorką „Wejherowskiej Nocy Muzeów”.  
   Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nowym 
miejscu pracy.  
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Finał Kaszubskiego Idola 2009 na wejherowskim rynku 
Ilona Stepanik zdobyła tytuł Kaszubskiego Idola 2009. Zdobyła uznanie jury podczas finału konkursu, który odbył się na 
wejherowskim rynku. Nagrodę specjalną Radia Kaszëbë dostał zespół Urwisy z Rumi, zaś nagroda publiczności przypadła 
Agnieszce Lubockiej z Wejherowa.  

   Ilona Stepanik jest studentką chemii na Politechnice Gdańskiej 
i mieszka w Czymanowie. – To dla mnie ogromne wyróżnienie, 
ale tak naprawdę każdy z nas, może się czuć Kaszubskim Idolem, 
przez to, że znalazł się w tej finałowej dziewiątce – mówiła zwy-
ciężczyni po ogłoszeniu werdyktu.  
   Kaszubski Idol  to pierwszy w regionie konkurs talentów, dają-
cy możliwość debiutu na profesjonalnym rynku muzycznym. W 
tym roku występy finalistów oceniali: Anna Kościukiewicz, dy-
rektor i redaktor naczelna Radia Kaszebe; Iwona Węgrowska, 
wokalistka znana między innymi z duetu „Pokonaj siebie”, 
wykonanego wspólnie z grupą FEEL oraz utworów „Cztery 
lata” i „Kiedyś zapomnę” oraz Tomasz Fopke,  muzyk, poeta i 
znawca języka kaszubskiego.  
   Finałowa dziewiątka – Urwisy, Agnieszka Lubocka, Aniela Wie-
demann,  Rafał Żywicki, Ilona Stepanik,  Paulina Kropidłowska,  
Magdalena Reglińska, Paulina Dobrowolska,  Weronika Bigus - 
wzięła udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, warsztatach wo-
kalno-tanecznych oraz trasie koncertowej KASZUBSKI IDOL  
2009.  Podczas finałowego spotkania na scenie wystąpili m.in. 
jurorka – Iwona Węgrowska, Ewelina Pobłocka – ubiegłoroczna 

zwyciężczyni Kaszubskiego Idola oraz Michał Lange, laureata 
trzeciego miejsca ubiegłorocznej edycji konkursu. Na scenie Mi-
chała wspomagała grupa SARCAST. Koncert finałowy transmito-
wany był na antenie Radia Kaszebe, a prowadzili go Agnieszka 
Łukasik i Bartłomiej Kunc.                                                                          (ir) 

Przestrzeń artystów na Placu Wejhera 
Wejherowski rynek jest natchnieniem dla wielu artystów. 
Powstają tu piękne fotografie czy szkice. Na okres wakacji na 
Placu Jakuba Wejhera stanęło stoisko artystów nazwane 
Przestrzenią Artystów Plastyków. Wzorem stoisk z Kazimie-
rza czy Gdańska, wejherowscy malarze, rzeźbiarze i hafciar-
ki mogą wystawiać tam swoje prace.  

- Dziękujemy władzom Wejherowa, że udostępniają regio-
nalnym twórcom tę przestrzeń w centrum starówki - mówi 
Zbigniew Leśniowski, artysta z Wejherowa. - Uwieczniamy  
na płótnie to, o czym zapomnieć nie powinniśmy.                (ir) 

XI Zjazd Kaszubów w Bytowie 
Na XI Zjazd Kaszubów do Bytowa przyjechało ok. 10 tys. Ka-
szubów z Pomorza, a także całej Polski. Byli także goście ze 
Szwecji, Kanady, Australii. Oczywiście nie zabrakło Kaszu-
bów z wejherowskiego oddziału „Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. 

Zjazd obfitował w wiele atrakcji, począwszy od pociągów specjal-
nych Transcassubi, które przyjechały z różnych stron Kaszub po-
przez barwny korowód ulicami miasta, uroczyste otwarcie z Pre-
mierem Donaldem Tuskiem na czele, wspólne odśpiewanie zjazdo-
wego hitu "W Bëtowie",  występy zespołów kaszubskich, gotowa-
nie zupy z brukwi i czerniny przez Roberta Makłowicza oraz kon-
certu Maryli Rodowicz. Dodatkową atrakcją były liczne stoiska 
twórców ludowych i niewątpliwie pokaz mody kaszubskiej, a także 
okolicznościowe dukaty - "krofeye" wybite specjalne na zjazd.   (ir)                  

Nagroda główna — Ilona Stepanik Nagroda publiczności -Agnieszka Lubocka 

Wszyscy wykonawcy z gwiazdą wieczoru - Iwoną Węgrowską 
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Wejherowianie przejechali  
rowerem całą Polskę 

Dwadzieścia pięć dni – tyle czasu zajęło Wiesławowi Mielew-
czykowi i Pawłowi Bekiszowi  objechanie  Polski na rowerze. 
Jak mówią, początkowo trasę o długości 3160 kilometrów 
zamierzali pokonać w miesiąc. Patronat nad wyprawą objął 
Prezydent Miasta Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. 

