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10 kwietnia 2010 roku wpisze się tragicznie w historię powojennej Polski. Samolot

z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką Marią na pokładzie rozbił się

pod Smoleńskiem. W samolocie było 96 osób, w tym wielu posłów, senatorów,

dostojników kościelnych, wojskowych, kombatantów, członków rodzin katyńskich.

Nikt nie przeżył tej katastrofy. W Polsce ogłoszono tygodniową żałobę narodową.

My wspominamy wizytę Prezydenta RP w Wejherowie 10 lutego 2009 roku. Powyższe

zdjęcie opublikowaliśmy w numerze „Nowin” z lutego 2009 roku.
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Wspominamy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Rok temu Prezydent RP odwiedził Wejherowo
W 2009 roku Prezydent RP odwiedził Wejherowo. Choć nie miał tego w planie oficjalnym swojej wizyty,

zwiedził także Kalwarię Wejherowską. Modlił się w Kaplicy Trzech Krzyży. W 2010 roku wejherowianie

oddali hołd Głowie Państwa. Wzięli udział w żałobnej mszy św. żałobnej w wejherowskiej Kolegiacie, a także

wpisywali się do księgi kondolencyjnej, która wystawiona była przez tydzień w wejherowskim Ratuszu.
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WWWWejherowianie oddali hołd ofiarom tragedii pod Smoleńskiem ejherowianie oddali hołd ofiarom tragedii pod Smoleńskiem ejherowianie oddali hołd ofiarom tragedii pod Smoleńskiem ejherowianie oddali hołd ofiarom tragedii pod Smoleńskiem     
10 kwietnia 2010 roku, o godz. 8.56, pod Smoleńskiem rozbił się samolot z delegacją polską na pokładzie, udającą się na ob-
chody 70. rocznicy tragedii, jaka rozegrała się w Lasach Katynia w 1940 roku, gdzie rozstrzelano ponad dwadzieścia tysięcy 
obywateli polskich – jeńców wojennych. Ci, którzy mieli uczcić pamięć żołnierzy Katynia, sami zginęli w katastrofie w katyń-
skim lesie. Zginęli znamienici ludzie życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Na służbie państwowej zginął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i  Maria Kaczyńska oraz posłowie, senatorowie, pracownicy rządu, dowództwo Woj-
ska Polskiego, duchowni, przewodniczący oraz członkowie stowarzyszeń, osoby towarzyszące i załoga samolotu - 96 osób.  

Byłem  studentem Lecha Kaczyńskiego  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, wspomina tra-
gicznie zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, którego był  
studentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego.   
- Wszyscy Polacy przeży-
wają tę tragedię. Dla mnie 
Lech Kaczyński, prezydent 
RP, to postać szczególna, 
ponieważ miałem ten za-
szczyt być jego studentem. 
Pod jego kierunkiem pisa-
łem pracę magisterską. Był 
innym człowiekiem aniżeli 
przedstawiają go media.  
   Wspominam go jako ciepłego, skromnego, uczynnego profesora, 
który umiał poświęcić dużo czasu dla swoich rozmówców. Do niego 
z przyjemnością chodziło się na zajęcia. Jako studenci próbowali-
śmy czasami zejść z tematu, a były to studia prawnicze i wiedzieli-
śmy, że tylko historia może nas uratować. Pasjonowała go historia,  
o której mógł mówić godzinami. Ukazał nam Polskę inaczej, z punk-
tu widzenia miłości Ojczyzny. On naprawdę był wielkim patriotą.  
  Spotkałem się z nim po latach, podczas oficjalnej wizyty, kiedy przy-
jechał do Wejherowa już jako Prezydent RP na uroczyste obchody 
89. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w 2009 r. Rozmawiałem  
z nim tak, jak przed wieloma laty. Wówczas w planie wizyty nie miał 
odwiedzin Kalwarii Wejherowskiej, wizyta została bowiem szczegó-
łowo zaplanowana przez jego Kancelarię. Znalazł jednak chwilę, aby 
zwiedzić Kaszubską Golgotę. Zapraszałem go do Wejherowa i na 
Kalwarię, obiecał, że przyjedzie i już nie zdążył… Zachowam go  
w pamięci jako człowieka szlachetnego, ciepłego, przyjaznego... 

Księga kondolencyjna w ratuszu 
Wszyscy, którzy chcieli złożyć kondolencje rodzinom ofiar 
wpisywali się do księgi kondolencyjnej. W ciągu tygodnia 
pod 254. dedykacjami podpisały się 482 osoby. 
   Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt złożył jako pierw-
szy wpis do księgi kondolencyjnej: „Tragedia, jaka wydarzyła się 
w sobotę 10 kwietnia 2010 roku i ból powstały po śmierci tylu 
znamienitych Polaków trudno wyrazić słowami. Każdej osobie, 
która zginęła w katastrofie lotniczej należy się najwyższa cześć i 
uznanie. Wszyscy polegli w służbie Ojczyzny. Nie możemy pogo-
dzić się ze śmiercią Macieja Płażyńskiego, który był oddany nasze-
mu miastu. Największy ból odczuwamy myśląc o Prezydencie Rze-
czypospolitej Polskiej Panu Lechu Kaczyńskim, że już nigdy Go nie 
zobaczymy, że nigdy nie odwiedzi Wejherowa. Tak bardzo dumni 
byliśmy z Jego wizyty podczas uroczystych obchodów 89. rocznicy 
Zaślubin Polski z Morzem w 2009 roku. Odszedł wielki człowiek, 
osoba o silnym ładunku czystego i głębokiego patriotyzmu, filar 
polskiej polityki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że po 10 kwietnia 
2010 roku Polska będzie innym krajem". 

Radni uczcili pamięć tragicznie zmarłych  
Wejherowscy radni podczas sesji 20 kwietnia br. przyjęli uchwałę w 
sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku.   (skrót)   
Samorząd Miasta Wejherowa z wielkim bólem i smutkiem przyjął wiado-
mość o tragicznej śmierci Prezydenta RP PANA LECHA KACZYŃSKIEGO  
i JEGO MAŁŻONKI MARII, którzy zginęli pod Smoleńskiem w drodze na uro-
czystości upamiętniające 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.  Przejmujący los 
Pary Prezydenckiej podzieliła cała polska delegacja. W katastrofie lotniczej 
zginęło dziewięćdziesiąt sześć osób. Zginął Ryszard Kaczorowski ostatni Pre-
zydent RP na uchodźstwie,  śmierć ponieśli parlamentarzyści, wicemar-
szałkowie, ministrowie, pracownicy kancelarii i członkowie delegacji Prezy-
denta, przedstawiciele centralnych instytucji państwowych, dowódcy Wojska 
Polskiego, biskupi i księża wielu wyznań, przedstawiciele licznych stowarzy-
szeń w tym członkowie Rodziny Katyńskiej, osoby towarzyszące oraz załoga 
samolotu TU 154 M. (…)Odeszli cenni ludzie życia politycznego, społecznego  
i kulturalnego.  Jako samorządowcy miasta Wejherowa odczuwamy wielki ból 
z powodu utraty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskie-
go. Tak bardzo dumni byliśmy z Jego wizyty podczas uroczystych obchodów 
89. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w 2009 roku.  Już nigdy Go nie zobaczy-
my, nigdy nie odwiedzi Wejherowa. Odszedł wielki człowiek, osoba o silnym 
ładunku czystego i głębokiego patriotyzmu, filar polskiej polityki.   
Wśród ofiar katastrofy byli politycy z naszego regionu, patrioci, którzy odeszli 
tak jak żyli - w służbie Ojczyzny. Pomorze poniosło bolesną stratę. Zginął bliski 
i oddany naszemu miastu Maciej Płażyński . Zginął Wiceadmirał Andrzej Kar-
weta, Dowódca Marynarki Wojennej RP. (…) Wśród ofiar katastrofy była Iza-
bela Jaruga – Nowacka, Posłanka na Sejm z ramienia SLD. (…) Nie ma wśród 
nas Arkadiusza Rybickiego, polityka, działacza społecznego i samorządowego, 
osoby żywo zaangażowanej w działalność NSZZ „Solidarność”. (…)W kata-
strofie zginęła Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodo-
wych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”(…). (…)Wierzymy, że ta tragedia 
wywoła wiele pokładów dobra drzemiącego w nas wszystkich. Reakcje spo-
łeczne pokazują, że Polacy chcą się jednoczyć i pokazują to oddając hołd pole-
głym pod Smoleńskiem. W tym działaniu jest coś więcej. Polacy oddając hołd 
bohaterom, oddają hołd Majestatowi Rzeczypospolitej. 
W tych naznaczonych bólem dniach, wszystkim Rodzinom, Przyjaciołom  
i Znajomym  tragicznie zmarłych ZNAMIENITYCH OBYWATELI RZECZYPO-
SPOLITEJ POLSKIEJ samorząd miasta Wejherowa składa wyrazy najgłębsze-
go współczucia.             Całość można przeczytać na: www.wejherowo.pl  

 

Wejherowscy samorządowcy w Warszawie   
Wejherowscy samorządowcy złożyli hołd Parze Prezydenckiej. Trzyoso-
bowa delegacja: zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, 
Bogusław Suwara - sekretarz miasta oraz Arkadiusz Kraszkiewicz - 
skarbnik, pełniła 15 kwietnia br. wartę honorową przy trumnach Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej wystawionych w Pałacu 
Prezydenckim  w Warszawie.  

- Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy pełnić wartę honorową przy 
trumnach Pary Prezydenckiej – mówi Bogdan Tokłowicz.– Było to dla 
nas wielkim wyróżnieniem. Z pewnością na długo zapamiętamy to 
wydarzenie, kiedy oczy całej Polski i świata zwrócone są ku Pa-
łacowi Prezy denckiemu w Warszawie. Czuło się tam powagę 
chwili. Jestem dumny z zachowania naszych rodaków.   

Drugi od lewej: Arkadiusz Kraszkiewicz, Bogdan Tokłowicz i Bogusław Suwara  
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Absolutorium – podzielona Rada Miasta  

We wtorek, 20 kwietnia br. radni głosowali nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta z wykonania budżetu miasta w  2009 r.  Za uchwałą głosowało 10 radnych z „Wolę 
Wejherowo”. Przeciw było 10 radnych z opozycji:  PO, PiS i Sam orządności. Uchwała nie uzyskała większości i 
nie została przyjęta. Nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji, poza politycznym i. 

- Myślę, że bezpośrednim powodem, dla którego nie udzielono 
mi absolutorium są emocje związane ze zbliżającymi się wybora-
mi. – podsumował prezydent Krzysztof Hildebrandt - Zarówno 
ja, jak i moi pracownicy dołożyliśmy wszelkich starań, aby bu-
dżet 2009 roku wykonać jak najlepiej, co – myślę – widać na uli-
cach naszego miasta.  
Powodem głosowania przeciwko uchwale podanym przez rad-
nych opozycji były uwagi do niektórych działań prezydenta i błę-
dy w samym sprawozdaniu. 
Prezydent Hildebrandt nie miał możliwości sprawdzenia zarzu-
tów opozycji dotyczących błędów i odniesienia do nich , gdyż 
radni opozycyjni nie zgłosili ich podczas pracy w komisjach, a na 
sesji w czasie dyskusji. 
Wyjaśnijmy, że sprawozdanie z wykonania budżetu liczy sobie 
195 stron i zawiera kilka tysięcy pozycji. Błędy – zdaniem opozy-
cji – miały dotyczyć kilku pozycji z tego sprawozdania. Regional-
na Izba Obrachunkowa, która sprawdzała sprawozdanie nie mia-
ła żadnych uwag. RIO weryfikował dokładnie wykonanie budże-
tu, porównując m.in. z danymi, które pozyskiwało w ciągu całego 
roku. Świadczy to o tym, że ewentualne nieścisłości polegające na 
tym, że gdzieś był niewielki błąd pisarski czy rachunkowy nie 
miały żadnego znaczenia dla poprawności sprawozdania prezy-
denta. Regionalna Izba Obrachunkowa jest specjalistyczną, pań-
stwową instytucją kontrolująca wszystkie samorządy. Jest to ko-
lejny przypadek kiedy pomimo braku uwag ze strony RIO i 
stwierdzenia działań prezydenta zgodnych z prawem, opozycja 
zarzuca prezydentowi błędy.  
Radni nie poruszali tematów dotyczących tego, co działo się w 
Wejherowie w 2009 roku, jak rozwiązywano problemy miesz-
kańców, jak rozwijało się miasto.  

Miasto z tradycjami, nowoczesne i zadbane 
Prezydent Krzysztof Hildebrandt : 

- Podsumowując rok 2009 chcieliśmy pokazać, jak patrzymy na Wej-
herowo – na jego rozwój  i funkcjonowanie. 
Wejherowo ma służyć przede wszyst-
kim mieszkańcom. Ma to być miasto 
przyjazne, w którym się dobrze mieszka 
 i które zapewnia dostęp do oświaty na wy-
sokim poziomie. To także dostęp do służby 
zdrowia i dobrze funkcjonujący szpital. Za-
pewniamy bezpieczeństwo – w mieście jest 
monitoring, możemy pochwalić się dobra 
współpraca z policją. Największy nacisk 
położyliśmy na drogi. Wejherowo jest miastem wyróżniającym się 
pod względem zabytków, może zainteresować mieszkańców i tury-
stów. Tutaj warto pospacerować uliczkami, odpocząć, pozwiedzać. 
Budżet 2009 roku był budżetem, który zbliżył nas do tej wizji. 
To budżet, z którego mimo trudnej sytuacji finansowej państwa, wej-
herowianie mogą być naprawdę dumni. Dlatego ze smutkiem przyją-
łem informację części Rady Miasta, że postanowiła nie przegłosować 
go. To sprawozdanie jest bardzo obszerne i do którego być może za-
kradły się drobne nieścisłości. Szkoda, że dopiero dzisiaj usłyszałem, 
że są jakieś uwagi. Można byłoby to przecież na komisjach zasygnali-
zować, dzisiaj nie byłoby tej dyskusji. Cieszę się, że rok 2009 nie był 
stracony. Czuję wsparcie mieszkańców. Jeżeli wspólnie zaangażujemy 
się jeszcze bardziej przybliżymy się do tej wizji Wejherowa pięknego, 
przyjaznego, z wieloma nowoczesnymi inwestycjami. Dziękuję miesz-
kańcom, którzy dają nam taką szansę realizowania wizji Wejherowa.  

 

Jaki był budŜet w 2009 roku? 
Urząd Miejski wydał rekordową kwotę 30 milionów zł na inwestycje i remonty, czyli co czwartą złotówkę z budżetu. Do 
tego należy oczywiście doliczyć jeszcze wydatki z budżetów WTBS, ZUK, MZK i innych jednostek miejskich. Miasto zdobyło 
duże dotacje na inwestycje, a kolejne wnioski unijne zostały przygotowane. Najwięcej pieniędzy wydano na drogi. 

   Jeszcze nigdy w historii samorządu wejherowskiego Miasto nie przeznaczy-
ło tak dużej kwoty pieniędzy na inwestycje i remonty. Przyniosło to wiele 
korzyści mieszkańcom, zrealizowano wiele nowych pomysłów.  

Rewitalizacja,  drogi, mieszkania i boiska 
Największą ukończoną ubiegłoroczną inwestycją była przebudowa ul. Wało-
wej i terenów przyległych, jako pierwszy etap rewitalizacji Śródmieścia.  
W ramach rewitalizacji przeprowadzono także pierwszy etap renowacji Par-
ku Miejskiego i podpisano umowę na budowę nowego centrum kultury. Na 
te dwie inwestycje miasto zdobyło dotację unijną. Trzecią dotację pozyskano 
na budowę systemu ścieżek rowerowych, m.in. promenady pieszo-
rowerowej wzdłuż rzeki Cedron.  Wybudowano, wyremontowano lub 
poprawiono nawierzchnię ponad 7 km ulic i chodników. Największe 
roboty drogowe prowadzone były na ulicy Necla, gdzie miasto zdoby-
ło dotację rządową z tzw. „schetynówek”, a także na ul. Chopina, 12 
Marca, Gulgowskiego, Rogali, Harcerskiej. Rozpoczęto budowę ul. Sta-
romłyńskiej. Wykonano remonty w budynkach i mieszkaniach komu-
nalnych, kontynuowano wymianę starych kopcących pieców węglo-
wych na ogrzewanie ekologiczne. Duży nacisk miasto położyło na 
ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży obiekty sportowo-rekreacyjne. 
Rozbudowano istniejące obiekty. Powstało kolejne, nowe, duże boisko 
przy ZS nr 3.   Podkreślić należy bardzo dużą ilość prac projektowych 
wykonanych w 2009 r. Zaowocuje to inwestycjami w roku 2010 i w 
latach następnych. W szczególności są to projekty dróg. Rozpoczęto 
prace projektowe węzła „Zryw” z tunelem pod torami kolejowymi. 
Poprawiły się warunki obsługi mieszkańców. Rozpoczęła się przebu-
dowa obiektu MOPS, a zakończyła Urzędu Miejskiego.  

Jedna czwarta budżetu na oświatę  
   W 2009 roku wydatki na oświatę wyniosły 34.038.612 zł. Część 
oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 22.836.125 zł, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie oświaty konieczne było uzupełnienie  
z własnych środków o kwotę 11.202.487 zł. Na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w wejherowskich placówkach oświatowych wydano 
kwotę  343 797 zł. Zgodnie z założeniami strategii oświatowej realizo-

wano kolejne remonty i modernizacje obiektów oświatowych. Na ten 
cel przeznaczono kwotę 1 496 837  zł. W ochronie zdrowia podejmo-
wane były starania, aby zapewnić mieszkańcom miasta możliwie sze-
roką dostępność do usług medycznych. Zgodnie z umowami zawarty-
mi ze Szpitalem Specjalistycznym w Wejherowie dofinansowano za-
kup sprzętu specjalistycznego dla kilku oddziałów. Zadania w tej 
dziedzinie realizowano poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom 
kultury fizycznej w wysokości ponad 282 tys. zł. Dotację otrzymało 14 
stowarzyszeń kultury. 

