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Jest kryzys, ale nie pozwolę na degradację miasta 
Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta radni zdecydowali o zaciągnięciu kredytu w wysokości do 11,8 mln zł. Pieniądze mają 
pokryć deficyt budżetowy. Jest on spowodowany błędnymi  wskaźnikami Ministerstwa Finansów, na podstawie których 
został opracowany budżet miasta na 2009 rok.  

 - Po nowelizacji budżetu rządowego w lipcu tego roku Minister 
Finansów podał nowe wskaźniki, które musieliśmy ująć w bu-
dżecie miasta. Generalnie nasz budżet tworzony jest w oparciu o 
dane Minerstwa Finansów  – mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - Po ich wprowadzeniu sprawdził się 
czarny scenariusz kryzysu. Problem deficytu budżetowego do-
tknął bowiem większość samorządów. Miasta w celu ratowania 
swoich budżetów zaciągają kredyty, co jest wynikiem przerzuca-
nia przez rząd kosztów kryzysu na samorządy. Byłem na to przy-
gotowany i miasto jest zabezpieczone na taką okoliczność. Od 
kilku lat prowadziłem działania, na skutek których Wejherowo 
nie ma dziś prawie zadłużenia.  Nasze obecne możliwości kredy-
towe to ponad 60 mln zł, ale nie zamierzam ich w pełni wykorzy-
stywać. Ponadto wiele inwestycji można zrobić teraz dużo taniej 
i te oszczędności w praktyce pokryją koszty kredytów.  
   Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku zaciągnął kredyt w 
wys. 50 mln zł, a miasto Gdańsk - 342 mln zł. Również miasta 
porównywalne do Wejherowa postanowiły zaciągnąć kredyty: 
Sopot - 80 mln zł, Jaworzno - 50 mln zł, Tczew - 25 mln zł, Ru-
mia - 19 mln zł, Żukowo - 15 mln zł i Lębork - 11, 5 mln zł, gdyż 
taka jest po prostu obecnie sytuacja.  
   Kredyt nie jest jedynym sposobem jakim miasto postanowiło 
zmierzyć się z deficytem budżetowym. Krzysztof Hildebrandt 
poinformował, że wdrożono plan oszczędnościowy w  podle-
głych mu jednostkach polegający m.in. na zamrożeniu płac oraz 
analizie i dyscyplinowaniu wydatków. Plan oszczędnościowy jest 
sposobem na utrzymanie płynności finansowej miasta i ratowa-
nie budżetu. 
  Do końca tego roku w kasie miasta może zabraknąć do 11,8 mln 
zł. Wynika to, że zmniejszenia dochodów. Między innymi w 
związku z informacją przekazaną w lipcu br. przez rząd o zmniej-

szeniu o 14,5 proc. (!) planowanych dochodów z tytułu podatku 
PIT, które rząd przekazuje samorządom, musiały zostawać 
zmniejszone dochody miasta. 
   Stosowne uchwały w tej sprawie poparli radni Wolę Wejhero-
wo i radny Piotr Bochiński. Inni radni z PO i Samorządności byli 
przeciwni.                                                                                                           (p) 

Najpiękniejsze ogrody i balkony w Wejherowie 
W ratuszu zostały ogłoszone wyniki konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie 
Wejherowa.  Do udziału w tegorocznym konkursie zostało zgłoszonych 15 obiektów. Nagrody laureatom wręczył pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Celem konkursu jest upiększanie miasta, powiększanie jego zaso-
bów zieleni oraz podniesienie walorów krajobrazowych i este-
tycznych naszego najbliższego otoczenia.  
   W kategorii balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych 
pierwsze miejsce zdobyła Zyta Studańska, drugie – Elżbieta Ci-
chocka, a trzecie - Jerzy Kurek. W kategorii ogrody przy domach 
jednorodzinnych pierwsze miejsce zajęła Halina Woszczak-Mar-
cinkowska, drugie – Bogdana i Andrzej Ziętek, a trzecie Zenon 
Senderski. Natomiast w kategorii ogrody przy domach wieloro-
dzinnych nagrodę pierwsza otrzymała Anita Szostak, drugą Kata-
rzyna Bieszk, a trzecią Wspólnota Mieszkaniowa „Bukowa 2”. 
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Roman Labudda. Ponadto 
wyróżnienie dodatkowe za czynnik społeczny przyznano Wspól-

nocie Mieszkaniowej „Bukowa 2”. 
   Komisja w składzie: radna Teresa Patsidis - przewodnicząca, Do-
rota Grochalska, Tacjanna Bielawa, Roman Górecki, Agnieszka Bi-
szewska, Leszek Miś i Jacek Thiel, oceniała obiekty według określo-
nych kryteriów. Pod uwagę brano pomysłowość kompozycji, walo-
ry upiększające, ogólny wyraz estetyczny ogrodu, widoczność 
kompozycji z zewnątrz oraz niepowtarzalność elementów. Laure-
atom zaprezentowano pokaz multimedialny ukazujący wszystkie 
obiekty zgłoszone do konkursu, który przygotował Jacek Thiel. 
   Prezydent Krzysztof Hildebrandt pogratulował nagrodzonym 
mieszkańcom przepięknych ogrodów, okien i balkonów, które 
zdobią miasto podkreślając, że z roku na rok przybywa w Wejhe-
rowie zielonych miejsc, czego laureaci są najlepszym dowodem.  

Prezydent Wejherowa  
Krzysztof Hildebrandt: 

- Miałem do wyboru: ciąć wydatki, czy-
li w praktyce przerzucić skutki kryzy-
su na mieszkańców albo zaciągnąć  
długoterminowy kredyt. Postanowi-
łem wybrać drugi wariant. Jestem 
przeciwny obarczaniem społeczeń-
stwa dodatkowymi kosztami, żeby 
załatać dziurę. Ponieważ mieszkańcy i 
tak odczuwają trudy tego kryzysu, 
uważam, że samorząd powinien sam sobie poradzić z tym pro-
blemem. Jest kryzys, ale nie pozwolę na degradację miasta. Czy 
mam nie budować ulic, nie remontować szkół i przedszkoli, nie 
inwestować w kulturę i w rozwój turystyki, a może zlikwidować 
szkoły ? Musimy pamiętać, że pozyskaliśmy lub  możemy pozy-
skać bardzo duże środki z Unii Europejskiej, ale musimy zapew-
nić wkład własny. Nie możemy tych unijnych pieniędzy stracić. 
Musimy działać. Wdrożyłem plan oszczędnościowy. Ponadto 
miasto jest w dobrej sytuacji finansowej, nie mamy praktycznie 
długów  i dlatego możemy wspomóc się kredytem na inwestycje. 
Nikt nie lubi brać kredytów. Zwłaszcza, że inwestycje zapewniają 
wejherowianom  miejsca pracy, a to jest dziś najważniejsze. Dzi-
wię się, że niektórzy radni nie chcą mi w tym pomóc. 
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   30 lipca br. rozpoczęły się prace w ramach rewitalizacji Parku Miej-
skiego w Wejherowie.  Łączna wartość prac objętych projektem to 
ponad 2 mln zł, w tym zdobyte przez miasto dofinansowanie unijne 
w wys. 822 tys. zł. Partnerami społecznymi Urzędu Miejskiego w 
projekcie są: oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie , którzy odpowiadają za promocję projektu.  
 - Park był zawsze miejscem odpoczynku, rekreacji. Teraz nada-
rzyła się fantastyczna okazja, aby temu miejscu przywrócić walory 
historyczne - mówił Tadeusz Trocki, prezes wejherowskiego ZK-P. 
 - Park przed 1945 rokiem był dostępny mieszkańcom tylko wtedy, 
gdy zezwolili na to właściciele pałacu i parku, Keyserlingkowie. Po 
wojnie park został otwarty dla wszystkich. Całe życie towarzyskie 
skupiało się właśnie w parku - wspominał Leon Wesserling, 
pokazując historyczne zdjęcia zrobione w parku i przy muzeum w 
1945 roku. 
   Jak mówi zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski, gospodarze 
miasta od kilku lat starają się przywrócić parkowi jego dawną 
świetność i funkcję. - Mamy wizję rozwoju Wejherowa jako miasta 
atrakcyjnego, w którym mieszkańcy będą dobrze się czuli,  będą 