O kolarskiej wyprawie niemal w przeddzień wyjazdu, pisaliśmy 
w poprzednim numerze NOWIN. Wejherowianie podkreślają, że 
spełnili swoje marzenia i już planują kolejne wyprawy.  
- To nie był łatwy wyczyn zwłaszcza, że pogoda nas nie rozpiesz-
czała – mówi Wiesław Mielewczyk. – Było chłodno i deszczowo. 
Najgorszym odcinkiem wyprawy były góry, gdzie oprócz trud-
nych tras, zatrzymywał nas deszcz. Gdzie spaliśmy? W lasach, w 
namiotach. Czasami zdarzało się, że na plebaniach albo u przy-
godnie spotkanych ludzi.  
   Trasa o łącznej długości 3160 kilometrów przebiegała następu-
jąco: granica północna – od Jastrzębiej Góry na wschód (ok. 320 
km), granica wschodnia (ok. 890 km), granica południowa (ok. 
1260 km), granica zachodnia (ok. 360 km), granica północna – z 
zachodu do mety w Jastrzębiej Górze (ok. 330 km).  
   Paweł Bekisz i Wiesław Mielewczyk są tegorocznymi maturzy-
stami i absolwentami Paweł - Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 (popularny „elektryk”) , a Wiesław -  Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie (popularny „Sobieski”).(ir) 

Turniej Warhammer     
W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przez 
dwa dni miłośnicy gier fantasy, wcielali się w wymyślone 
postacie i przeżywali przygody w wyimaginowanym świe-
cie. Do Wejherowa zjechało 129 graczy z całej Polski. Zwy-
cięzcą turnieju został Łukasz Łuczyński z Gdańska, drugie 
miejsce zajął Marcin Zakrzewski z Warszawy, a trzecie - 
Tomasz Koszowski z Wrocławia.    

   Puchar zwycięzcom wręczał zastępca prezydenta Wejherowa 
Bogdan Tokłowicz. 
- W lipcu 2005 roku zorganizowaliśmy pierwszy duży turniej 
ogólnopolski w Wejherowie - mówi Wojciech Łubkowski, sędzia 
i członek wejherowskiego klubu Draconis. - Turniej okazał się 
wielkim sukcesem i sprawił, że Wejherowo i miejscowy klub 
zaistniało na mapie Polski jako ośrodek, gdzie gra się w tego ty-
pu gry. W kolejnych latach w każde wakacje klub organizuje ko-
lejne ogólnopolskie turnieje, mające podtrzymać zapoczątkowa-
ną tradycję oraz dalej promować miasto i region. 
   Do Wejherowa przyjechali gracze ze Szczecina, Koszalina, Ka-
towic, Krakowa, Bydgoszczy, Warszawy i okolic. No i oczywiście 
liczna reprezentacja Trójmiasta i Pomorza.                                      (ir) 

Chorzy na wejherowskiej Kalwarii 
Jak co roku w pierwszą niedzielę lipca, przy Kaplicy Kajfasza na 
wejherowskiej Kalwarii, wierni uczestniczyli w sumie odpustowej 
Uzdrowienia Chorych. Tegorocznym uroczystościom przewodni-
czył ks. bp Ryszard Kasyna. Oprawę muzyczną mszy św. uświetnił  
męski chór „Harmonia”.  W uroczystości wzięli udział m.in. wicemi-
nister rolnictwa Kazimierz Plocke, nowy starosta pucki Wojciech 
Dettlaff oraz zastępcy prezydenta Wejherowa – Wojciech Kozłow-
ski i Bogdan Tokłowicz.                                                                                       (ir)        

Patronat - Prezydent Miasta Wejherowa 

IV edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego 

„POWIEW WENY” - Regulamin  Konkursu (wypis) 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do mieszkańców 
Wejherowa i powiatu wejherowskiego. 