Promocja Wejherowa  
   Wejherowo w 2009 roku szeroko promowało się na różnych płasz-
czyznach. W grudniu ubiegłego roku uruchomiono multimedialną 
stronę internetową www.zobaczwejherowo.pl, na której zamiesz-
czane są materiały filmowe z najważniejszych wydarzeń miejskich, 
oferty nieruchomości dla inwestorów i filmy dotyczące zabytków oraz 
liczne galerie zdjęć. Strona została ciepło przyjęta przez Internautów  
i cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Jak co roku wydano wiele 
zróżnicowanych materiałów promocyjnych, szereg książek, albumów 
i publikacji okolicznościowych. Wraz z lokalnymi organizacjami tury-
stycznymi „Norda” i „Ziemia Wejherowska” Wejherowo promowało 
się na targach turystycznych w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Bia-
łymstoku, Jeleniej Górze i Poznaniu. 

Prestiżowe nagrody dla miasta 
   W 2009 r. działania miasta zostały dostrzeżone w Polsce i uhonoro-
wane prestiżowymi nagrodami. Za remont Kalwarii Wejherowskiej 
miasto Wejherowo otrzymało w 2009 roku: Tytuł „Zabytek zadbany” 
w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz docenione 
zostało oświetlenie Kalwarii w konkursie na „Najlepiej oświetlone 
miasto i gminę 2008 roku”, Wejherowo otrzymało II nagrodę w tym 
konkursie w marcu ub. r.  Remont Kalwarii został nagrodzony rów-
nież w ubiegłym roku w konkursie „Modernizacja Roku 2008”. Po-
nadto Wejherowo zostało wyróżnione w konkursie „Gmina –Manager 
2008”.   
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Lp.  Organizacja pozarządowa Kwota w zł 

1. Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”  (piłka nożna)                             71 000 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”   (koszykówka , unihokej, Akcja Lato 2010) 54 000 

3.  Klub Sportowy „Wejher”   ( lekkoatletyka)                                       40 000 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” (pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja; siatkówka;                                                      
lekkoatletyka; piłka nożna) 

22 000 

5. Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja; Akcja 
Lato 2010) 

18 000 

6. Uczniowski Klub Pływacki „Trójka”  (pływanie) 13 000 

7. Kaszubskie Towarzystwo  Sportowo - Kulturalne  (sporty walki; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja; orga-
nizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych  i rekreacyjnych) 

11 000 

8. Karate Klub Wejherowo  (sporty walki) 8  000 

9. Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe  (tenis ziemny) 8 000 

10. Wejherowskie Stowarzyszenie Cyklistów   (pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja) 7 000 

11. Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”   (tenis stołowy) 6 000 

12. Klub Sportowy „MAXIMUS”  (sporty walki) 4 000 

13. Klub Karate „Kyokushin” i Sportów Walki      1 000 

14. Stowarzyszenie Gm. Pow. Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”  
(przeciwdziałanie alkoholizmowi; zwalczanie narkomanii) 

80 000 

15. Zgromadzenie Sióstr Albertynek   (świetlica opiekuńczo - wychowawcza ;   Akcja Lato 2010 ) 18 000 

16. Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” (kultura i sztuka) 12 000 

17. Polski Związek Chórów i Orkiestr  - Chór Męski „Harmonia”  (kultura i sztuka) 12 000 

18 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  (kultura i sztuka; Akcja Lato 2010; org. czasu wolnego dzieci i mł. 
poprzez prowadzenie zajęć sport. i rekreacyjnych; ochr. zdrowia;  krajoznawstwo i promocja regionu) 

11 800 

19. Akcja Katolicka przy Parafii św. Leona  (Akcja Lato 2010; pozost. dyscypliny sportu i rekreacja; kultura 
i sztuka) 

10 000 

20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (kultura i sztuka; Akcja Lato 2010) 8 000 

21. Polski Związek Niewidomych   (kultura i sztuka; ochrona zdrowia ) 5 500 

22. Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”    (kultura i sztuka; ochrona zdrowia) 5 000 

23. Fund.  „Uśmiech Dziecka”  (ochr.  zdrowia) 5 500 

24. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie  (kultura i sztuka) 4 500 

25. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” (kultura i sztuka, krajoznawstwo i promocja regionu ) 4 500 

26. Polski Związek Głuchych (ochrona zdrowia ; kultura i sztuka ; krajoznawstwo i promocja regionu) 4 100 

27. Stowarzyszenie TRAMPOLINA (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 4 000 

28. Polski Czerwony Krzyż   (ochr. zdrowia) 3 500 

29. Towarzystwo Pomocy Telefonicznej (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 3 000 

30. Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy  (kultura i sztuka)       2 500 

31. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy   (ochrona zdrowia)                 2 500 

32. SPON Filia w Redzie    (ochr.  zdrowia) 2 000 

33. Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” (kultura i sztuka; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja) 2 000 

34. Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”   (kultura i sztuka) 1 500 

35. Akcja Katolicka przy Parafii św. Anny    (kultura i sztuka) 1 500 

  466.400 

Dotacje na 2010 rok przyznane  
Wykaz podmiotów, którym Prezydent Wejherowa udzielił dotację na realizację zadań zleconych z zakresu zadań 

publicznych  należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2010 roku. 
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Rozpoczęła się budowa ulicy Kotłowskiego  
Prezydent podpisał um owę na budowę ul. Kotłowskiego i 19 kwietnia br. przekazano plac budowy wyko-

nawcy Firmie Budowlano-Drogowej MTM S.A. Pierwszy etap budowy obejmuje roboty drogowe od ul. Su-

charskiego do skrzyżowania z ul. Rogaczewskiego.  

Jak informuje zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski w pierw-
szym etapie wybudowana będzie asfaltowa jezdnia o dł. 254 me-
trów. Zakres prac obejmuje także budowę kanalizacji deszczo-
wej, przebudowę oświetlenia, infrastruktury, chodniki, wjazdy 
na posesję, ale również zieleń - nowe nasadzenia krzewów  
i drzew. Na budowę miasto przeznaczyło w tym roku kwotę  
1 mln złotych.  
   O budowę tej ulicy od lat zabiegał radny Dariusz Kreft, wspólnie  
z Radą Osiedla Sucharskiego. - Jest to ważna dla mieszkańców 
tego osiedla ulica, która do tej pory jest częściowa pokryta płyta-
mi, a częściowa to droga gruntowa - mówi Dariusz Kreft. -  Prezy-
dent wywiązał się z obietnicy, którą złożył przed trzema laty. 
Przy tej ulicy mieszka ok. 500 osób, a w przyszłości ma tu miesz-
kać dwa razy tyle, z powodu budowanego osiedla.  
   Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że  
w budżecie miejskim inwestycje drogowe zawsze są najważ-
niejszą pozycją. - Każdego roku, w różnych częściach miasta 
staramy się budować ulicę z całą towarzyszącą infrastrukturą 

i taką politykę zamierzam kontynuować - podsumował prezy-
dent Hildebrandt.   

Spotkanie z wiceministrami  
Zasadom sprzedaży drewna poświęcone było spotkanie 
wejherowskich przedsiębiorców z branży drzewnej ze Sta-
nisławem Gawłowskim - wiceministrem środowiska i Ma-
rianem Piranem,  dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych. Spotkanie zorganizował Leszek Glaza, wejhe-
rowski radny i prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Wejherowie.  
  A owocem dyskusji było powołanie zespołu koordynacyjnego, 
który będzie pośredniczył w rozmowach z Lasami Państwowymi 
i Ministerstwem Środowiska. 
  Stanisław Gawłowski opowiedział się za transparentnym  
i przejrzystym funkcjonowaniem mechanizmu sprzedaży, który 
powinien przynieść najkorzystniejsze warunki działalności go-
spodarczej i sprzedaży drewna. A wiceminister rolnictwa Kazi-
mierz Plocke dodał, że potrzebny był kompromis gwarantujący 
wspólny rozwój zgodny z prawem.  
 - W branży drzewnej Pomorza pracuje 15 tys. osób i jest to nie-
zwykle ważny sektor generujący wiele miejsc pracy – mówi mar-
szałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. - Cieszy 
mnie, że wejherowscy przedsiębiorcy potrafili podjąć tak ważny 
 i drażliwy temat w rozmowach z Ministerstwami Środowiska 
 i Rolnictwa oraz Lasami Państwowymi.   
  W spotkaniu uczestniczyli m.in. Włodzimierz Szordykowski - 
dyrektor Departamentu Gospodarczego Urzędu Marszałkow-
skiego, Wiesław Kamiński - wicemarszałek województwa po-
morskiego, Zbigniew Kaczmarczyk - dyrektor Regionalnej Dyrek-
cji lasów państwowych w Gdańsku, Wojciech Kozłowski - zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, Bogdan Czemko - prezes Polskiej Izby 
Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Adam Protasiuk - prezes 
Regionalnej Izby Przemysłowo-Gospodarczej Pomorza.  