Zakres prac w Parku Miejskim  
W ramach obecnie reealizowanego projektu zostanie wybudowanych 
lub odtworzonych ponad 2 km ścieżek parkowych, z czego ponad 
kilometr z kostki brukowej. Umożliwi to wygodne poruszanie się po 
parku w każdych warunkach bez względu na pogodę. Zakres prac 
obejmie pielęgnację 150 starych drzew oraz nasadzenie nowych, w tym 
różnych ciekawych okazów, np. dębów błotnych. Dolny taras będzie 
parkowym salonem. W jego centrum powstanie wielki klomb kwiatowy 
o średnicy 20 metrów oraz aleja różana o długości ponad 120 metrów, 
gdzie zostanie nasadzonych ok. 1700 krzaków róż wraz z systemem 
nawadniającym zieleń. Oznakowana będzie ścieżka dydaktyczna o długości 
1,3 km, na której  zostaną opisane i wyeksponowane cenniejsze okazy drzew. 
W głębi parku wykonana zostanie stylowa altana widokowa.  

chcieli w nim przebywać, będą mogli wyjść na spacer z dziećmi - 
mówi Wojciech Kozłowski. - Park z prawdziwego zdarzenia jest 
istotnym elementem tej wizji. Park musi być miejscem wyjątkowo 
atrakcyjnym, bo tylko wtedy będzie przyciągał i zachęcał miesz-
kańców oraz turystów.  
    Przypomnijmy, że rewitalizację parku rozpoczęto w zeszłym 
roku budową kawiarenki parkowej. - W przyszłym roku pla-
nujemy już kolejny etap prac w parku, na który też będziemy 
zabiegać o środki unijne. C hcie libyśmy, aby w przyszłym roku 
powstał w parku ogromny plac zabaw, może nawet coś więcej, niż 
zwykły plac zabaw – dodaje prezydent Kozłowski.                           (p)                  

W wejherowskim ratuszu gościli, mieszkający w Warsza-
wie, potomkowie rodu Jakuba Wejhera, którzy wywodzą się 
z prostej linii brata założyciela miasta – Ludwika.  
   Gośćmi prezydenta miasta byli Jan Weyher z małżonką i siostrą 
Teresą (seniorką rodu) oraz jego syn Krzysztof Jakub Weyher z 
żoną Izabelą oraz dwójką dzieci  - 8. letnią Gabrielą Aleksandrą i 
4. letnim Filipem Aleksandrem.  W trakcie spotkania z prezyden-
tem Krzysztofem Hildebrandtem nie ukrywali zadowolenia z 
obecnego wyglądu miasta, które bardzo im się podoba.  

- Bardzo się cieszę, że właśnie w „Roku Jakuba Wejhera” posta-
nowiliście Państwo odwiedzić Wejherowo - powiedział prezy-
dent przekazując gościom na pamiątkę tej wizyty materiały pro-
mocyjno-informacyjne o Wejherowie i Jakubie Wejherze. 

   Podczas wizyty prezydent Krzysztof Hildebrandt osobiście 
oprowadził rodzinę Wejherów po ratuszu pokazując m.in. salę 
obrad, a zwłaszcza izby regionalne, gdzie eksponowane jest drze-
wo genealogiczne Jakuba Wejhera, jego popiersie oraz kopie do-
kumentów związanych z utworzeniem miasta Wejherowa.  
   Prezydent poinformował gości, że w związku z przypadającą w 

tym roku 400. rocznicą urodzin założyciela miasta ogłosił rok 
2009 "Rokiem Jakuba Wejhera".                                                             (p) 

Potomkowie Jakuba Wejhera w Wejherowie  

Rewitalizacja wejherowskiego parku  
W wejherowskim parku trwają prace ziemne w ramach projektu „Przywrócenie walorów 

historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie” współfi-

nansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach 

unijnego projektu zostanie wybudowanych lub odtworzonych ponad 2 km ścieżek parkowych,  

z czego ponad kilometr z kostki brukowej. Zakres prac obejmie m.in. pielęgnację  150 starych 

drzew oraz nasadzenie nowych, a także wykonanie klombu i alei różanej.  
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SSSSamorząd miejski dla sportu amorząd miejski dla sportu amorząd miejski dla sportu amorząd miejski dla sportu  
Władze miasta kładą duży nacisk na stwarzanie warunków do 
uprawiania sportu przez młodzież i dbają o jej prawidłowy roz-
wój fizyczny. Młodzi wejherowianie mają gdzie spędzać na spor-
towo wolny czas wolny na obiektach o wysokim poziomie. 

W ciągu ostatnich kilku lat w Wejherowie wybudowano kilka 
osiedlowych placów rekreacyjno-sportowych, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem młodzieży – m.in. przy ul. Konop-
nickiej, Granicznej, Partyzantów oraz na Osiedlu Sikorski Park i 
na Osiedlu Przyjaźni.  Są one przeznaczone dla dzieci i młodzieży, 
które chciałyby aktywnie spędzać czas  w przyzwoitych i bezpiecz-
nych warunkach. To nie jest koniec tego typu inwestycji,  mają bo-
wiem powstawać kolejne place, a istniejące będą rozbudowywane.  
   Przy ZS nr 3 w Wejherowie trwa budowa ogólnodostępnego 
boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią za 1,2 mln 
zł. Kompleks sportowy, na który składa się sala gimnastyczna, 
kryta pływalnia, lodowisko, powiększy się o nowe boisko do gry 
w piłkę nożną. Będzie to największe w Wejherowie boisko ze 
sztuczną nawierzchnią, dostępne dla wszystkich mieszkańców.  
   W 2009 roku z budżetu miasta przeznaczono 300 tys. złotych 
na dotacje dla stowarzyszeń sportowych, które realizują progra-
my dla dzieci i młodzieży. Z dotacji skorzystało dwanaście stowa-
rzyszeń – najwięcej WKS „Gryf” – 75 tys. zł. Uczniowski Klub Pły-
wacki „Trójka” dostał 17 tys. zł, Karate Klub Wejherowo – 13 tys. 
zł, WTKKF – 19 tys. zł, Integracyjne Stowarzyszenie „Start” – 8 
tys. zł, Klub Sportowy „Wejher” – 50 tys. zł, Wejherowskie Towa-
rzystwo Tenisowe – 10 tys. zł, Klub sportowy „Maximus” – 6 tys. 
zł, UKS „Ósemka” – 55 tys. zł, UKS „Szóstka” – 25 tys. zł, Wejhe-
rowskie stowarzyszenie Cyklistów – 13 tys. zł i Parafialny Klub 
Sportowy „Barka” – 9 tys. zł.  
   Dodajmy, że w ubiegłym roku miasto na dotacje dla stowarzy-
szeń sportowych przeznaczyło 270 tys. zł.                                         (ir) 

Monitoring na obiekcie  
rekreacyjnym przy ul. Konopnickiej 

   Na wniosek mieszkańców dzielnicy Śmiechowo-Północ na 
obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul. Konopnickiej  w celu 
poprawy bezpieczeństwa Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych zamontował kamerę monitoringu wizyjnego.  
   Jak informuje zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski, powo-
dem niezbędnego monitorowania systemem wizyjnym tego obiek-
tu były przypadki dewastacji znajdujących się tam urządzeń oraz 
zakłócenia porządku publicznego. Kamera obsługiwana przez 
Straż Miejską w Wejherowie  monitoruje nie tylko teren obiektu 
rekreacyjno-sportowego, ale także ulice Konopnickiej i Morską.                                                                                       

Zaproszenie 
Klub Skata Sportowego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 
Wejherowie zaprasza na XII Turniej o Puchar Prezydenta Wej-
herowa, wójta Gminy Wejherowo i Prezesa ZK-P, który odbę-
dzie się 4 września br. o godz. 17 do siedziby ZK-P - Pl. Jakuba 
Wejhera. Informacja pod nr tel. 0 58 672 67 28, 0 511 095 441. 
                                                 Prezes Skata Sportowego Jerzy Szreder 