2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji i prozy w grupach 
wiekowych: „A” – od 14 do lat 19, „B” - powyżej 20 lat  
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów 
literackich na temat „Pędź na spotkanie przygody nim inni zajmą 
Twoje miejsce”, w jednej kategorii:  
- Poezja - do 3 utworów (po 1 egz. maszynopisu),  
- Proza – jedna, krótka forma prozatorska, gatunki do wyboru : 
opowiadanie (do 10 stron) lub scenariusz (do 15 stron),  
- Proza w języku angielskim – jedna, krótka forma prozatorska , do 
wyboru : opowiadanie (do 10 stron lub scenariusz (do 15 stron). 
4. Do maszynopisów należy dołączyć wersję elektroniczną utwo-rów 
na nośniku CD lub DVD w formacie „rtf”.  
5. Prace należy przesłać do 18 września 2009 r. (decyduje data 
stempla pocztowego) pod adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, Ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem:  
„Wejherowski Konkurs Literacki – Powiew Weny” 
6. Pracę konkursową należy opatrzyć godłem oraz symbolem gru-py 
wiekowej, do której należy autor ( „A” lub „B”) Przez godło rozumie 
się słowo, logo, hasło maskujące tożsamość autora. Godłem należy 
podpisać również osobną kopertę z danymi osobowymi (imię i 
nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon autora).  

   Na przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w 
składzie: Przewodniczący Komisji Konkursowej: zastępca prezy-
denta Miasta Wejherowa - Bogdan Tokłowicz, członkowie Komisji: 
Danuta Balcerowicz - dyrektor Biblioteki, polonista, Eugenia Drawz – 
polonista,  Olga Aleksandrowska – wykładowca akademicki, filo-log 
angielski, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – bibliotekarz, teatrolog, 
kulturoznawca, Henryk Połchowski – polonista, dziennikarz. 



Rok urodzenia 
dziecka  

Rok szkolny  
2008/2009 

Rok szkolny  
2009/2010 

Rok szkolny  
2010/2011 

Rok szkolny  
2011/2012 

Rok szkolny  
20012/2013 

Rocznik 2002 Dziecko musi reali-
zować obowiązek 
przedszkolny  

Dziecko rozpoczyna 
naukę w klasie I 

Dziecko kontynuuje 
naukę w klasie II 

Dziecko kontynuuje 
naukę w klasie III 

Dziecko kontynu-
uje naukę  w klasie 
IV 

Rocznik 2003 Dziecko jako pięcio-
latek może chodzić 
do przedszkola  LUB 
Dziecko może prze-
bywać w domu 

Dziecko po przed-
szkolu może realizo-
wać na wniosek ro-
dzica obowiązek 
szkolny w kl. I LUB 
Dziecko realizuje 
obowiązek przed-
szkolny 

Dziecko kontynuuje 
naukę w klasie II 
LUB Dziecko rozpo-
czyna naukę w szko-
le, w klasie I 

Dziecko kontynuuje 
naukę w klasie III 
LUB Dziecko konty-
nuuje naukę w szko-
le, w klasie II 

Dziecko kontynu-
uje naukę w klasie 
IV LUB Dziecko 
kontynuuje naukę 
w szkole, w klasie 
IIII 

Rocznik 2004  Dziecko ma prawo 
do wychowania 
przedszkolnego 

Dziecko po przed-
szkolu może realizo-
wać na wniosek ro-
dzica obowiązek 
szkolny w kl. I  LUB 
Dziecko realizuje 
obowiązek przed-
szkolny 

Dziecko kontynuuje 
naukę w klasie II 
LUB Dziecko rozpo-
czyna naukę w szko-
le, w klasie I 

Dziecko kontynu-
uje naukę w klasie 
III LUB Dziecko 
rozpoczyna naukę 
w szkole, w klasie 
II 

Rocznik 2005   Dziecko ma prawo 
do wychowania 
przedszkolnego 

Dziecko po przed-
szkolu może realizo-
wać na wniosek ro-
dzica obowiązek 
szkolny  w kl. I  LUB 
Dziecko realizuje 
obowiązek przed-
szkolny 

Dziecko kontynu-
uje naukę w klasie 
II LUB Dziecko roz-
poczyna naukę w 
szkole, w klasie I 

Rocznik 2006    Dziecko jako pięcio-
latek realizuje wpro-
wadzony obowiązek 
przedszkolny  

Dziecko jako sze-
ściolatek realizuje 
obowiązek szkolny 

Harmonogram wdraŜania obowiązku szkolnego dla sześciolatków  
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   Dzieci pięcioletnie od 1 września br. będą miały prawo do rocz-
nego przygotowania przedszkolnego, które od 1 września 2011 
r. zostanie przekształcone w obowiązek. Przesłanki przemawia-
jące za objęciem sześciolatków obowiązkiem szkolnym, to we-
dług Ministerstwa Edukacji Narodowej przede wszystkim wy-
równywanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie lepszego 
dostępu młodszym dzieciom do edukacji, dostosowanie obecne-
go systemu oświaty do standardów obowiązujących w 
większości krajów europejskich.  