Bezpieczeństwo w mieście 
W wejherowskim ratuszu członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady 
Miasta Wejherowa po raz pierwszy spotkali się z nowym Komendan-
tem Powiatowym Policji w Wejherowie - mł. insp. Krzysztofem Lawe-
rem, podczas którego przedstawiona została wizja funkcjonowania 
Komendy na terenie Powiatu.   
 - Jako główny środek mający wzmóc bezpieczeństwo oraz bezpo-
średni kontakt z mieszkańcami wskazano zwiększenie ilości patroli 
Policji na ulicach miasta - mówi Czesław Kukowski, przewodniczący 
komisji. - Zmieni także dotychczasowy sposób patrolowaniu rejonów 
miasta - zmotoryzowane służby patrolowe będą dojeżdżały do dane-
go obszaru, a następnie obchód terenu odbywać będzie się pieszo, co 
w sposób naturalny  i bezpośredni ma poprawić kontakt mieszkań-
ców z funkcjonariuszami Policji.  
  Służyć temu ma również wprowadzona przez Komendanta ankieta  
„zamów sobie patrol” (czytaj str. 15 - red.), w wyniku której stworzona 
zostanie mapa najbardziej niebezpiecznych, w ocenie mieszkańców 
obszarów, gdzie będą częstsze patrole. Mł. inspektor Krzysztof Lawer 
zapewnił Komisję, że uczyni wszystko, aby podjęte przez niego działa-
nia spowodowały wzrost bezpieczeństwa naszego grodu. 

IIII NF ORMACJANF ORMACJANF ORMACJANF ORMACJA    
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w  dniu 27 kwietnia 
2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, prze-
znaczonych do zbycia pod drogę wewnętrzną: 
• ul. Zamkowa - udział 625/10000 części w działce  

nr 453/4 obręb 15, pow. 83 m2 (użytkowanie wieczyste) 

TTTTeatr z klasą eatr z klasą eatr z klasą eatr z klasą     
Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundacja Theatrum Gedanen-
se już po raz drugi ruszyły z projektem „Teatr z klasą” kierowa-
nym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
w województwie pomorskim. W Społecznym Gimnazjum nr 1  
w projekt została włączona pierwsza klasa gimnazjum.  
Projekt ten ma uczyć młodzież posługiwania się „językami” te-
atru i kształtować świadomego odbiorcę kultury. 8 kwietnia 
uczniowie byli na wykładzie profesora Andrzeja Markiewicza -  
„Scenografia jako element spektaklu”. Młodzież dowiedziała się, 
jak powstają projekty dekoracji, makiety scenografii i jak realizo-
wane są dla potrzeb przedstawienia.  

Od lewej: Stanisław Gawłowski - wiceminister środowiska, Kazimierz Ploc-
ke -wiceminister rolnictwa, Mieczysław Struk - marszałek województwa 
pomorskiego, Leszek Glaza - wejherowski radny i prezes RIP-H.  
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Współpraca Transgraniczna 
Polska, Dania, Szwecja, Litwa i Niemcy, to główni partnerzy 
projektu, którego głównym celem jest wzmocnienie zrówno-
ważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku, poprzez 
wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i 
wzmacniające integrację. Z inicjatywy radnego Czesława Ku-
kowskiego w Urzędzie Miejskim w Wejherowie miała miej-
sce konferencja poświęcona temu tematowi.  
- Głównym celem Programu Współpracy Transgranicz-
nej Południowy Bałtyk, realizowanego w ramach Celu Europej-
ska Współpraca Terytorialna jest wzmocnienie zrównoważone-
go rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne 
działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające 
integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami – mówi Elżbieta God-
deris, projekt manager Europejskiej Wspólnoty Regionalnej.  
   Cechą charakterystyczną, wyróżniającą Program Południowy 
Bałtyk, spośród innych programów współpracy transgranicz-
nej jest jego duży zasięg terytorialny, obejmujący regiony pięciu 
państw członkowskich Unii Europejskiej. 
 Program Południowy Bałtyk obejmuje swoim zasięgiem zarów-
no „nowe” jak i „stare” państwa członkowskie Unii Europejskiej, 
między którymi występują znaczne dysproporcje w pozio-
mie rozwoju społeczno-gospodarczego. Pomoc udzielana w ra-
mach programu koncentrować się będzie na następujących prio-
rytetach współpracy: rozwój przedsiębiorczości, integracja 
szkolnictwa wyższego i rynków pracy, dostępność transportowa, 
a także zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego, oszczę-
dzanie energii i energia odnawialna, zrównoważone wykorzysta-
nie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego dla roz-
woju regionalnego. 
- Program jest niezwykle atrakcyjny dla organizacji społecznych 
oraz instytucji, które nie mają możliwości administrowanie 
projektem – mówi Wojciech Kozłowski, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Z pieniędzy unijnych można zatrudnić 
specjalistów, którzy będą obsługiwać ten projekt - tłumaczy, 
ekspertów itp.  
Kontakt: tel. 58 761 00 30; www. interreg.gov.pl; www.southbaltic.eu 

Wejherowo zdobyło unijne pieniądze na termomodernizację szkół 
Pięć wejherowskich szkół zyska nowy wygląd! Władze miasta zdobyły dofinansowanie w wysokości 2 583 517 zł na 
realizację w Wejherowie projektu pn. „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez term omoderniza-
cję budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda”. 12 kwietnia br. Dorota Popiołek, dyrektor Miejskiego Zakładu 
Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie odebrała od Marszałka Województwa Mieczysława Struka oficjalną 
informację o dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pom orskiego na lata 2007-2013.  

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomo-
dernizacji pięciu obiektów oświatowych w Wejherowie i dwóch 
w Redzie. Zakres inwestycji obejmuje docieplenie ścian ze-
wnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi 
zewnętrznych oraz  przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. Lide-
rem projektu jest Wejherowo, zaś partnerem miasto Reda. Cał-
kowity koszt tego projektu wyniesie 6 624 383 zł,  z czego 80 % 
w Wejherowie, zaś 20 % w Redzie. 
- Zgodnie z naszymi planami dotyczącymi modernizacji obiektów 
oświatowych zarządzanych przez miasto, w tym roku przystępu-
jemy do realizacji projektu „Zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół  
w miastach Wejherowo i Reda” – mówi zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz. – W wyniku tej inwestycji od 
2013 roku zmniejszymy koszty utrzymania obiektów oświato-
wych oraz zdecydowanie poprawi się estetyka budynków w wy-
niku wykonania nowych elewacji. Dzięki oszczędnościom  
w utrzymaniu będzie więcej pieniędzy na wzbogacenie oferty dla 
uczniów. W tym roku rozpocznie się inwestycja w Zespole Szkół 
nr 1, przy ul. Śmiechowskiej.  
Przypomnijmy, że to już kolejny projekt dofinansowany ze środ-
ków unijnych realizowany w Wejherowie. - Zaangażowanie  
w ten projekt pokazuje, że oświata, edukacja wejherowskich 
dzieci i młodzieży jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy skuteczni 

w pozyskiwaniu środków unijnych na różne inwestycje, a to 
świadczy o tym, że działamy profesjonalnie. Pomimo tego, że 
opozycja utrudnia mi działania,  to robię co mogę, aby sprawy 
miasta szły w dobrym kierunku, korzystnie dla mieszkańców.  – 
podsumowuje prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  
Wejherowo zdobyło środki unijne m.in. w 2005 r. na kompleksową 
renowację Kalwarii Wejherowskiej, w 2008 r. na rewitalizację Parku 
Miejskiego im. A. Majkowskiego, a w 2009 r. na budowę ścieżek rowe-
rowych, m.in. promenady wzdłuż rzeki Cedron, oraz budowę Filhar-
monii Kaszubskiej - regionalnego centrum kultury.  

Dotacje sportowe  
dla organizacji pozarządowych  

W tym roku wejherowskie organizacje pozarządowe otrzy-
mały na swoją działalność kwotę 466.400 zł, z tego na dzia-
łalność sportową 250.000 zł.  

Najwięcej środków, bo kwotę 71.000 zł otrzymał Wejherowski 
Klub Sportowy WKS "Gryf" prowadzący sekcje piłki nożnej dla 
dzieci i młodzieży. Dotację na działalność sportową w wysokości 
40.000 zł w postaci symbolicznego czeku, który wręczył zastępca 
prezydenta Bogdan Tokłowicz, otrzymał Klub Sportowy  
"Wejher" szkolący młodzież w zakresie biegów średnio i długo-
dystansowych oraz przełajowych. Dotację w wysokości 54.000 zł 
otrzymał UKS "Ósemka", który szkoli m.in. koszykarzy i unihoke-
istów. 
 - Łącznie na sport w naszym mieście wydatkujemy kwotę 
2.710.000 zł - powiedział Bogdan Tokłowicz podkreślając, że 
na sumę tych środków składają się również koszty utrzymania 
bazy sportowej w mieście, w tym krytej pływalni i sztucznego 
lodowiska. 