OPEC buduje  
kolejny plac zabaw w Wejherowie   

Wzorem wcześniej wybudowanych placów zabaw przy 
ul. Rybackiej i Prusa, najprawdopodobniej jeszcze w 
sierpniu rozpocznie się budowa kolejnego - przy ul. Piotra 
Skargi i Necla. Fundatorem będzie Okręgowe Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni.  
- Z inicjatywą powstania placu zabaw w Wejherowie w rejonie ulic 
Piotra Skargi i Necla wystąpiła do władz miasta Wspólnota Miesz-
kaniowa "Piotra Skargi 2" - mówi zastępca prezydenta Wejherowa 
Wojciech Kozłowski. - Do inicjatywy przyłączyła się też Spółdzielnia 
Mieszkaniowa "Energetyk", która w tym rejonie ma swoje budynki.  
   Prezes Zarządu OPEC Aleksander Wellenger odpowiedział pozy-
tywnie na propozycję zgłoszoną przez prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta i postanowił wybudować nowy plac zabaw dla 
mieszkańców Wejherowa i przekazać go w użytkowanie spół-
dzielni mieszkaniowej i wspólnocie.  Efektem podjętych starań 
jest podpisana 30 lipca br. w wejherowskim ratuszu umowa o 
użyczeniu przez OPEC placu zabaw dla SM "Energetyk" w Wejhe-
rowie i Wspólnocie Mieszkaniowej "Piotra Skargi 2". Będzie to w 
pełni urządzony, duży obiekt.  
- Bardzo się cieszę, że możemy przysporzyć radości dzieciom i 
rodzicom. Poprzednie realizacje utwierdzają nas w przekonaniu, 
że warto podejmować tego typu inicjatywy. Mam nadzieję, że 
dzięki temu będziemy postrzegani nie tylko jako ci, którzy tylko 
dostarczają ciepło za pieniądze, ale również pomagają społeczeń-
stwu dostarczając godziwej rozrywki w godziwym miejscu - mó-
wi Aleksander Wellenger podkreślając, że spółka włącza się rów-
nież w kulturę i sztukę. - Jesteśmy spółką prawa handlowego ale 
chcemy widzieć również dobro społeczeństwa. 
- Dla miasta to bardzo ważne, że przedsiębiorstwo OPEC czuje po-
słannictwo wobec społeczeństwa i pokazuje, że może współuczest-
niczyć w jego życiu społecznym - mówi Krzysztof Hildebrandt.                 
Jest to kolejna inicjatywa mieszkańców, która uzyskała wsparcie 
władz miasta i komunalnych przedsiębiorstw.  Za wybudowany 
obiekt odpowiedzialne będą wspólnota i spółdzielnia.              (p)                                                                                              

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, dn.  27 sierpnia  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 4 przy ul. 3 Maja 1 wraz z ułamkową częścią grun-
tu działka nr  271/1 obręb 15 (użytkowanie wieczyste) 

· lokal mieszkalny nr 37 przy ul. Harcerskiej 8 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr  154/7 obręb 16 (użytkowanie wieczyste)  

· lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Kościuszki 9 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr  512 obręb 15 (użytkowanie wieczyste) 

· lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Sobieskiego 308-udział 710/1000 części 
wraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr  138 obręb 16 (użytk. wieczyste) 

· lokal mieszkalny nr 1 przy ul. św. Jana 12-udział 453/1000 części wraz 
z ułamkową częścią gruntu działka nr  17 obręb 15 (użytkowanie 
wieczyste)  

· lokal mieszkalny nr 5 przy ul. 12 Marca 186 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr  50/1 obręb 14  



Str. 6                                                                Nowiny-www.wejherowo.pl                                             Sierpień 2009 r. 

Wejherowskie placówki przygotowane do roku szkolnego  
Tradycyjnie podczas wakacji, pod nieobecność dzieci i młodzieży w szkołach, we wszystkich miejskich placówkach oświa-
towych prowadzone są prace remontowe.  Na remonty w wejherowskich szkołach  przeznaczono w tym roku 1,3 mln zł.  

    Każda placówka otrzymała na modernizację porównywalną 
kwotę – ok. 200 tys. zł. 
- Zgodnie ze strategią rozwoju oświaty w Wejherowie, kolejny 
rok przekazujemy środki na modernizację naszych placówek 
oświatowych – mówi zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz. – 
Mimo zaniżonej przez rząd subwencji oświatowej dokładamy 
wielu wysiłków, aby wejherowska oświata była na jak najwyż-
szym poziomie a uczniowie uczyli się w jak najlepszych warun-
kach.  
   W Zespole Szkół nr 3 przeprowadzono m.in. remont kuchni  
i zaplecza, wymieniono izolację zewnętrzną budynku starej szko-
ły oraz wyremontowano pomieszczenia lekcyjne. W Zespole 
Szkół Ogólnokształcących  nr 2 wymieniono okna w sali gimna-
stycznej, wymieniono posadzki w salach. W Zespole Szkół nr 1 
wymieniono m.in. instalację elektryczną, podłogi i tynki na ho-
lach oraz w jednej z sal dydaktycznych wykonano remont kapi-
talny. W Zespole Szkół nr 2 przeprowadzono m.in. remont kapi-
talny kuchni, wymieniono instalację elektryczną oraz naprawio-
no kominy wentylacyjne. W Gimnazjum nr 1 wymieniono okna 
w części budynku, zaadaptowano byłe pomieszczenia mieszkal-
ne na cele dydaktyczne,  wyremontowano ogrodzenie z murka-
mi. W Szkole Podstawowej nr 9 wyremontowano m.in. pomiesz-
czenia biblioteki, dla której zakupiono nowe meble. W Przed-

szkolu Samorządowym nr 2 wyremontowano hol oraz sanitaria-
ty dla przedszkolaków. We wszystkich szkołach malowano sale 
lekcyjne. Remonty w placówkach oświatowych zostaną zakoń-
czone w terminie, toteż uczniowie od 1 września br. będą uczyć 
się w dobrze przygotowanych obiektach. 

Remont Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Trwa przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Kusocińskiego w Wejherowie. Po grun-
townej modernizacji poprawi się obsługa klientów MOPS i 
warunki pracy. Remont ma być zakończony w połowie 
przyszłego roku.  

   Inwestycja, która rozpoczęła się wiosną br., dotyczy remontu kapital-
nego całego budynku. W zmodernizowanym obiekcie przy ul. Kuso-
cińskiego powstanie m.in.. sala obsługi klienta. Do tego każdy ze spe-
cjalistów ośrodka: pedagog, psycholog i prawnik zyska oddzielne po-
mieszczenie do pracy z podopiecznymi MOPS. Zwiększy się też aż 
trzykrotnie powierzchnia, którą ośrodek będzie dysponował.
Inwestycja  ma kosztować  miasto ok. 1,7 mln zł.  

- Po remoncie poprawi się obsługa klientów i warunki pracy – mówi 
zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. - Będzie to obiekt 
przyjazny dla ludzi i zgodny ze standardami europejskimi. Inwestycja 
była konieczna ze względu na niezwykle trudne warunki przyjmowa-
nia mieszkańców i pracy pracowników MOPS, ale przede wszystkim z 
uwagi na zwiększone zadania, które musi realizować ośrodek.  Nowy  
obiekt  będzie zgodny ze standardami europejskimi.    

   Modernizacja MOPS-u i poprawa obsługi mieszkańców w tym 
obiekcie jest też możliwa dzięki rozbudowie budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. 12 Marca. Zostaną tam bowiem przeniesione 
podmioty, które dotychczas funkcjonowały razem z MOPS pod 
jednym dachem przy ul. Kusocińskiego.                                              (ir) 

Dzień Dawcy dla Kubusia 
W niedzielę, 20 września br. będziemy mogli pomóc 7-let-
niemu Kubusiowi z Wejherowa, który choruje na białaczkę.  
Jedyną szansą na jego wyleczenie jest przeszczep szpiku  
kostnego od niespokrewnionego dawcy. Rejestracja i pobór 
krwi odbędzie się  w Gimnazjum nr 1  w Wejherowie, przy ul. 
Sobieskiego 300 w godzinach 9-16. Patronat honorowy nad 
akcją objął prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  
   W Polsce co 1,5 godziny stawiana jest komuś diagnoza – nowo-
twór krwi czyli białaczka. Co drugi chory na białaczkę nie znajdu-
je dawcy. Podczas zorganizowanego w Wejherowie 27 czerwca 
Dnia Dawcy dla Hani znalazł się dawca. Kubuś obecnie jest w 
trakcie chemioterapii w Klinice Onkologii i Hematologii Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego GUM w Gdańsku.  

- Ze względu na bardzo duże powodzenie poprzedniej akcji, któ-
rą organizowaliśmy dla Hani, postanowiliśmy ją powtórzyć  - 
mówi Dorota Blok. - Znalezienie odpowiedniego dawcy jest bar-
dzo trudne i często jest to wyścig z czasem, który chcemy wygrać. 
Będzie to tym bardziej możliwe, im więcej potencjalnych daw-
ców będzie zarejestrowanych w fundacji DKMS Polska.  