Rozmowa z Bogdanem Tokłowiczem, 
zastępcą prezydenta Wejherowa 

- Czy wejherowskie szkoły są przygoto-
wane na przyjęcie pięciolatków? 
- Rozłożenie procesu wprowadzania re-
formy oświatowej na trzy lata pozwoli 
przygotować nasze szkoły do wymogów 
narzuconych przez MEN. Obniżenie wie-
ku obowiązku szkolnego jest połączone z 
poszerzeniem działalności opiekuńczej 
szkoły – dostosowaniem pracy świetlic szkolnych do potrzeb naj-
młodszych. Szkoła ma obowiązek zapewnienia sześciolatkom przed-
szkolnego standardu opieki nad dzieckiem po zajęciach szkolnych. 
Sale edukacyjne dla tej grupy wiekowej muszą składać się z dwóch 
części: edukacyjnej wyposażonej w tablicę, stoliki itp. i przestrzeni 
wolnej, odpowiednio przystosowanej, nadającej się do zabawy.  
- Zatem Wejherowskie szkoły samorządowe, czeka trzyletni 

okres adaptacji sal edukacyjnych? 
- W SP nr 5 jest oddzielny segment przeznaczony na oddział przed-
szkolny, jest tam także plac zabaw tylko do użytku maluchów. W 
przyszłości planujemy dobudować piętro, aby spełnić wymagania 
MEN. W SP nr 6 przystosujemy dla pięciolatków jedną salę na par-
terze. W SP nr 8 od lat jest oddzielny budynek dla najmłodszych 
uczniów. W „jedenastce” zaadaptujemy pomieszczenia po mieszka-
niu służbowym na oddziały przedszkolne. W „dziewiątce” do cza-
su, kiedy nie wybudujemy pomieszczeń dydaktycznych dla naj-
młodszych, będą musiały one korzystać z dotychczasowych sal 
lekcyjnych. Na razie sytuacja nie wygląda u nas najgorzej, choć nie 
jest to sytuacja komfortowa. 
- Czy główną przeszkodą jest brak pieniędzy? 
- Oczywiście, że tak. Potrzeba dodatkowych środków na inwesty-
cje oraz zatrudnienie nowych nauczycieli, zarówno nauczania 
zintegrowanego, jak i pedagogów do świetlicy. Wprowadzając 
reformę Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniało, że zosta-
ną zabezpieczone środki na ten cel. Z zarezerwowanych w bu-
dżecie na 2009 rok 347 mln zł, zostało zaledwie 40 mln zł… 
Oświata jest stale niedoszacowania przez rząd.  
- W tym roku w Wejherowie jeszcze niewielu rodziców posła-
ło swoje pięcioletnie dzieci do szkoły? 
Do oddziałów przedszkolnych w szkołach zostało zgłoszonych 
kilkoro dzieci. W tym roku szkolnym rodzice zdecydowanie wy-
brali dla swoich dzieci edukację w przedszkolach.  
                                                                           Rozmawiała Iwona Rogacka 

 

Sześciolatki do pierwszej klasy — obowiązująca ustawa 
Zgodnie z ustawą o zmianie systemu oświaty, od 1 września 2012 roku każde sześcioletnie dziecko rozpoczyna obowiązek 
szkolny. Od 1 września br. uczniem pierwszej klasy na wniosek rodziców, może zostać dziecko sześcioletnie, które było objęte 
wychowaniem przedszkolnym lub otrzymało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, pod warunkiem, że 
pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły. O przyjęciu dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy decyduje dyrektor. 
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Bibliotekarze dla Lwowa 
Po raz kolejny Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło 
w Wejherowie zorganizowało zbiórkę lektur i podręczni-
ków dla uczniów polskiej szkoły na Kresach.  
   Tym razem członkowie i sympatycy stowarzyszenia udali 
się  na Ukrainę, gdzie Marcie Bakunin - dyrektorce Szkoły Śred-
niej Ogólnokształcącej nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie, 
przekazali dar z Wejherowa. Ponadto na jej ręce złożono album, 
foldery i inne pamiątki związane z Wejherowem. 
    Organizatorką i inicjatorką spotkania była Przewodnicząca Sekcji 
Bibliotek Szkolnych Okręgu Pomorskiego SBP i Koła w Wejhero-
wie, Teresa Hewelt oraz Katarzyna Łoza - przewodniczka po Lwo-
wie.  Bibliotekarze zapoznali się z systemem nauczania w szkole 
polskiej, warunkami pracy uczniów i nauczycieli, mieli też okazję 
podziwiać próbę poloneza w wykonaniu tegorocznych absolwen-
tów tejże szkoły. Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich Koło w Wejherowie planują w przyszłym roku wyjazd do 
Sankt Petersburga z tą samą misją - przekazania podręczników i 
lektur dla szkoły polskiej na terenie Federacji Rosyjskiej.                (ir)                  

Wycieczka wejherowskich emerytów 
Emeryci z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Wejhero-
wie w dniach 22-26 czerwca przebywali na Ukrainie. Zwiedzili 
także urocze zakątki polski. Organizatorami wycieczki były Elż-
bieta Malewska, Teresa Grzywacz, Gabriela Plińska i Irena Kla-
man. Nad całością czuwał prezes związku – Wacław Potrykus.  