Jako pierwszy termomodernizowany będzie ZS nr 1, fot. Wiesław Stępień. 
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Absolutorium dla zarządu Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
Zarząd Małego Trójmiasta Kaszubskiego w składzie: Leszek Glaza – prezes, Elżbieta Rogala-Kończak – wiceprezes, 
Krzysztof Krzemiński - skarbnik, Krzysztof Hildebrandt, Witold Reclaf i Kazimierz Okrój – członkowie,  otrzymał pod-
czas walnego zebrania 8 kwietnia br. jednogłośnie absolutorium za 2009 rok. Współpraca Wejherowa, Redy i Rumi 
jest doskonałym przykładem na to, że można jednocześnie działać wspólnie, nie tracąc własnej indywidualności. 

- W minionym roku powołaliśmy zespół roboczy do przygotowań 
związanych z obchodami 10. lecia działalności Stowarzyszenia Gmin 
MTK, w tym do przygotowania uroczystej sesji Rad Miast MTK w ter-
minie do 21 czerwca br. – mówił Leszek Glaza, prezes zarządu MTK. – 
Odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi w celu ich akty-
wizacji na rzecz naszych trzech miast. Spotkaliśmy się także z prezesa-
mi klubów piłki nożnej oraz przedstawicielami Miejskich Ośrodków 
Sportu Rekreacji z terenu Małego Trójmiasta Kaszubskiego, na któ-
rych ustaliliśmy zorganizowanie turnieju między młodzieżowymi 
zespołami rocznika 1998 i 1999 z naszych miast oraz meczu towarzy-
skiego między młodzieżowymi reprezentacjami „Małego” i „Dużego” 
Trójmiasta. Z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem  
i prorektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni ustalili-
śmy harmonogram przebiegu Pomorskiego Biznesplanu 2010 r.  
Z kolei na spotkaniu z restauratorami zaproponowano wydanie 
wspólnego przewodnika kulinarnego dla turystów i mieszkańców 

Trójmiasta oraz okolic. Rozpoczęliśmy także przygotowania do kon-
kursu fotograficznego w celu wydania kalendarza MTK na rok 2011.  

II Międzygimnazjalny Konkurs  
Literacko–Teatralny 

W Gimnazjum nr 2 świętowano Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej 
okazji już po raz drugi zorganizowano Międzygimnazjalny Konkurs 
Literacko – Teatralny. Tym razem młodzież przygotowywała się do 
zmagań pod hasłem  „Adama Mickiewicza – czytam, znam, interpretu-
ję, gram”. Zadaniem młodych ludzi było rzetelne zapoznanie się z regu-
laminowymi utworami poety oraz przygotowanie krótkiego przedsta-
wienia – parodii wybranego tekstu. 
   W przedsięwzięciu wzięły udział cztery wejherowskie szkoły: Gimna-
zjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum Społeczne. 
Uczniowie pracowali pod kierunkiem swoich nauczycieli – Barbary 
Strzęciwilk, Anny Jarzembińskiej, Joanny Lisiewicz oraz Moniki Łuko-
wicz . Uczniów Gimnazjum nr 2 przygotowywały organizatorki kon-
kursu, Aleksandra Ucińska – Makowska i Joanna Leczykiewicz.  
   Pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna Gimnazjum nr 3, drugi 
wynik uzyskało Gimnazjum Społeczne, trzeci stopień podium przypadł 
Gimnazjum nr 2. Natomiast wyróżnienie otrzymali uczniowie Gimna-
zjum nr 1. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez dyrekcję Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.  

Finaliści wojewódzkich konkursów 
Finaliści eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w 
roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół nr 3  w Wejherowie. 

Gimnazjum nr 3: biologia - Karolina Kłosińska, Paweł Zaborow-
ski, Agata Mikoś, Martyna Ciszewska, Igor Czernewski; geogra-
fia – Dawid  Rogowski, Igor Czernewski, Kajetan Zając, Paweł  
Zaborowski; fizyka – Sebastian Kużel; język polski – Martyna Ba-
ranowska, Klaudia Smentoch; język angielski – Mikołaj Trella; 
informatyka – Aleksander Trzciński; historia – Kajetan Zając , 
Mikołaj Trella, Mateusz Czereda. Szkoła Podstawowa nr 8: ma-
tematyka z przyrodą – Jakub Ruth.  

ZZZZgłoszenia do ligi piłki noŜnejgłoszenia do ligi piłki noŜnejgłoszenia do ligi piłki noŜnejgłoszenia do ligi piłki noŜnej    
Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej za-
prasza mieszkańców Wejherowa i okolic na rozgrywki  Wejhe-
rowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Drużyn 11-osobowych. 
Tegoroczne zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych: 
rocznik 1997 i młodsi; roczniki: 1996-92 oraz roczniki:1993  

      i starsi. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 maja br.                                                                                                             
Bliższe informacje - Leszek Lenda tel. 603 180 405  

lub e-mail : wtkkfll@op.pl. 

W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie od-
było się uroczyste zakończenie roku akademickiego na kie-
runku Pielęgniarstwa. Dyplomy otrzymało 56 pielęgniarek.  

   Rektor wejherowskiej uczelni prof. dr hab. Marcin Pliński 
pogratulował absolwentkom ukończenia wyższej uczelni i za-
chęcił je do kontynuowania studiów magisterskich.  Po uro-
czystości absolwentki pozowały do pamiątkowego zdjęcia ze 
swoimi wykładowcami. Odebrały też liczne gratulacje od przy-
jaciół i najbliższych. Ukończenie studiów pielęgniarskich w 
Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie, gdzie  
standard kształcenia zgodny jest z dyrektywami Unii Europej-
skiej (The European Union Standards for Nursing and Midwife-
ry), pozwala na podjęcie pracy w zawodzie pielęgniarki na te-
renie wszystkich krajów Unii Europejskiej.   

Pielęgniarki z licencjatemPielęgniarki z licencjatemPielęgniarki z licencjatemPielęgniarki z licencjatem    

Sprostowanie! 12 marca 2010 r. w Zespole Szkół nr 2 w Wejhe-
rowie odbyła się uroczystość nadania imienia Fryderyka Chopina 
Gimnazjum Nr 4 i przekazanie szkole sztandaru ufundowanego 
przez Radę Rodziców. Sztandar wyhaftowała pani Barbara Gruba. 
Za pomyłkę dotyczącą nazwiska wykonawczyni sztandaru w mar-
cowym numerze serdecznie przepraszamy! Redakcja "Nowin" 
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„Moje Wejherowo”– historie dawne 
Na początku maja br. ukaże 
się w sprzedaży nowa pu-
blikacja  Reginy  Osowickiej  
   „Moje Wejherowo”, wyda-
na już tradycyjnie w Wy-
dawnictwie ACTEN. Jest to 
kolejna książka znanej i ce-
nionej autorki, opisująca 
nasze wspaniałe miasto  
w niezwykły sposób.  
   Książka prezentuje znane 
postacie i wydarzenia zwią-
zane z historią naszego gro-
du, ale również odsłania 
arkany perypetii życiowych 
mniej znanych osób. Na kar-
tach książki autorka opisuje 
męczeńską śmierć bł. Alicji 
Kotowskiej, burmistrza Tadeusza Bolduana i ks. prałata Edmun-
da Roszczynialskiego, przedstawia historię „żywych torped” czy 
pobyt w Wejherowie królowej Ludwiki Marii. Zostały tu też opi-
sane sylwetki honorowych obywateli naszego miasta prezyden-
ta Ignacego Mościckiego i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.   

W sposób szczególny Regina Osowicka przedstawiła sylwetkę 
Dżennet Skibniewskej, najbliższej swojej przyjaciółki, która z 
Wejherowem związała się na niemal pół wieku. W najbliższych 
planach autorki znajduje się kontynuacja „Mojego Wejherowa”, 
w której znajdą się sceny z powojennego Wejherowa. Książka 
ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta 
Wejherowa.  

   Redaktorami publikacji są Waldemar Bargański i Stanisław 
Janke, przy współpracy redakcyjnej Michała Jelińskiego. Jest 
bogato ilustrowana i zawiera szereg grafik Andrzeja Arendta. 
Publikacja będzie do nabycia w Wydawnictwie ACTEN przy ul. 
Parkowej 4 i księgarni Feniks przy ul. Rzeźnickiej w Wejherowie 
w cenie 35 zł. 