    Jak pokazują statystyki, w ciągu 10 lat od rejestracji, maksy-
malnie 5 na 100 zarejestrowanych osób zostaje dawcą. Szanse na 
zostanie faktycznym dawcą wcześniej są wyższe w przypadku 
osób młodych, 1 proc. z nich zostaje faktycznym dawcą w ciągu 
pierwszego roku od rejestracji.                                                                (ir) 
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Dzięki podpisanemu w tym roku porozumieniu przez Regio-
nalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Wejherowie z Minister-
stwem Gospodarki, Krajową Izbą Gospodarczą i Wyższą Szkołą 
Administracji i Biznesu 31 sierpnia br. rozpoczyna się kolejna 
edycja „Po-morskiego Biznesplanu 2009”. Do konkursu może 
przystąpić każda gmina i każde miasto naszego województwa.  
   Patronat nad Biznesplanem objął Marszałek Województwa Po-
morskiego Jan Kozłowski. Rozszerzenie Biznesplanu na całe wo-
jewództwo polega na tym, że każda gmina realizuje konkurs we 
własnym zakresie, ale przedstawiciel danej gminy wchodzi w 
skład kapituły. - Pięcioletnie doświadczenie pokazuje, że ten  
konkurs jest skutecznym narzędziem w tworzeniu nowych firm, 
nowych miejsc pracy – mówi Leszek Glaza, prezes Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie. - Dla osób zakła-
dających po raz pierwszy własną firmę bardzo cenną wskazówką 

jest możliwość konsultacji z  przedsiębiorcami i korzystanie z ich 
doświadczeń. 
   Projekt biznesowy powinien zawierać krótki opis koncepcji 
założenia własnego przedsiębiorstwa i nie może dotyczyć inwe-
stycji wymagającej finansowania w kwocie powyżej 50 tys. zł  
w okresie pierwszego roku realizacji.  
Kopertę z dopiskiem „Pomorski Biznesplan 2009” należy dostar-
czyć w terminie do 5 października br. pod adres: Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. 
1 Brygady Pancernej WP 28. Regulamin konkursu oraz Arkusz 
informacyjny znajdują się na stronie internetowej: www.izba.
tkchopin.pl. Konkurs realizowany jest w trzech etapach. Ogłosze-
nie wyników nastąpi 18 grudnia br. Szersza publikacja na temat 
tegorocznego Biznesplanu 2009 znajduje się na stronie interne-
towej miasta www.wejherowo.pl. 

Pomorski Biznesplan 2009 

 SKRÓT REGULAMINU KONKURSU „ POMORSKI BIZNESPLAN 2009” 
§ 1.             

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletni obywatel  
RP (mieszkaniec woj. pomorskiego) - indywidualnie lub jako członek grupy; 
może być osoba fizyczna, bądź osoba prawna, bądź też jednostka organizacyj-
na nie posiadająca osobowości prawnej. 
2. Uczestnikiem pierwszego etapu Konkursu (określonego w § 4 ust.1) jest 
podmiot (o którym mowa w ust.1), który zarejestruje się u Organizatora po-
przez przesłanie na adres, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa  
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej W.P. 28,  
wyłącznie pocztą listu poleconego.  

§ 4.                 
TERMIN ZGŁOSZEŃ ORAZ CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 niżej wymienionych etapach: 
Pierwszy etap Konkursu 
1. Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 31 sierp-
nia 2009 roku do 5 października 2009 roku. 
2. W trakcie pierwszego etapu Konkursu każdy Uczestnik opracuje i dostar-
czy Organizatorowi w terminie do dnia 5 października 2009 roku pomysł 
założenia przedsiębiorstwa lub rozwoju małego przedsiębiorstwa działające-
go na terenie woj. pomorskiego (dalej zwany “Projektem biznesowym”) oraz 
prawidłowo wypełniony Arkusz informacyjny.  
3. Projekt biznesowy może dotyczyć założenia nowego przedsiębiorstwa lub 
rozwoju każdego małego przedsiębiorstwa działającego na terenie woj. po-
morskiego, a związany szczególnie z utworzeniem nowych miejsc pracy, bez 
ograniczeń branżowych. Projekt ten powinien zawierać krótki opis koncepcji 
założenia przedsiębiorstwa. 
4. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu za małe przedsiębiorstwo uważa się 
przedsiębiorstwa,  które w okresie bezpośrednio poprzedzającym ogłoszenie 
Konkursu zatrudniały na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub 
określony łącznie do pięciu osób. 
5. Projekt biznesowy nie może dotyczyć inwestycji wymagającej finansowa-
nia w kwocie powyżej 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie 
pierwszego roku realizacji.  

6. Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden Projekt biznesowy.  
7. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie interne-
towej Konkursu  www.izba.tkchopin.pl   w dniu 12 października 2009 roku. 
Drugi etap Konkursu 
1. Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 12 paździer-
nika 2009 roku do 16 listopada 2009 roku. 
2. Drugi etap rozpoczną szkolenia zakwalifikowanych do niego osób.  
3. Szkolenia będą prowadzone przez Ekspertów naukowych, ekonomicznych, 
przedstawicieli instytucji naukowych i kół biznesu. 
4. Szkolenia odbędą się w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
przy ul.  I Brygady Pancernej WP 28 w Wejherowie oraz w siedzibie Wyższej 
Szkoły Administracji i Biznesu przy ul. Kieleckiej 7 w Gdyni i dotyczyć będą 
prawidłowości tworzenia biznesplanu. 
5. Po odbytych szkoleniach uczestnik Konkursu sporządza Projekt Bizne-
splanu, który należy dostarczyć Organizatorowi w terminie do 16 listopada 
2009 roku. 

6. Do dnia 23 listopada 2009 roku ogłoszona zostanie lista 5 osób zakwalifiko-
wanych ( po 5 osób z każdego miasta)  do trzeciego etapu Konkursu. Do finału 
konkursu Jury ma prawo zakwalifikować inną niż podaną liczbę podmiotów. 

Trzeci etap Konkursu  
1. Trzeci etap Konkursu trwa od 23 listopada do 30 listopada 2009 r. 
2. W zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników trzeciego etapu Konkur-
su Organizator, w ramach swoich możliwości, udzieli im wsparcia w kontak-
cie z liderami biznesu i firmami mogącymi okazać pomoc w przygotowaniu 
ostatecznej wersji Biznesplanu.  
3. W terminie do 30 listopada 2009 r. Uczestnicy dostarczą ostateczną wersję 
Biznesplanu z odniesieniem się do ewentualnych uwag Kapituły. 
4.  Do 5 grudnia 2009 roku Kapituła ma prawo zaprosić Uczestników na indy-
widualną rozmowę.  
5. Wyniki trzeciego etapu Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 grudnia 
2009 roku na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.izba.
tkchopin.pl . 
W drugim i trzecim etapie Konkursu będą mogły uczestniczyć tylko te pod-
mioty,  które decyzją Kapituły zostaną zakwalifikowane do następnego etapu. 

 

Budowa ulicy Staromłyńskiej  

Rozpoczęła się budowa ul. Staromłyńskiej w Wejherowie, 
która będzie kosztowała miasto ponad 1,5 mln zł.  Na odcinku 
od marketu Kaufland do ul. Obrońców Wybrzeża zostanie 
wykonana nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, 
zatoki autobusowe oraz miejsca postojowe i oświetlenie.  
   Zaplanowano także nowy obiekt mostowy na rzece Cedron dla 
samochodów, a istniejąca obecnie kładka zostanie wyremontowana 
i będzie służyła ścieżce rowerowej oraz chodnikowi. Ponadto w ra-
mach tej budowy zostanie wykonana  przez PEWIK kanalizacja sa-
nitarna.  
   Koniec inwestycji zaplanowano na maj przyszłego roku, a wyko-
nawcą jest firma SKANSKA wyłoniona w drodze przetargu.  - To 
kolejna  inwestycja drogowa miasta, którą prowadzimy w tym roku, 
bowiem drogi są dla Prezydenta priorytetem. - mówi zastępca pre-
zydenta Wojciecha Kozłowski. – Budowa ul. Staromłyńskiej odciąży 
ruch na ul. Partyzantów, zwłaszcza na skrzyżowaniu z Chopina.   (ir) 
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Animatorzy kultury pracowali w „Fabryce Umiejętności” 
W Wejherowskim Centrum Kultury w dniach od 3 do  9 sierpnia odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach projek-
tu "Fabryka Umiejętności". Uczestnikami zajęć byli animatorzy kultury, instruktorzy teatrów amatorskich i nauczyciele 
edukacji artystycznej z Białorusi, Litwy i województwa pomorskiego, w tym takŜe z Wejherowa - w sumie ok. 50 osób.  