Podczas pobytu na Ukrainie uczestnicy zwiedzili m.in. Żółkiew – 
miasto Żółkiewskich i Sobieskich, Krechów, a w nim Bazyliański 
Klasztor św. Mikołaja. Byli także we Lwowie, a na cmentarzu Ły-
czakowskim zapalili znicz na grobie Marii Konopnickiej. Oddali 
także hołd młodym obrońcom i uczestnikom obrony Lwowa po-
ległym w latach 1918-20. Historia, zabytki tych miast  Polski i 
Ukrainy oraz piękne melodie operetki na długo pozostaną w pa-
mięci wejherowskich turystów.                                                                                 

Półkolonie letnie TPD  
Zakończyły się już półkolonie letnie zorganizowane przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wejherowie. Uczestniczyło 
w nich ok. 130 dzieci, dla których organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji, m.in. wycieczkę do Jednostki Wojskowej i  zabawy 
sportowo – rekreacyjne.  Tegoroczne półkolonie odbywały się w 
gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie – 
Śmiechowie i w pełni się udały.               (ir)  

Miejski konkurs plastyczny 
W związku z ogłoszonym Rokiem Piaśnicy, a także 10. rocz-
nicą koronacji obrazu Matki Bożej Wejherowskiej Uzdro-
wienia Chorych na Duszy i Ciele oraz 10. rocznicą beatyfika-
cji błogosławionej s. Alicji Kotowskiej, Szkoła Podstawowa 
Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie zorganizowała 
miejski konkurs plastyczny.  
  W kategorii „Błogosławiona s. Alicja i dzieci” klas  zerowych i 
pierwszych zwyciężył Dawid Formella z SP nr 6. W kat. klas II i III 
pierwsze miejsce zajęła  Kinga Czerwionke SP nr 8. W kat. klas 
IV-VI zwyciężyli Sylwia Formella SP nr 6 i Szymon Rutkowski – 
SP nr 5.  W drugim temacie  „Maryja moja Mamą” w kat. klas „O” 
i „1” zwyciężył Dawid Formella, SP nr 6. Drugie miejsce zajęły 
Amelia Rutkowska i Maria Hadam Przedszkole Sióstr Zmar-
twychwstanek, a trzecie - Julia Schwichtenberg SP nr 6. W kat. 
Klas II i III zwyciężyła Alicja Gaszta ze Społecznej Szkoły Podsta-
wowej.  Dla starszych dzieci z klas IV-VI zaproponowano temat:  
„Maryja w życiu mieszkańców Wejherowa”, w którym najlepszą 
okazała się  Sylwia Formella, SP nr 6.  
      Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej funkcjonuje w naszym mieście 
od 1 września 2000 r. W 2008 otrzymała pracownię komputero-
wą oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – w 
ramach projektów współfinansowanych przez Europejski Fun-
dusz Społeczny. Dzięki temu uczniowie mają szeroki dostęp do 
informacji z różnych dziedzin nauki, zajęcia z informatyki odby-
wają się przy użyciu nowoczesnego sprzętu.                                     (ir) 
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ZZZZaprzyjaźnić się z tenisową rakietaprzyjaźnić się z tenisową rakietaprzyjaźnić się z tenisową rakietaprzyjaźnić się z tenisową rakietąąąą    
Rozmowa z trenerem Lechem Bieńkowskim, zarządzającym Wej-
herowskimi Kortami Tenisowymi 