 

Kolejna dotacja na wymianę ogrzewania   
Wspólnota Mieszkaniowa „12 Marca 209" otrzymała dota-
cję z budżetu miasta w wysokości 136 tys. zł na wymianę 
ogrzewania w budynku. Celem miejskiego programu jest 
poprawa czystości powietrza dla wszystkich.   
Zgodnie z uchwałą z 2008 r. podjętą z inicjatywy Prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta miasto finansuje inwestycje proekolo-
giczne prowadzone w budynkach należących do wspólnot miesz-
kaniowych, w których posiada udział oraz w budynkach komu-
nalnych. Niestety przepisy prawa nie pozwalają dzisiaj finanso-
wać inwestycji w budynkach prywatnych, m.in. jednorodzinnych.  
 Jak podkreśla prezydent Wejherowa wymiana ogrzewania 
w budynkach jest niezwykle ważna ze wzgl ędu na zdrowie 
mieszkańców, gdyż palenie w piecach domowych powoduje 
różne choroby, a przede wszystkim raka. Finansowaniem  
z budżetu miasta objęta jest wymiana ogrzewania z pieców 
węglowych na bardziej ekologiczne: podłączenie budynku 
do miejskiej sieci centralnego ogrzewania O PEC, ogrzewanie 
gazowe, geotermalne, kolektory słoneczne.  
- Źródłem zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie są 
przede wszystkim spaliny z palenisk i pieców domowych - 
mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Zanieczyszczenie 
jest szczególnie nasilone w śródmieściu Wejherowa, gdzie 
występuje duże zagęszczenie budownictwa wielorodzinne-
go. W trosce o zdrowie mieszkańców wspieramy tych, któ-
rzy decydują się na zmianę systemu ogrzewania na bardziej 
ekologiczny, a przy tym poprawia się też komfort ich za-
mieszkania, warunki życia i bezpieczeństwo.   

IX Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej  
W Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie już po raz dziewiąty od-
były się Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów. Wzięło w nich udział 26 zawodników - 14 
uczniów ze szkół podstawowych i 12 uczniów z gimnazjów. 
W kategorii szkół podstawowych indywidualne mistrzostwo zdo-
był Paweł Maliński ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1. Wice-
mistrzem został Szymon Boćkowski z SP 9, a na trzecim miejscu 
uplasował się Maciej Szymański ze Społ. SP 1. W rywalizacji druży-
nowej zwyciężyła reprezentacja Społecznej SP nr 1 w składzie Pa-
weł Maliński i Maciej Szymański. Drugie miejsce zdobyła drużyna 
SP nr 11, którą reprezentowali Szymon Rywalski i Paweł Zalesz-
czyk. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna SP nr 9 w składzie: Pau-
lina Wika i Szymon Boćkowski. Wśród gimnazjalistów mistrzem 
wiedzy komputerowej został Marcin Trendel z Gimn. nr 2, a wice-
mistrzem Mateusz Jurczyński z Gimn. nr 4. Trzecie miejsce zajął 
Przemysł Składowski z Gimn. nr 1. Mistrzostwo drużynowe wy-
walczyli Marcin Trendel i Jan Alfuth dla Gimn.nr 2, a tytuł wicemi-
strzowski - Gimn. nr 4 reprezentowane przez Mateusza Jurczyń-
skiego i Damiana Szyjkowskiego. Trzecie miejsce zdobyło Gimn. 
Społeczne nr 1 w składzie Anna Choroszucha i Marek Schwann. 
 Nagrody i puchary wręczyli laureatom zastępca prezydenta Bog-
dan Tokłowicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Marzena Misztal oraz 
dyrektor Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Wejhero-
wie Waldemar Węgrzynowski, który ufundował nagrody rzeczo-
we. Organizatorem mistrzostw i sędzią głównym zawodów była 
Izabela Muskała-Dłubek, pedagog Zespołu Szkół nr 1. 

Mentoring kobiet w biznesie  
Projekt adresowany jest do przedsiębiorczych kobiet, 
które chcą założyć własną firmę albo prowadzą już dzia-
łalność gospodarczą, lecz nie dłużej niż trzy lata. Obej-
mie on wsparciem 40 wybranych w drodze rekrutacji 
kobiet. 

W pierwszym etapie uczestniczki będą brać udział w bloku 
szkoleniowo-doradczym zwieńczonym stworzeniem bizne-
splanu i założeniem własnej działalności gospodarczej.  
W drugiej fazie projektu 20 najlepszych uczestniczek wej-
dzie w skład Inkubatora Przedsiębiorczości „Starter” i otrzy-
ma wsparcie finansowe (obejmujące dotację inwestycyjną  
i pomostową), szkoleniowe, specjalistyczne doradztwo, a 
także pomoc indywidualnego opiekuna. Realizacja projektu 
rozpoczęła się w styczniu 2010 r. i zakończy się w grudniu 
2011 r. Nabór uczestników projektu planowany jest na 
kwiecień-lipiec 2011 r.   
Projekt MENTORING KOBIET W BIZNESIE 2 jest już trzecim 
projektem  realizowanym przez Gdańską Fundację Przedsię-
biorczości, którego celem jest wspieranie rozwoju zawodo-
wego kobiet w zakresie przedsiębiorczości, opartego na 
MENTORINGU. 
Projekt „MENTORING KOBIET W BIZNESIE 2 – program na 
rzecz rozwoju równych szans”, zdobył uznanie i jest współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytetu VI działania 6.2.   

www.mentoringkobiet.pl, tel. 58 690 72 96.  



Str. 10                                                     Nowiny - www.zobaczwejherowo.pl                                         Kwiecień 2010 r.                                                        

AAAAkcja kc ja kc ja kc ja –––– pospr ząt aj po swoim  psi pospr ząt aj po swoim  psi pospr ząt aj po swoim  psi pospr ząt aj po swoim  psieeee    
Skwery, chodniki, a nawet place zabaw dla dzieci usiane są odchodami psów. Urząd Miejski w Wejherowie zaplano-
wał dużą kampanię społeczną promującą kulturalne zachowania właścicieli psów. Akcja jest wsparta zakupem kil-
kudziesięciu dystrybutorów z bezpłatnymi jednorazowymi zestawami do sprzątania po psie.  

- Rozpoczęliśmy tę akcję ze względu na to, że zanieczyszczeń po 
psach jest w mieście coraz więcej, a właściciele często mało dbają 
o estetykę otoczenia - mówi Dorota Grochalska, kierownik Wy-
działu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
UM w Wejherowie. - W mieście trwa już montaż pakietów sani-
tarnych. Kupimy ich tyle, na ile będzie zapotrzebowanie. Umożli-
wiają one osobie wychodzącej na spacer ze swoim pupilem, po-
branie darmowego jednorazowego zestawu higienicznego, dzię-
ki któremu posprząta po swoim psie. Papierowa torebka z karto-
nową łopatką ulega naturalnemu rozkładowi zdecydowanie 
szybciej niż torebki foliowe.  
   Urząd zwraca się do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych i właścicieli kamienic o zakup dystrybutorów, 
co z pewnością zyska akceptację mieszkańców. - Wykorzystany 
zestaw higieniczny można wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci - 
mówi Roman Górecki, z Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska UM w Wejherowie. -Dystrybutory rozmiesz-

czone są w miejscach szczególnie ulubionych na spacery z pupilami, a 
uzupełniane będą przynajmniej raz dziennie.  
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  Mistrzostwa przebiegały w dwóch turach. I tura to eliminacje, któ-
re miały na celu wyłonienie dziesięciu najlepszych zawodników.  
Musieli się oni zmierzyć w następujących konkurencjach: konku-
rencja wiązana- YOK 407 kg  na dystans 25 m oraz worek 120 kg 
na identyczny dystans; belka 143 kg uniesiona nad barki; 
konkurencja wiązana –„spacer farmera” z walizkami po 143 kg na 
dystans 25 m oraz przeniesienie dwóch kegów na dystansie 25 m; 
załadunek 5 kuli na podest. Waga kuli – od 136 do 186 kg.  
  Mateusz Ostaszewski z Wejherowa był najmłodszym zawodni-
kiem na mistrzostwach.  Po pierwszej konkurencji Mateusz zajmo-
wał 7. miejsce. Niestety  wybił palec przez co stracił parę cennych 
sekund i do końca musiał  zmagać się z bólem.  Wykazał się jednak 
dużą ambicją oraz wolą walki i do końca walczył o wejście do fina-
łu. Ostatecznie  zajął 20 miejsce. Pozostali Polacy wypadli słabo: 
Kopacki- 43 i Lichodziejewski – 48 miejsce. Najlepszym zawodni-
kiem mistrzostw okazał się Amerykanin Mike Jenkis. 

Wejherowianin  w amatorskich mistrzostwach świata strongmanWejherowianin  w amatorskich mistrzostwach świata strongmanWejherowianin  w amatorskich mistrzostwach świata strongmanWejherowianin  w amatorskich mistrzostwach świata strongman        
Wejherowianin Mateusz Ostaszewski, wziął udział w Amatorskich Mistrzostwa Świata Strongman „Arnold Classic 
Strongman Amator 2010” w Ohio. W zawodach brało udział 56 zawodników z 19 krajów. Dominowali Amerykanie, 
Brytyjczycy oraz Kanadyjczycy.  Polskę reprezentowało oprócz Mateusza, studenta I roku Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku, dwóch zawodników: Michał Kopacki, Grzegorz Lichodziejewski. 