  W uroczystym otwarciu warsztatów wzięli udział m.in. prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i dyrektor Wejherows-
kiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska. Otwarty wykład inau-
guracyjny na temat "Stymulowanie aktywności twórczej poprzez 
teatr" wygłosiła dr Aneta Głuch-Klucznik - aktorka i reżyser Wro-
cławskiego Teatru Lalek oraz wykładowca Wydziału Lalkarskie-
go PWST w Krakowie. 
  Wejherowskie Centrum Kultury, jako lider projektu, za-
prosiło do współpracy partnerów: Bibliotekę Publiczną 
im. Józefa Keliuotisa w Rokiszkach na Litwie i Wydział 
Kultury Postawskiego Rejonowego Komitetu Wykonaw-
czego na Białorusi. Patronat honorowy nad projektem sprawo-
wali: Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Kon-
sul Honorowy Republiki Litewskiej w Gdańsku Józef Poltrok i 
Konsul Generalny Republiki Białorusi Rusłan Jesin. Projekt został 
zrealizowany w ramach Funduszu Małych Grantów Transgra-
nicznych i Międzyregionalnych dzięki wsparciu udzielonym 
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie 
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
  W ramach projektu odbyło się wiele zajęć z teatru lalki, rysunku 
ruchu, pantomimy, animacji filmowej, szczudlarstwa, sztuk multi-
medialnych oraz performance, podczas których uczestnicy pozy-
skali wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą z za-
kresu realizacji sztuk teatralnych, przygotowania opracowań 
multimedialnych i filmowych . Do prowadzenia zajęć zostali za-
proszeni jako eksperci wykładowcy ze Szkół Teatralnych z Wro-
cławia i Warszawy oraz Szkoły Filmowej w Łodzi, a także z Biało-
ruskiej Państwowej Akademii Sztuki i Teatru Lalki z Litwy. 
  Podczas uroczystego zakończenia warsztatów odbyła się pre-
zentacja etiudy filmowej obrazująca efekty twórcze "Fabryki U-
miejętności". Dyrektor Rożyńska wszystkim ekspertom wręczyła 

pisemne podziękowania. Otrzymali je: dr Beata Głuch-Klucznik 
(multimedia), Ewa Kamas (warsztaty ruchu scenicznego, aranża-
cji i choreografii, Leszek Czarnota (pantomima), grupa animacji 
filmowej  - Eugeniusz Gordziejuk, Wiesław Zięba (reżyser filmowy i 
grafik) i Szymon Adamski (grafik filmowy i montażysta), grupa lal-
karstwa - Aleksiej Leliawski  z Białorusi, Salomeja Bunreikaite i Au-

sra Daukantaite z Litwy, Ewa Cybulska (szczudlarstwo) i 
Janusz Bałdyga (performance). Podziękowania otrzymali 
tłumacze: doc. dr Regina Jakubenas z Uniwersytetu Wileń-
skiego oraz Genowefa i Wiktor Korczaginowie z Wejhero-
wa. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali dyplomy uczestnic-

twa oraz materiały o Wejherowie i działalności WCK. Pamiątkowe 
upominki organizatorom wręczyli również goście. 

 - Bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować wspólny pro-
jekt pn. "Fabryka Umiejętności", a przede wszystkim, że znaleźli 
się w nim przedstawiciele Litwy, Białorusi i Polski, którzy chcieli 
doskonalić się w zakresie edukacji artystycznej. To bardzo duże 
wyzwanie, które w obecnych czasach wymaga wielu chęci i du-
żego samozaparcia - mówi dyrektor Rożyńska, autorka projektu. 

 - Dziękują za to, że fabryka zaczęła "dymić" - żartował Eugeniusz 
Gordziejuk, szef produkcji Studia Miniatur Filmowych w Warsza-
wie, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, który jako ek-
spert przeprowadził zajęcia z animacji filmowej. Znany polski 
filmowiec wręczył delegacjom trzech krajów oraz  Jolancie Ro-
żyńskiej autokarykatury ekspertów grupy filmowej podkreśla-
jąc, iż liczy na to, że "Fabryka Umiejętności" za rok powiększy 
swoje moce produkcyjne.                                                                           (p) 

Natalia Buławiencewa 
(Białoruś) - kierownik 
Rejonowego Wydziału 
Kultury w Postawach.  

Beata Cybulska (Polska) 
- instruktor szczudlarstwa, 
uczestnik wielu spektakli 
ulicznych w kraju i za gra-
nicą, scenograf i projektant  
strojów teatralnych. 

- Zadaniem i obowiązkiem każdego człowie-
ka jest odkrywanie w sobie możliwości twór-
czych. Teatr lalek jest tylko środkiem, przy 
pomocy którego możemy przekazać swoje 
myśli i rozmawiać z innym człowiekiem. W 
teatrze litewskim jest taka postać jak diabel-
ska maska, która bardzo przypomina kaszub-
ski instrument ludowy diabelskie skrzypce. 
Było dla mnie wielkim prezentem, że mog-
łam to zobaczyć. Dzięki temu Polacy stali mi 
się bliżsi, że mamy ten wspólny symbol.  

- Po raz pierwszy uczestniczyłam w tego ty-
pu zajęciach. Jestem szczęśliwa, że mogliśmy 
wziąć w nich udział. Zdobyliśmy bardzo du-
żo ciekawej wiedzy i materiałów, które prze-
każemy innym. Mieliśmy też okazję poznać 
Wejherowo i ziemię kaszubską. Zrobiliśmy 
mnóstwo zdjęć m.in. z Jakubem Wejherem. 
Cieszę, że zostało zorganizowane spotkanie 
pracowników kultury Polski, Litwy i Białoru-
si. Podobnych spotkań powinno być więcej,  
aby poznać bliżej kulturę naszych narodów.  

- Szczudlarstwo wywodzi się z kuglarstwa,  
festynów ulicznych i dawnej sztuki cyrkowej. 
Ostatnio stało się popularne. To atrakcyjna for-
ma ruchu dla młodzieży i odkrywanie tajem-
nic warsztatu ruchu scenicznego. Czy łatwo 
nauczyć się chodzenia na szczudłach? Nie 
wiem. Dla jednych jest to łatwe, a dla innych 
trudne. Uczestnicy warsztatów radzili sobie 
bardzo dobrze. Uczyli się chodzenia i techni-
ki upadania. W każdej dziedzinie trzeba dużo 
ćwiczyć, jeżeli chce się coś osiągnąć.  

Salomeja Burneikaite 
(Litwa) - wykładowca 
Uniwersytetu w Kłajpe-
dzie, reżyser wykwali-
fikowany, nauczyciel 
metodyki dramy.  

Eugeniusz Gordziejuk - szef produkcji Studia Miniatur Filmowych Ausra Daukantaite - dyrektor Teatru Lalek w Kłajpedzie 
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Biegi Jakuba Wejhera po raz dwunasty  
Rozmowa z Mich ałem Jelińskim,  
kierownikiem Wydziału Kultury, S portu,  
Promocji  i Turystyki Urzędu Miejskiego  
w Wejh erowie,  
dyrektorem Biegów Jakuba Wejh era. 

- Biegi Jakuba Wejhera, które odbędą się w 
naszym mieście po raz 12. To także Pański 
jubileusz. Proszę przypomnieć mieszkańcom 
historię tych biegów. 

- Początki zawodów sięgają 1981 r., kiedy to wejherow-
scy nauczyciele wf: Krzysztof Jędrzejewski, Janusz Mo-
lak i Stanisław Piekarski zorganizowali Biegi Pamięci 
Ofiar Piaśnicy. Bieg główny (10 km) rozpoczynał się 
przy piaśnickim pomniku a kończył przy nieistnieją-
cym dziś czołgu. Biegi krótkie dla dzieci i młodzieży 
rozgrywano wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy. Zawody cieszyły 
się coraz większą popularnością , zyskały formułę ogólnopolską .W 1985 
r., dzięki inicjatywie ZNP i Macieja Kanteckiego do imprezy dołączyli 
nauczyciele ze swoim Biegiem Belfrów a w 1996 r. – strażacy z Ogólno-
polskim Biegiem Strażaków. Mój jubileusz, to 25 lat nieprzerwanego 
kierowania tą największą na Ziemi Wejherowskiej imprezą biegową. 
- Od kiedy zawody odbywają się na wejherowskim rynku? 

- Zmieniające się warunki ruchu drogowego oraz możliwości pozyski-
wania sponsorów zmusiły organizatorów do zmiany trasy biegów. I tak 
od 1998 r. zawody odbywają się w centrum miasta a patronuje im Jakub 
Wejher. W tym roku to już XII edycja Biegów Jakuba Wejhera i XIV Ogól-
nopolski Bieg Strażaków. Od czterech lat jest to impreza międzynarodo-
wa, gdyż uczestniczą w niej zawodnicy z Kenii, Rosji, Białorusi i Ukrainy. 
- Kto bierze w nich udział ?  

- Wejherowskie zawody gromadzą na starcie przede wszystkim biega-
czy-amatorów w różnym wieku. Grupa zawodników wyczynowo upra-
wiających biegi jest stosunkowo niewielka (ok. 15- 20 osób) ale to oni są 
największą atrakcją imprezy. W biegu głównym na 10 km startuje ok. 
120-150 zawodników i zawodniczek, dla których utworzono kategorie 
wiekowe. Dzieci i młodzież ( ok. 500-600 osób) uczestniczą w 11. bie-
gach na dystansach: 400 m, 800 m i 1000 m. W tym miejscu wypada 
przypomnieć, że w naszych zawodach sukcesy odnosili znani wejhero-
wscy zawodnicy tacy jak Krzysztof Hewelt, Jan Białk, Marcin Chabowski, 
Maria Maj a swoją karierę zawodniczą i później trenerską rozpoczynał 
Zbigniew Rolbiecki- jeden z organizatorów biegów.  
- Impreza wymaga dużego zaangażowania finansowego i orga-
nizacyjnego. Jak wyglądają zawody „od kuchni”? 