- Na Wejherowskich Kor-
tach Tenisowych tylko w 
tym sezonie rozgrywanych 
będzie kilkanaście turnie-
jów. Skąd wynika zaintere-
sowanie tą dyscypliną 
sportu? 
- Tenis to niezwykle wyma-
gająca dyscyplina. Zanim 
pozna się jego uroki trzeba 
wylać wiele potu. Wymaga 
wiele cierpliwości, ale włożo-
ny w ciężkie treningi trud 
przynosi efekty. To piękny sport, ale dla wytrwałych. Zawodnicy 
muszą mieć okazję rywalizowania ze sobą, dopiero wówczas czują 
siłę współzawodnictwa. W sezonie organizujemy pięć turniejów o 
puchar Prezesa Wejherowskiego Towarzystwa Tenisowego i pięć 
o mój puchar. Każdego miesiąca począwszy od maja do września 
rozgrywane są dwa takie turnieje. Organizujemy je głównie dla 
dzieci i młodzieży od 8 do 17 lat. Ponadto tradycyjnie już Prezydent 
Miasta Wejherowa jest fundatorem pucharów na Turniej Otwarcia 
Sezonu i Tenisowe Mistrzostwa Wejherowa. Organizujemy rów-
nież inne turnieje np. Akademia Tenisa Disney Channel, dla dzieci 
do 10 lat, turnieje do lat 12, do lat 14 i 16. Dla amatorów stworzyli-
śmy specjalną formę rywalizacji – jest to Challenge Wejher Open. 
Organizujemy ponadto jeden turniej dla młodzików do 14 lat. 
Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe działa od roku i mamy 
jeszcze niewielką liczbę licencjonowanych zawodników, a wa-
runkiem uzyskania zgody na organizację większej liczby turnie-
jów klasyfikacyjnych Polskiego Związku Tenisowego jest posia-
danie jak największej  grupy zawodników licencjonowanych w 
danym miejscu. Teraz mamy od 8 do 10 osób. 
- W turniejach biorą udział młodzi zawodnicy, którzy 
uczęszczają na zajęcia do szkółki tenisowej, która funkcjo-
nuje na tym obiekcie... 
- Przyjeżdżają do nas także dzieci z całego Trójmiasta. Na wy-
brzeżu takich turniejów szczególnie dla dzieci i młodzieży jest 
mało, stąd też nasze zawody cieszą się naprawdę dużym zainte-
resowaniem. Mamy tych dzieciaków coraz więcej. 
- Ile dzieci szkoli się na wejherowskich kortach i na jakich 
zasadach są prowadzone zajęcia? 
- Szkolimy aktualnie około 60 dzieci i jak obserwujemy, jest to 
tendencja wzrostowa. Szkolenie główne jest odpłatne. Najlepsze 
dzieci, które wykazują uzdolnienia, są dodatkowo szkolone w 

ramach Wejherowskiego Towarzystwa Tenisowego, które otrzy-
muje dotację od Prezydenta Miasta Wejherowa. Od pewnego 
czasu nie ma tu dużej rotacji. Te dzieci, które rozpoczynają tre-
ningi, są z nami od kilku lat. Świadczy to o tym, że nie traktują 
tego sportu jako chwilowego kaprysu, ale wciąż szkolą się i tre-
nują pod okiem trenerów. Na prowadzone przez nas zajęcia mo-
że przyjść każdy, kto chce. Mamy już różne grupy wiekowe,  po-
cząwszy od tych najmłodszych – pięciolatków po grupy dwuna-
stolatków, czternastolatków i szesnastolatków. Ponadto w ra-
mach programu „Profilaktyka i Zwalczanie Problemów Alkoholo-
wych” uchwalanego każdego roku przez Radę Miasta, miasto 
Wejherowo finansuje zajęcia pozalekcyjne na Wejherowskich 
Kortach Tenisowych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, w których regularnie bierze udział  od 12 do 15 dzieci.  
- Kto trenuje tych zawodników? 
- Instruktorami są Paweł Bednarczyk i Tomek Bieńkowski. Ja 
także czasami trenuję oraz łączę obowiązki trenera z koordyno-
waniem i praca na kortach oraz szkoleniami córki.  
- Kto może skorzystać z kortów i ile to kosztuje? 
- Każdego, kto chciałby zagrać w tenisa na wejherowskich kor-
tach lub nauczyć się tej gry, zapraszamy na nasz obiekt. Indywi-
dualna lekcja z trenerem kosztuje od 50 do 60 zł za godzinę. Na 
początku, kilka pierwszych lekcji warto wziąć z trenerem, bo 
ważna jest technika, a na to trener zwraca uwagę. Wynajem kor-
tu kosztuje zaś od 12 do 25 zł za kort w zależności od pory dnia. 
W porównaniu z Trójmiastem jesteśmy o połowę tańsi. Obecnie 
oferujemy  sześć otwartych kortów ziemnych  i jeden ze sztuczną 
nawierzchnią w hali.  
- Czy planuje Pan inwestycje na kortach? 
- Planuję w tym roku wybudowanie kawiarni. Jest to inwestycja 
rzędu 200-250 tys. zł. Staram się o dotację unijną na ten cel. Na 
dolnym poziomie w ubiegłym roku powstało oświetlenie. Wcze-
śniej wykonaliśmy  także remont domku, toalet i szatni.  
                                                                           Rozmawiała Iwona Rogacka  

 

Lech Bieńkowski, wejherowianin, w latach 1985-87 był wielo-
krotnym Mistrzem Polski w Tenisie Ziemnym. Reprezentant Pol-
ski w Pucharze Davisa 1981-87. Pokonał takie sławy tenisa jak 
Wojciech Fibak, Thomas Enquist, Marcello Filippi i Balazs Taro-
czy. W 1999 był trenerem reprezentacji Polski juniorów, z którą 
zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w Key 
Biscayne USA. W latach 1999-2001 był trenerem reprezentacji 
Polski w Pucharze Davisa. Rok 2000 był dla niego szczególny, bo  
wprowadził reprezentację Polski Seniorów do Ligi Mistrzów 
Drużynowych Mistrzostw Europy. W latach 2002-2007 był tre-
nerem najlepszej polskiej pary deblowej Marcin Matkowski/
Mariusz Fyrstenberg. Aktualnie zajmuje się szkoleniem córki 
Agaty i prowadzeniem wejherowskich kortów tenisowych.   