„Szóstka” i Gimnazjum nr 3  

zwycięzcami mistrzostw  
W  hali Zespołu Szkół nr 1 odbyły się IV  Mistrzostwa 
Wejherowa w Halowej Piłce Nożnej Szkół Podstawo-
wych  i Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta 
Krzysztofa Hildebrandta.  W obu kategoriach wystąpiło 
po 5. zespołów, które rywalizowały systemem "każdy  
z każdym".  Zwycięstwo wywalczyła reprezentacja Szko-
ły Podstawowej nr 6, a w kategorii szkół gimnazjalnych - 
Gimnazjum nr 3.  

  Drugie miejsce zajęła SP nr 8, trzecie - SP 6 II , czwarte -  
SP 5, a piąte - SP 9. W zwycięskiej drużynie grali: Marek Liedt-
ke, Maciej Leske, Krzysztof Pestilenz , Sebastian Grzenkowicz, 
Przemysław Ronkowski, Marek Cepiński, Łukasz Janta, Mate-
usz Gułajski, Daniel Kupferschmidt, Karol Szreder. Opiekunem 
jest Jarosław Krause. W kategorii szkół gimnazjalnych: drugie 
miejsce zajęło Gimnazjum nr 4, trzecie - Gimnazjum nr  1, 
czwarte - Gimnazjum nr 2, a piąte  Gimnazjum Społeczne. 
Skład zwycięskiej drużyny: Adam Mikruta,  Kamil Płotka, Bła-
żej Święcki, Dawid Łaga, Dawid Kowalski, Jakub Leske, Szy-
mon Zając. Opiekun Damian Marmułowski.  

  Puchary i medale uczestnikom zawodów wręczali: zastępca 
prezydenta Miasta Bogdan Tokłowicz, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 Marzena Misztal, sekretarz miasta Bogusław Suwara, 
Mieczysław Makurat - radny, jeden z pomysłodawców cyklicz-
nych już rozgrywek   

Zwycięska drużyna SP nr 6 będzie reprezentowała Wejhero-
wo w kolejnym etapie ogólnopolskich rozgrywek pod nazwą  
"Liga Małych Mistrzów", których organizatorem jest Federacja 
Gmin i Powiatów RP, a patronat sprawują Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej i Ministerstwo Sportu .   

KKKKonkurs Literatury onkurs Literatury onkurs Literatury onkurs Literatury     
Kaszubskiej Kaszubskiej Kaszubskiej Kaszubskiej „„„„Rodno Mowa”Rodno Mowa”Rodno Mowa”Rodno Mowa” 

W siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie 
odbyły się miejskie eliminacje Konkursu Recytatorskiego Literatu-
ry Kaszubskiej ,,Rodna Mowa”. Wzorem lat ubiegłych najliczniejszą 
grupą zgłoszonych do konkursu to przedszkolaki. Uczestnicy przy-
gotowali na konkurs recytatorski z literatury kaszubskiej wiersze i 
fragmenty prozy. Najbardziej  popularne były wiersze Alojzego 
Nagla i Jana Trepczyka oraz proza  Aleksandra Labudy. 
 Jury w składzie: Alfons Miłosz - przewodniczący, Krystyna La-
budda - członek i Ewa Barszcz - członek zdecydowało, że  pierw-
sze miejsce w kategorii przedszkola zajęła Aleksandra Pilarska, 
drugie - Nikodem Dzienisz, a trzecie Klaudia Borska. W kategorii  
szkoły podstawowe klasy I-III pierwsze miejsce zajęła Barbara 
Konkol, drugie - Klaudia Mielke, a trzecie - Julia Rakowska.  
W kategorii szkoły gimnazjalne pierwsze miejsce zdobył Karol 
Barzowski, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze 
miejsce zajął  Adam Hebel, natomiast drugie - Monika Formella.  
 Wyżej wymienionych  wykonawców zakwalifikowano do udziału 
w Eliminacjach Powiatowych.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, upominki i nagrody książkowe ufundowane 
przez Urząd Miejski w Wejherowie i organizatora konkursu Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie. Nagrody wręczał 
Wiceprezes Zarządu ZKP Henryk Kanczkowski i Leon Wesserling .  
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Bezpłatna zbiórka odpadów  
niebezpiecznych  

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza 
i zachęca do korzystania z kolejnej objazdowej zbiórki odpa-
dów niebezpiecznych,  która odbędzie się w  maju. 

W ramach prowadzonej zbiórki, od mieszkańców i z placówek 
oświatowych, odbierane będą za darmo następujące odpady: 
resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony 
drewna oraz opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, 
środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania 
po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych 
środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, pojemniki ciśnieniowe 
(gaśnice, opakowania po silikonie), środki ochrony roślin i owa-
dobójcze oraz opakowania po nich, odpady zawierające rtęć 
(świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki), zużyte 
baterie i akumulatory, kartridże i tonery, przepracowane oleje, 
smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko 
częściowo wykorzystane leki oraz drobny sprzęt elektroniczny  
i elektryczny (m.in. niesprawne telefony komórkowe, kompute-
ry, roboty kuchenne, suszarki, żelazka).  

PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU 

Wejherowo część Północna: 
 piątek 14 maja (postoje przy szkołach) 

   9:00 Zespół Szkół nr 2,  ul. Gdańska 30  
   9:40 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Os. Kaszubskie 27 
(postój na ul. Weteranów)  
10:20 Społeczna SP nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1  
11:00 Zespół Szkół nr 3, ul. Nanicka 22  
12:00- 12:20 ZSP nr 3, ul. Budowlanych 2 

Sobota 15 maja - postoje w dzielnicach 
  9:30 ul. Broniewskiego/Graniczna  
  9:50 ul. Ogrody Nanickie/Kusocińskiego  
10:10 ul. Chopina 3-5 
10:30 ul. Kochanowskiego 8 
10:50 Os. Kaszubskie 12 
11:10 Os. Kaszubskie 8/10 
11:30 ul. Kaszubska przy „Kredyt Banku” 
11:50 ul. Piotra Skargi/Stefczyka 
12:10 ul. Necla/Konopnickiej 
12:30 – 12:50 ul. Patoka /Gdańska 60-66 (bloki) 

Wejherowo część Południowa: 
Piątek 21 maja (postoje przy szkołach)  

  9:00 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Jana III Sobieskiego 279  
  9:40 ZSP nr 4 ul. Sobieskiego 344 (postój ul. Inwalidów Woj.)  
10:20 SP nr 9, Os. 1000-Lecia Państwa Polskiego 15  
11:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Bukowa 1  
11 :40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Strzelecka 9  
12:20 Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kalwaryjska 3  
13:00 – 13:20 Zespół Szkół nr 1, ul. Śmiechowska 36 

Sobota 22 maja  - postoje w dzielnicach  
  9:30 ul. Modra/Zielna  
  9:50 ul. Krofeya/Kotłowskiego  
10:10 Os. Przyjaźni 5  
10:30 Os. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6  
11:50 ul. Harcerska koło pawilonu handlowego  
11:10 ul. Hallera 3  
11:30 Os. Ściegiennego 5-8 przy sklepie „Prosport”  
11:50 ul. Zamkowa/Osiedle Staszica  
12:10 ul. Odrębna/Skibniewskiej  
12:30 ul. Sikorskiego 160  
12:50 ul. Sikorskiego 21-40  
13:10 – 13:30 ul. Sikorskiego 12, ul. Śmiechowska 36 
Mieszkańcy mogą również oddawać za darmo ww. odpady do 
stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, Wej-
herowo, ul. Obrońców Helu 1, czynnego od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-18, soboty 10-15. 
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. 
Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl, gospodarka od-
padami: tel. 058-624-66-11, mail: dgo@kzg.pl  

    Pamięć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki  
i wszystkich ofiar katastrofy, uczczono minutą ciszy przed rozpoczę-
ciem zawodów oraz opuszczeniem flagi związku do połowy masztu. 
W kategorii seniorów mistrzem koła został Robert Leszczyński, 
pierwszym wicemistrzem Dariusz Stochaj, a drugim Damian Dama-
szke. Wśród juniorów zwyciężył Mateusz Makówka. Wszyscy zwy-
cięzcy zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami, medalami i nagro-
dami rzeczowymi, które wręczył prezes zarządu koła Roman Kreft. 
Uhonorowano też Marię Mrożek - jedyną kobietę uczestniczącą w 
zawodach. Sędzią głównym zawodów był Bogdan Zaborowski. 