- Zawody z taką ilością uczestników biegających na ulicach to poważ-
ne przedsięwzięcie organizacyjne. Względy bezpieczeństwa uczest-

ników wymagają opracowania precyzyjnego planu 
zabezpieczenia trasy. To zadanie realizuje Straż Miej-
ska, Policja i ZUK wspierani przez firmy ochroniarskie. 
Takie zadania, jak prowadzenie sekretariatu zawodów, 
przygotowanie nagród, sędziowanie i wiele innych re-
alizują osoby związane z głównymi organizatorami: 
KS „Wejher” i WCK. W tym miejscu należy wspomnieć 
o sponsorach, bez których zawody o takiej randze nie 
mogą się odbyć. Największego wsparcia udziela Prezy-
dent Miasta Wejherowa zabezpieczając w budżecie 
WCK środki na tę imprezę. Od lat pomagają nam firmy: 
PORTA, KORNIX, Balexmetal, Volkswagen Kulikowski, 
Wejherplast, Pro-Sport, Hotel Victoria, Rotor, Starter, 
Mawi, Nadleśnictwa Wejherowo i Gdańsk, Auto-
Brudniewicz, CASTORAMA Rumia, Bor-Hyd, AUTOMI-
RAŻ, AKCESMEBEL, Groth, Tawerna, EDEN, Partnerzy 

Nieruchomości, TK Chopin, Sawicki -Reda, Kielas - usługi kominiarskie 
a ostatnio – PGNiG i Bracia Bertrand. Wsparcia organizacyjnego udzie-
lają także: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, SOSW nr 1 w 
Wejherowie, ZSP nr 4 w Wejherowie i Straż Pożarna. Widać zatem, że 
zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie takich zawodów wymaga 
wiele pracy doświadczonej grupy osób. Za tę wieloletnią współpracę 
zarówno im jak i sponsorom oraz wszystkim udzielającym nam wspar-
cia- w imieniu uczestników biegów serdecznie dziękuję.  
                                                                                                 Rozmawiała Iwona Rogacka 

Program zawodów 
Zawody odbędą się w dniu 19 września (sobota) 2009 r. na trasie wyty-
czonej w centrum miasta.  Meta biegu głównego - Plac J. Wejhera. Czas 
trwania zawodów 14.00 – 17.30.  Sekretariat w dniu zawodów na Pl. J. 
Wejhera czynny będzie od godz. 12.00. 
Program minutowy zawodów: 
14.00 - otwarcie  zawodów  (Plac Jakuba Wejhera) 
14.15 - bieg nr 1 -  główny -10 km (4 x 2,5 km) 
15.30 - bieg nr 2 -  juniorzy  roczniki 1992 – 90 (1000 m)-  juniorki rocz-
niki 1992 – 90 (1000 m) 
15.45 - bieg nr 3  - dziewczęta roczniki 2001 (400 m) 
15.50 - bieg nr 4 - chłopcy roczniki 2001 (400 m) 
16.00 - bieg nr 5 - dziewczęta roczniki 2000 –19 99 (800 m) 
16.10 - bieg nr 6 - chłopcy roczniki 2000- 1999 (800 m) 
16.20 - bieg nr 7 - dziewczęta roczniki 1998 – 97 (1000 m) 
16.30 - bieg nr 8 - chłopcy roczniki 1998 – 97 (1000 m)  
16.40 - bieg nr 9 - dziewczęta roczniki 1996 – 95 (1000 m) 
16.50 - bieg nr 10 - chłopcy roczniki 1996 – 95 (1000 m) 
17.00 - bieg nr 11 - dziewczęta roczniki 1994– 93 (1000 m) 
17.10 - bieg nr 12 - chłopcy roczniki 1994– 93 (1000 m) 
17.40 - wręczenie nagród i zakończenie zawodów (Plac Jakuba Wejhera) 

  Naukowcy i studenci spotkali się  wejherowskim ratuszu z pre-
zydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem.  W skład de-
legacji wchodziła m.in. doc. Tamara Anatoliewna Kasjanienko, 
główny sekretarz Komisji Nauko-Metodycznej Ministerstwa 
Oświaty i Nauki Ukrainy w Kijowie.  
 - Staramy się każdego roku przyjeżdżać do Polski z grupą stu-
dentów studiujących filologię polską na naszym uniwersytecie. 
Zazwyczaj są to studenci po drugim roku polonistyki, którzy ro-
zumieją język polski i rozmawiają po polsku - mówi doc. dr Olga 
Lazarowicz. - Dziękuję władzom miasta, że sprawują opiekę nad 
naszą grupą i są tak otwarci na współpracę z naszym uniwersy-
tetem. Studenci z Ukrainy podkreślają znaczenie umowy i progra-
mu, dzięki którym mogą przyjeżdżać do Polski i rozmawiać po 
polsku.  
   Jak powiedział prezes ZKP Tadeusz Trocki program wizyty 
obejmuje tradycyjnie zwiedzanie Kaszub. W spotkaniu uczestni-
czyli również radny Henryk Kanczkowski i Leon Wesserling, 
wiceprezes oddziału ZK-P w Wejherowie.                                        (p) 

Wizyta ukraińskiej delegacji w Wejherowie 
Na zaproszenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przebywała z kilkudniową wizytą w Wejherowie de-
legacja ukraińska z Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku.  
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Na drodze krajowej nr 6, przy wjeździe do Wejherowa od 
strony Redy i Bolszewa stanęły znaki drogowe E-22c, infor-
mujące zmotoryzowanych o najważniejszych atrakcjach 
turystycznych Wejherowa.  
  Na brązowych znakach z napisem WEJHEROWO umieszczone 
zostały piktogramy Kalwarii Wejherowskiej, Starego Miasta z 
Ratuszem oraz Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków z mu-
zeum. Znaki zostały postawione przez Departament Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu oznaczenia miejsc 
i atrakcji turystycznych w województwie pomorskim na drogach 
wojewódzkich i krajowych. 
- Od ponad roku staralismy się o postawienie znaków drogowych 
E-22c na krajowej „szóstce” – mówi Jacek Thiel, szef promocji mia-
sta – Cieszę się, że jeszcze w sezonie letnim wielu dotychczas tylko 
przejeżdżających przez nasze miasto turystów, otrzyma informację 
o zabytkowych charakterze Wejherowa i być może skłoni ich do 
zatrzymania się, choć na chwilę, w naszym mieście. 

Wejherowo wita turystów    Dni Jakubowe w LęborkuDni Jakubowe w LęborkuDni Jakubowe w LęborkuDni Jakubowe w Lęborku    

Jarmark Św. Jakuba Apostoła, który odbył się tradycyjnie 
podczas Dni Jakubowych, przyciągnął do Lęborka w dniach 
25-26 lipca turystów i gości specjalnych z całego Pomorza.  
  Wśród nich znalazł się również zaprzyjaźniony z Lęborkiem nasz 

Jakub Wejher, tym razem odgrywany przez Pawła Grochalskiego. 

- Dziękujemy po raz kolejny burmistrzowi Lęborka za możliwość 

wspólnej promocji podczas Lęborskich Dni Jakubowych – mówi 

Jacek Thiel, szef promocji miasta. – Nasze miasta nie konkurują 

ze sobą, ale w podobny sposób muszą walczyć o turystę wypo-

czywającego nad morzem. Głównie poprzez przygotowanie bo-

gatej oferty kulturalno-rozrywkowej i dbałość o dziedzictwo kul-

turowe.  (p)                                                                  Fot. Radosław Kamiński 

Uczestnicy II Ogólnopolskiego Forum Turystycznego  
"Atrakcje urbanistyczno-techniczne szansą rozwoju turystyki",  

zorganizowanego w ramach Lęborskich Dni Jakubowych.  

Patronat - Prezydent Miasta Wejherowa 

IV edycja Wejherowskiego Konkursu LiterackiegoIV edycja Wejherowskiego Konkursu LiterackiegoIV edycja Wejherowskiego Konkursu LiterackiegoIV edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego    

„„„„POWIEW WENY” POWIEW WENY” POWIEW WENY” POWIEW WENY” ---- Regulamin  Konkursu  Regulamin  Konkursu  Regulamin  Konkursu  Regulamin  Konkursu (wypis)    
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do miesz-
kańców 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 Biblio-
teka Publiczna, Ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, z 
dopiskiem:  

         „Wejherows ki Konkurs Literacki – P owiew Weny ”. 