   Srebrne  Wejherki   
Kolejny sukces odnieśli tancerze z klubu „Świat Tańca” Joanny i Jacka 
Bernaśkiewicz z Wejherowa. Podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu 
Gimnastyczno-Tanecznego o Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni, gru-
pa Wejherki zajęła drugie miejsce. Nagrodę indywidualną zdobyły Do-
minika Bernaśkiewicz i Agnieszka Hewelt. 
   Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach tanecznych: gimna-
stycznej i cheerleaderki, a w turnieju wzięło udział 400 tancerek .         

- Nasza grupa znala-
zła się w finale razem 
z ośmioma zespołami 
z całej Polski - mówi 
Joanna Bernaśkie-
wicz. - Jury miało nie-
mały kłopot, gdyż po 
raz pierwszy zdarzyło 
się, iż zostały wyłonio-
ne dwie indywidual-
ności taneczne i obie z 
grupy Wejherki.                    
(ir) 

„Bliza-BalexMetal” zwycięzcą 
W regatach na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku kończących 
rundę eliminacyjną zespół „Blizy-BalexMetal” wystąpił w rezer-
wowym składzie bez swoich najlepszych seniorów, którzy ze 
względów zawodowych nie wzięli w nich udziału. Zapewne dla-
tego w tej kategorii wiekowej całe podium zajęli zawodnicy klu-
bu „Wodnik” z Poznania.  
   Wśród juniorów Adam Oksiński dał się pokonać po raz kolejny 
Bartłomiejowi Jereczkowi z klubu „Mausz” Parchowo zajmując 
drugie miejsce. Najlepiej z wejherowskiego klubu spisał się Pa-
weł Gosz wygrywając kategorię młodzików, co w podsumowa-
niu zespołowym uratowało Blizę przed utratą zwycięstwa w tych 
zawodach i byłaby to spora niespodzianka 
   W podsumowaniu, po ostatnich regatach wejherowski radio-
jachtklub zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji zespołowej, a 
większość zawodników zdobyła kwalifikacje do udziału w mi-
strzostwach Polski. Przypomnijmy, że czterech zawodników RJK 
OPP „Bliza-BalexMetal”: Andrzej Becker, Mateusz Muller, Adam 
Oksiński i Karol Klawikowski weźmie udział w zgrupowaniu ka-
dry narodowej przed mistrzostwami świata NAWIGA, które od-
będą się od 18 do 29 sierpnia na Balatonie – Węgry.                     (ir) 
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   Leżące w pobliżu Jeziora Żarnowieckiego i pasa nadmorskiego 
Gniewino przyciąga turystów przede wszyst-
kim Kompleksem Rekreacyjno-Tury-
stycznym „Kaszubskie Oko" z wieżą widoko-
wą im. Jana Pawła II, restauracją, polem do 
mini-golfa, ogrodem botanicznym oraz pla-
cem zabaw dla dzieci z atrakcyjnym 
"Statkiem Piratów" i dinozaurami.  
„Kaszubskie Oko”  
   Z wybudowanej w 2006 roku ponad 40. 
metrowej wieży ustawionej na ok 113 m 
wzniesieniu rozpościera się przepiękny wi-
dok na całą okolicę m.in. na wzgórza more-
nowe wokół Jez. Żarnowieckiego, zbiornik 
retencyjny elektrowni szczytowo-
pompowej, farmę 18 elektrowni wiatrowych 
i wieś Gniewino. Przy dobrej widoczności z 
platformy widokowej "Kaszubskiego Oka" 
można dostrzec statki pływające po Bałtyku.   

Na wielu przybyszach z głębi kraju duże 
wrażenie wywołuje sam wjazd do Gniewina 
główną arterią, której nie powstydziłoby się niejedno miasto. To 
pierwsza wizytówka świadcząca o dobrym gospodarzu, jakim 
zapewne jest wójt gminy Zbigniew Walczak. Za jego kadencji za-
niedbane niegdyś Gniewino stało się jedną z najlepiej rozwijają-
cych się gmin w województwie pomorskim a tutejsi mieszkań-
com żyje się tu jak w mieście.   

Nowoczesne obiekty sportowe 
Gniewino posiada wiele nowoczesnych obiektów użyteczności 
publicznej, w tym m.in. Gimnazjum Samorządowe z halą spor-
tową i Krytą Pływalnią, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny 

Ośrodek Turystyki i Sportu z salą widowiskowo-kinową i bow-
lingiem oraz dobrze zagospodarowany sta-
dion sportowy, przy którym obecnie budo-
wane jest zaplecze dla zawodników z szat-
niami, sauną i odnową biologiczną. Dodatko-
wo powstanie hotel, hala widowiskowo – 
sportowa oraz drugie boisko treningowe ze 
sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, a sta-
dion sportowy zostanie zmodernizowany 
poprzez wymianę siedzisk oraz wymianę 
nawierzchni z żużlowej  na tartanową.  

Euro 2012 
Władze gminy zabiegają o przyjęcie jednej z 
reprezentacji podczas Mistrzostw Europy w 
Piłce Nożnej "Euro 2012".       
Uwagę turystów przyciąga również wieś Na-
dole leżąca nad Jeziorem Żarnowieckim. Cu-
mujący przy pomoście statek wycieczkowy 
"Nadolanin" jest jedną z największych atrak-
cji turystycznych w tym regionie. Licząca 
ponad 20 m jednostka pływająca zabiera na 

swój pokład 54 osoby, a w okresie lipca i sierpnia odbywa po 
Jeziorze Żarnowieckim 3 rejsy dziennie. Szybkie łodzie motoro-
we, Skansen "Zagroda Gburska i Rybacka", liczne stadniny koni, 
mini-zoo oraz szybko rozwijające się obiekty branży noclegowej i 
gastronomicznej, to cele dla których warto odwiedzić także Na-
dole. Także zgodnie z hasłem promującym Gniewino to dobre 
miejsce! więcej: www.gniewino.pl 
Artykuł powstał zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie nawią-
zania partnerskiej współpracy w zakresie promocji turystycznej pomię-
dzy miastem Wejherowo, a gminą Gniewino, na mocy którego gminy m.in. 
promują się nawzajem w swoich wydawnictwach.  

Gniewino dobrym miejscem dla turystów  
Gmina Gniewino położona w północnej części województwa pomorskiego jeszcze 
do niedawna była rozpoznawana jedynie dzięki takim obiektom jak Elektrownia 
Wodna Żarnowiec czy Jezioro Żarnowieckie. Dzięki postawieniu przez władze sa-
morządowe gminy na rozwój turystyki Gniewino stało się miejscowością, którą 
chętnie odwiedzają turyści przebywający latem nad morzem.   

  

  

Plac zabaw „Statek Piratów” 
Skansen w Nadolu  

„Kaszubskie Oko”  - platforma widokowa 

W Kompleksie Rekreacyjno-Turystycznym  można się natknąć na dinozaura 
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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  

WYDZIAŁ Y 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  

Uwaga rodzice sześciolatków! 
MOPS w Wejherowie prosi osoby pobierające zasiłki rodzinne na dzieci, które roz-
poczną we wrześniu 2009 roku naukę w szkole w klasie „zerowej” o uzupełnienie 
wniosku w celu ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego. Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie tutejszego Ośrodka , Osie-
dle Tysiąclecia – ul. Spacerowa w celu uzupełnienia wniosku.  

Podczas uroczystości z okazji Święta Policji wielu policjantów otrzymało odzna-
czenia, awanse i inne wyróŜnienia. Wśród wyróŜnionych byli m.in. funkcjonariu-
sze Komendy Powiatowej Policji oraz Komisariatu Policji w Śmiechowie. 
    Awans na stopień podinspektora otrzymała Alicja Czubaj-Wesołowska - komendant 
Komisariatu Policji Śmiechowo oraz Sławomir Król - naczelnik Wydziału Dochodzenio-
wo-Śledczego KP Wejherowo. Srebrnym medalem za długoletnią służbę został odzna-
czony sierż. sztab. Roman Grabowski. Nominacje na wyższe stopnie policyjne i odzna-
czenia wręczali I zastępca komendanta wojewódzkiego policji insp. Zbigniew Macczak  
i komendant powiatowy policji mł. insp.  Mariusz Mocek.   
    Uczestniczący w uroczystości zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz złożył gratula-
cje wszystkim policjantom z okazji ich święta.  Bony towarowe ufundowane przez Pre-
zydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta wartości 400 zł otrzymali  asp. szt. 
Wiesław Krause, mł. asp. Wojciech Wanta i mł. asp. Grzegorz Czapla.                                 (p) 

Gratulacje dla policjantów 



Drużyna Wejherowa zwycięzcą turnieju w Bytowie