6. Pracę konkursową należy opatrzyć godłem oraz symbolem 
grupy wiekowej, do której należy autor ( „A” lub „B”). 

 Przez godło rozumie się słowo, logo, hasło maskujące toż-
samość 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 
prezydenta Miasta Wejherowa - Bogdan Tokłowicz, członkowie 
Komisji: Danuta Balcerowicz - dyrektor Biblioteki, polonista, 
Eugenia Drawz – polonista,  Olga Aleksandrowska – wykła-
dowca akademicki, filolog angielski, Ewelina Magdziarczyk-
Plebanek – bibliotekarz, teatrolog, kulturoznawca, Henryk 
Połchowski – polonista, dziennikarz.  

Konkurs na plakat 
Stowarzyszenie Naprzód Wejherowo przy współpracy 
z projektem „art_eye” organizuje konkurs plastyczny 
na plakat pt.  ”NOVE  KASZUBY”.   
 Plakaty nadsyłane na konkurs powinny tematycznie nawiązywać  do: 
motywu ornamentu kaszubskiego, folkloru i sztuki kaszubskiej  oraz 
małej ojczyzny kaszubskiej - w nowej uwspółcześnionej odsłonie . 
  Celem konkursu jest promocja kultury kaszubskiej wśród ludzi 
młodych  (w konkursie mogą wziąć osoby w wieku od 13 do 26 lat).  
Organizatorom zależy na upowszechnianiu m.in. programu rewitali-
zacji sztuki kaszubskiej za pomocą nowych mediów i metod graficz-
nych, uwspółcześnienie wizerunku  folkloru kaszubskiego odpowia-
dającego współczesnym oczekiwaniom, umożliwienie rozwoju kul-
tury kaszubskiej i zaangażowanie młodych kreatywnych ludzi do 
działań związanych z promocją rejonu kaszubskiego.  
  Warunki uczestnictwa. Dowolne techniki graficzne. Każdy uczest-
nik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 projekty, ale każdy z 
projektów musi stanowić osobną całość. Projekty zrealizowane za 
pomocą komputera należy nadesłać jedynie w postaci cyfrowej na 
CD-ROM. Dotyczy to również prac wykonanych technikami trady-
cyjnymi, ale zreprodukowanymi i zapisanymi w postaci cyfrowej.  
Projekty, które zostały zrealizowane za pomocą komputera i na-
desłane w postaci cyfrowej, należy zapisać jako CMYK w formacie 
TIFF o wielkości 100 x 66,6 cm w rozdzielczości 300 dpi. Wraz  
z dyskiem CD-ROM należy przesłać wypełniony formularz zgłosze-
niowy na podany adres. Wskazane jest dołączenie do każdej pracy 
konkursowe jej wydruku poglądowego dowolnej jakości.   
   Termin nadsyłania prac: najpóźniej do dnia 15 września 2009  
roku. Adres nadsyłania prac: Stowarzyszenie Naprzód Wejherowo, 
84-200 Wejherowo, ul. Sikorskiego 172/180.  

Szczegóły konkursu: www.naprzodwejherowo.org  
   Jury powołane przez organizatora oceniając prace uwzględni m.in.  
ujęcie tematu, walory artystyczne, oryginalność, walor intelektualny 
i poziom techniczny. Organizatorzy konkursu przewidują dla nagro-
dzonych i wyróżnionych autorów – dyplomy i nagrody.  
   Wręczenie nagród, projekcje i wystawa pokonkursowa odbędzie 
się w WCK 25 września 2009 r. o godz. 18.00. 
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Koncerty Letnie w Wejherowie 
W okresie lipca i sierpnia na scenie letniej Parku Miejskiego na dolnym tarasie oraz na placu Jakuba Wejhera i w 

kolegiacie odbywały się w każdą sobotę i niedzielę atrakcyjne Koncerty Letnie.  Przekrój prezentowanej muzyki 

był na tyle zróżnicowany, iż mógł zaspokoić oczekiwania nawet najwybredniejszych melomanów.  

   Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska zaplanowali na 

okres wakacyjno-urlopowy program zawierający występy ciekawych i wybitnych wykonawców, w tym znakomitych organistów gra-

jących muzykę poważną, a także muzyków z lżejszym repertuarem grających „wyluzowany” jazz, folk, poezję śpiewaną, piosenkę bie-

siadną i kabaret. Najważniejsze, że dzięki Koncertom Letnim ożywił się park jako idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji.   

              Na trąbce gra Roman Gryń z Poznania                                         Na organach gra Bogdan Narloch z Koszalina 

                      The European Saxophone Ensamble                                    Przedstawienie  „Piosenki żydowskie - szmoncesy”                         

                      Koncert jazzowy Krystyny Stanko                                                Publiczność na koncercie w parku 
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Agata Bieńkowska  
wygrała ogólnopolski turniej 

Na Wejherowskich Kortach Tenisowych został rozegrany 
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny do Mistrzostw Polski 
Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. W za-
wodach, w których  wystartowało 64. uczestników z kilku-
nastu klubów całego kraju, rewelacyjnie spisała się wejhe-
rowianka Agata Bieńkowska (WTT Wejherowo) wygrywa-
jąc singla w kategorii dziewcząt.  

Trzynastoletnia Agata Bieńkowska w finale pokonała Martę 
Ruszczyńską (RKS Okęcie Warszawa). Jak powiedziała, jest to jej 
największy sukces w dotychczasowej karierze sportowej. W tym 
roku Agata rozpocznie naukę na poziomie gimnazjalnym, ale nie 
zdecydowała jeszcze, którą szkołę wybierze. Na pewno nadal 
będzie trenować tenis, który jest jej największą pasją i umiejętnie 
godzić wyczerpujące treningi z nauką.  W kategorii dziewcząt 
startowały 32 zawodniczki. Do półfinałów, czyli do czwórki naj-
lepszych zawodniczek turnieju, dotarły Alicja Sierzputowska 
(Arka Gdynia) i Aleksandra Goławska (Lechia Gdańsk).  
  Wśród chłopców triumfował tczewianin Mateusz Górski repre-
zentujący barwy SKT Sopot, który stoczył pasjonujący mecz w 
finale z Michałem Dmochowskim (KKT Wrocław). Do półfinałów 
dotarli Daniel Moczeniat (KS Warszawianka) i Michał Bedra (ST 
TiBreak Warszawa). Wśród 32. zawodników w kategorii chłop-
ców startowało dwóch zawodników z WTT Wejherowo: Jakub 
Brudniewicz i Mikołaj Dompke. Rozegrano również mecze de-
blowe.   
  Najlepszym tenisistom turnieju puchary ufundowane przez Pre-
zydenta Miasta Wejherowa wręczył Michał Jeliński, kierownik 
Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki.                             (ir) 

Lato z piłką 2009 
Przez 5 tygodni pod patronatem Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa odbywały się na boisku przy wieżowcach, przy ul. Par-
tyzantów rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży w ra-
mach akcji "Lato z piłką 2009". Rozgrywki zorganizowało 
WCK przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym  
i Wejherowskim Zarządem  Nieruchomości Komunalnych. 
- Choć w każdym meczu liczy się zwycięstwo i strzelone bramki, 
to końcowy wynik zawodów nie był najważniejszy. Dużo cenniej-
sze okazały się nawiązane przyjaźnie, możliwość skonfrontowa-
nia swoich umiejętności z rówieśnikami z innych szkół, a także 
starszymi kolegami  - mówi prezes SZS Jarosław Krause dodając, 
że najmłodszy uczestnik turnieju miał 7 lat, a najstarszy 16.  
   Jak informuje Jarosław Krause codziennie w meczach piłki noż-
nej brało udział  ok. 70 stałych uczestników, tzn. takich którzy 
uczestniczyli w rozgrywkach co najmniej przez 2 tygodnie. Każde 
dziecko otrzymało pamiątkowy puchar ufundowany przez Pre-
zydenta Miasta Wejherowa. Puchary młodym piłkarzom wręczył 
Michał Jeliński - kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji  
i Turystyki  Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 
- Serdecznie gratuluję udziału w atrakcyjnych zawodach piłkar-
skich na tak wspaniałym boisku. Mam nadzieję, że pamiątkowe 
puchary i dyplomy będą dla wszystkich satysfakcją za wspólnie 
spędzony czas w duchu sportowej rywalizacji i zabawy z pił-
ką - powiedział Michał Jeliński.                                                   (p)  

Sukcesy grupy Baccara 

   Zespół Baccara, trenujący w Wejherowskim Centrum Kultury 
pod opieką Elżbiety Czeszejko, zdobył I miejsce w konkursie 
tanecznym – formacje i miniformacje – o Nagrodę Bursztynowe-
go Kogucika w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Małego Dominika.  
Konkurs odbywał się w czasie Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.  
   To nie jest jedyny sukces grupy tanecznej Baccara. Na 36. 
Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach 
wejherowianki biorąc udział w konkursie tańca nowoczesnego w 
kategorii młodzieżowej wytańczyły III miejsce zdobywając laur 
w postaci Brązowej Jodły. Sukces jest tym większy, że 
wejherowianki liczące od 12 do 13 lat rywalizowały w tej ka-
tegorii z dziewczętami starszymi od siebie o kilka lat.                   (p) 

WernisaŜ Letniej Akademii  
Malarskiej 

W wejherowskiej bibliotece przy ul. Kaszubskiej odbył się 
wernisaż prac uczestników Letniej Akademii Malarskiej. W 
holu bibliotecznym wystawiono prace 20 uczestników zajęć. 
    Jak mówi Longina Wysocka, prezes wejherowskiego Stowarzy-
szenia Artystów Plastyków, w gronie uczestników zajęć znaleźli 
się m.in. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także osoby, 
które interesują się malarstwem, ale dotychczas nie miały możli-
wości i okazji pogłębić swojej wiedzy w tym zakresie.  
   Dotychczasowe zajęcia warsztatowe skupiały się głównie na 
malowaniu farbami olejnymi. Obejmowały również inne techniki 
malarskie, w tym pastele i akwarele oraz rzeźbę. Dodajmy, że 
zajęcia z uczestnikami Letniej Akademii Malarskiej prowadził 
prof. Wojciech Sęczawa z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
oraz wejherowska artystka Longina Wysocka. Materiały nie-
zbędne do przeprowadzenia zajęć z malarstwa, m.in. farby, pędz-
le, papiery i płótna, zakupiła biblioteka. 
   Podczas oficjalnego zamknięcia Letniej Akademii Malarskiej 
dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz pogratulowała uczestni-
kom zajęć wytrwałości i okazanego zainteresowania poznawa-
niem zagadnień związanych z malarstwem.                                      (p)  
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Data Godz.                                                                  Rodzaj imprezy 

4-19.09  Plener Malarski – Nadmorskie Spotkania Twórcze 2009. Międzynarodowe spotkania twórcze arty-
stów związanych z nurtem marynistycznym (uczestnicy z Polski, Litwy, Rosji, Francji, Rosji). 

10.09 17.00 Turniej gry w Czarną Baśkę - inauguracja nowego sezonu - WCK. 

10.09  Uroczystość nadania sztandaru dla Centrum Teleinformatycznego M.W.R.P. 

12.09 15.00 OPEN AIR ROCK FESTIVAL Rockowe debiuty – koncert promujący młode kapele. 
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Lao Che.  

14-18.09  Poranne pokazy Kina Młodego Widza 

15-19.09  Pokazy replik konkursowych z 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni   
oraz Poranne pokazy Kina Młodego Widza.  

19.09 14.00 Biegi Jakuba Wejhera - Rynek 

20.09 9.00-16.00 
16.00 

Akcja zbiórki krwi na rzecz osób chorych na białaczkę – Gimnazjum nr 1 we współpracy z PCK.  
Koncert charytatywny – Plac Jakuba Wejhera - wystąpi kabaret Limo, zespół muzyczny  
„Grzybowski Band”. 

25.09 18.00 Otwarcie wystawy konkursowej Stowarzyszenia „Naprzód Wejherowo”.  

26.09 19.00 Kino studyjne WCK.  

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Wrzesień 2009 rok   Wrzesień 2009 rok   Wrzesień 2009 rok   Wrzesień 2009 rok    

1.09 17.00 Spektakl teatralno - kukiełkowy „Czerwony kapturek”. 

10.09 14.00 Spotkanie autorskie z Anną Onichimowską, autorką scenariuszy, felietonów oraz książek  dla dzieci. 

11.09 11.15 Warsztaty ilustratorskie prowadzone przez Agnieszkę Żelewską, ilustratorką książek dla dzieci. 

12.09 10.00-15.00 Piknik Czytelniczy w gdańskim ZOO w ramach projektu WiMBP w Gdańsku  
„Pomorskie spotkania - z książką na walizkach”. 

wrzesień  Kontynuacja warsztatów teatralnych „A Native American Story” w ramach projektu  „Made in America”. 

wrzesień   Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 200. rocznica urodzin,  
160. rocznica śmierci Juliusza Słowackiego oraz 70. rocznica śmierci Józefa Czechowicza. 

   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    

    Od trzech lat  przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie działa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  - 
Koło w Wejherowie.  Na terenie pow. wejherowskiego są dwa 
koła SBP: bibliotekarzy z bibliotek publicznych i bibliotekarzy z 
bibliotek szkolnych.  

    Obecnie w kole bibliotek publicznych działa szesnastu  człon-
ków, a są to bibliotekarze z bibliotek miejskich i gminnych, jak 
również z innych instytucji samorządowych powiatu wejherow-
skiego. W skład zarządu wchodzą: przewodnicząca  Renata Szko-
ła-Penkowska – PiMBP, zastępca przewodniczącej Iwona Pia-
stowska – BPG Szemud i skarbnik: Małgorzata Cirocka – PiMBP.              
   SBP Koło w Wejherowie jest niedochodową organizacją poza-
rządową, wywodzącą się ze środowiska bibliotekarzy.  
- Członkowie Koła Wejherowskiego Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich działającego przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Wejherowie stanowią niezwykle inspirującą i twór-
czą grupę - mówi Danuta Balcerowicz dyrektor Powiatowo-
Miejskiej Biblioteki. - Wiele imprez o charakterze kulturotwór-
czym , poznawczym czy nawet regionalnym odbyło się dzięki 
wydatnej pomocy bibliotekarzy zrzeszonych w naszym kole. Na-
tomiast to , co wydaje mi się najbardziej wartościowe, to duży 
wkład intelektualny w rozwój bibliotekarstwa, dążenie do pod-
noszenia wiedzy merytorycznej, o czym świadczą chociażby licz-
ne artykuły w prasie branżowej np. „Przeglądzie Bibliotecznym” 
czy w „Bibliotekarzu” ukazujące dorobek bibliotekarzy  z nasze-
go koła. Przykładem sukcesów odnoszonych przez naszych bi-
bliotekarzy może być wygranie konkursu grantowego ogłoszo-
nego przez Fundacje Wolności Polsko-Amerykańską  przez ze-
spół pod kierunkiem Iwony Piastowskiej, zastępcy przewodni-
czącej koła - mówi Danuta Balcerowicz.                                                 ■ 

W bibliotekach naukowo i twórczo  
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejsk i 

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 Kołodzi ejska  

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 Ś rodowiska 

(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 O środek 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.  

 Kolektory słoneczne w ZUK  
– ekologicznie i oszczędnie 

W  Zakładzie Usług Komunalnych zamontowano kolektory słoneczne jako 
źródło energii do podgrzewania wody na cele socjalne dla pracowników 
działu sanitarno-porządkowego. 

   Przy okazji remontu instala-
cji i konieczności wymiany zu-
żytych, energochłonnych pod-
grzewaczy elektrycznych, po-
stanowiono wykorzystać 
energię ze słońca.  

   Jak mówi Henryk Skwarło, 
dyrektor Zakładu Usług ko-
munalnych w Wejherowie, 
dzięki oszczędności kosztów 
za prąd, poniesione nakłady w 
wysokości ok. 18 tys. zł zwró-

Prezydent Miasta Wejherowa 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (WYPIS) 

na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości, położonej w Wejherowie przy 
ul. Sobieskiego, o łącznej pow. 202 m2, 

cena wywoławcza: 150 000,00 zł 
wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22% (dot. nie-

zabudowanej części nieruchomości) 
Opis nieruchomości: na działce u zbiegu ulic Sobieskiego i Wałowej, istnieje budynek, 
który wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest do li-
kwidacji 
Przeznaczenie: • przeznaczono przedmiotowy teren pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową o charakterze śródmiejskim, • nowa zabudowa musi być zharmoni-
zowana pod względem zasad podziałów i proporcji,  • przedmiotowy teren położo-
ny jest w zasięgu strefy konserwacji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbani-
styczno – krajobrazowego miasta Wejherowa . 

  Przetarg odbędzie się dn. 8 września 2009 r., o godz. 09.00, w sali nr 15 Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, przy pl. Jakuba Wejhera nr 8. Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoław-
czej, tj. 30 000,00 zł. 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie,  
ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43.  

 

Atrakcyjna nieruchomość do kupienia w samym centrum Wejhero wa! 
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Natalia Kukulska gwiazdą Festynu Wakacyjnego