Kalendarz zawodów na 2010 rok 
16 maja - Spławikowe otwarte zawody o Puchar Prezydenta Miasta Wej-
herowa; kanał rz. Redy m. Orle (od jeziora) – godz. 8.00. 
30 maja - Spławikowe zawody z okazji "Dnia Dziecka", kanał rz. Redy 
(most w m. Orle) – godz. 9.00. 
13 czerwca* - Muchowe zawody o “Puchar Ziemi Wejherowskiej”;  
rz. Reda  (parking leśny przy szpitalu) – godz. 7:30. 
26 czerwca* - Towarzyskie wyjazdowe zawody spławikowo-gruntowe; 
jez. Białe/m.Chmielno – wyjazd spod dworca PKP 4. 
3/4 lipca - Towarzyskie zawody spławikowo-gruntowe z okazji "Dnia 
Wędkarza" o Puchar Wójta Gm. Wejherowo; jez. Orle  – godz. 18. 
8 sierpnia* - Muchowe zawody o Mistrzostwo Koła rz. Reda; most ul. Ko-
nopnickiej – godz. 7.00. 
21 sierpnia* - Morskie zawody o Mistrzostwo Koła z plaży, Władysła-
wowo - godz. 19.00. 
5 września* - Spinningowe zawody o Mistrzostwo Koła, jez. Orle (koniec 
drugiej drogi) – godz. 7. Uwaga! Wymagane  wodery. 
26 września* - Towarzyskie zawody spiningowe; jez. Orle – godz. 8.00. 
2 października* - Towarzyskie zawody morskie z nabrzeża; Hel (port 
wojenny) - godz. 8.00. 

Gwiazdka* - oznacza zawody zaliczane do punktacji "Wędkarz Roku".  

  Dyżury w siedzibie koła przy ul. Hallera 25 (piwnica): wtorek  
i piątek w godz. 17.00-19.00. Tel. (58) 736 10 10. 
                   e-mail: pzw@tkchopin.pl  internet: www.pzw.wejherowo.pl  

Mistrzostwa spławikowe  
Ponad 30. wędkarzy wzięło udział w Mistrzostwach Spła-
wikowych Koła PZW nr 80 nad  kanałem rz. Redy w Orlu.  

Pani Hanna Dąbek z Urzędu Miejskiego obchodziła jubileusz 50. lecia 
pracy zawodowej. Była sekretarką trzech wejherowskich prezyden-
tów: Zbigniewa Prangi, Jerzego Budnika i Krzysztofa Hildebrandta.   

Jubileusz Hanny Dąbek  
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3.05 12.00-20.00 XX Festyn Rekreacyjny „DAR SERCA” - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Majówka  Miejska - roz-
poczęcie sezonu letniego. Gwiazda wieczoru – zespół „GOLDEN LIFE”. 
Miejsce: Amfiteatr Miejski w Wejherowie. 

6.05   Turniej Gry w Baśkę. Miejsce: Kawiarnia „Kamienna” w Wejherowie. 

15.05 19.00 Okolicznościowy Koncert w wykonaniu laureata nagrody Grand Prix XX Jubileuszowej Edycji 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu – Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocławiu – dyrygent Jolanta Szybalska – Matczak oraz czterech chórów 
lokalnych: Chór Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie, Chór Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie, Chór dziecięcy „CANTARE” przy Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, Chór mę-
ski „Harmonia” z Wejherowa. Miejsce: Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki w Wejherowie. 

29.05 19.00 Urodziny Miasta – Dzień Jakuba. Gwiazda wieczoru - Justyna Steczkowska z zespołem.  
Miejsce: Plac Jakuba Wejhera 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Maj 2010 rok   Maj 2010 rok   Maj 2010 rok   Maj 2010 rok    

7.05  18.00 Wernisaż Katarzyny Marciniak (malarstwo). 

12.05  8.00 Uroczyste obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza w Choczewie.                            

15.05  11.00 Piknik u bibliotekarek – spotkanie przy muzyce i grillu z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza. 

19.05 9.30 Spotkanie muzyczne z Izabelą Klebańską z okazji Roku Chopinowskiego. 

22.05  12.00 Spotkanie z Arturem Domosławskim, publicystą „Gazety Wyborczej”, autorem m.in. „Ame-
ryka zbuntowana” i  „Kapuściński non-fiction”. 

maj  Ogłoszenie IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego w ramach projektu "3M czyli Reda, Ru-
mia i Wejherowo. 

maj  Wystawa malarska Katarzyny Marciniak, którą można oglądać do 31 maja. 

maj  Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 25. rocznica śmierci Adama Bahdaja 
(1918-1985), autora książek dla dzieci i młodzieży; 100. rocznica śmierci Elizy Orzeszkowej 
(1841-1910), polskiej powieściopisarki; 40. rocznica śmierci Władysława Andersa (1892-
1970); 75. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego (1867-1935); 45. rocznica śmierci Marii Dą-
browskiej (1889-1965), polskiej powieściopisarki i publicystki; 105. rocznica urodzin Micha-
iła Szołochowa (1905-1984), powieściopisarza rosyjskiego, laureata Nagrody Nobla (1965). 

   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    

Turniej skata 
Klub Skata Sportowego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w  Wej-
herowie zaprasza na uroczyste zakończenie XII Turnieju Skata o Pu-
char Prezydenta Miasta Wejherowa i Wójta Gminy Wejherowa, które 
odbędzie się 21 maja br. (piątek) o godz. 17 w siedzibie zrzeszenia. 

Turysta senior 
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów do 
wzięcia udziału w wycieczkach pieszych. Jak informuje Edwin Na-
wrocki, w maju organizowane będą dwie wycieczki.  
• 8 maja br. do Góry, w planie jest zwiedzanie Kościoła z XIV 
wieku i okolicy. Trasa 6 km. Zbiórka o godz. 9.15 na dworcu PKS 
w Wejherowie.  
• 15 maja br. do Gniewowa, jez. Wyspowo-Młynki-Wejherowo 
Park. Trasa liczy 8 km. Zbiórka na przystanku MZK  przy ul. Cho-
pina o godz. 9.15.  
Uwaga! Realizacja planu wycieczek uzależniona jest od pogody. 
Uczestnicy sami ponoszą koszt wycieczki.  
Kontakt: edwin.nawrocki@qmail.com.pl  

Karcz wywalczył brąz w Pucharze Świata  
W rozegranym w Innsbrucku Pucharze Świata w kickboxin-
gu brązowy krążek zdobył Rafał Karcz, który uległ w półfi-
nale kategorii do 54 kg full contact, niezwykle silnemu re-
prezentantowi Mongolii, który ostatecznie zdobył Puchar, 
pokonując w finale Szweda.  
  Do rywalizacji przystąpiło ok. 1400 zawodników z całego 
świata. W tym wydarzeniu wziął również udział klub wejhe-
rowski „Fight Zone”, którego podróż w połowie  sfinansował 
sponsor, firma ELSTARK z Kębłowa.   
Wyniki: Rafał Karcz – brązowy medal Pucharu Świata full contact w 
kat. do 54 kg ; Maciej Depta – semi contact do 89 kg – odpadł w 1/16 
finału; light contact – odpadł w 1/16 finału; Tomasz Hirsz – semi con-
tact kat. do 70 kg (rywalizacja do zielonego pasa) – odpadł w 1/8 fina-
łu;             light contact – odpadł w 1/16 finału; Cezary Maciejewski  - 
semi do 63 kg kadet – odpadł w ćwierćfinale; semi do 69 kg kadet - 
odpadł w 1/16 finału; Konrad Kaczmarkiewicz – semi powyżej 47 kg 
kadet młodszy – odpadł w ćwierćfinale; Kornelia Szymańska – semi 
do 32 kg kadet młodszy – odpadła w ćwierćfinale; semi do 37 kg ka-
det młodszy – odpadł w 1/16 finału.  



Str. 14                                                     Nowiny - www.zobaczwejherowo.pl                                                 Luty 2010 r.  

NOW IN Y - Biuletyn Informacyjny U rzędu Mi ejski ego  w Wejherowi e - 
egzempla rz bezpłatn y.  Redaktor p rowadzący: Iwona Rogacka.     
 Tel.  058-677-70-56,  fa x 058-672-12-57; e -m a il :  no wi n y @ w ej h e ro wo .p l;     

 in te rn e t:  w w w. w ej h e ro wo .p l;  ww w .z ob a cz w e jh e row o. pl  

Archiwalne numery na stronach: www.wejherowo.pl i www.zobaczwejherowo.pl  
M ateriały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu 
M iejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie.  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. 
Nakład 8 000 egz.  Skład komputerowy: własny. Druk: Wejherplast. 

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: Arkadiusz Kraszkiewi cz 

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 

StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   
986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 

 ■   Ulica 12-go Marca 195  
Wydział Spraw Obywatelskich  

(Mariola Pokraczyńska)   
Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   

Dowody osobiste: 058-677-70-17 
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)  

058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, 058-677-65-70 
WypoŜyczalnia, dorośli 058-677-65-74 

KOMUNIKAT 
Miejskiego Ośrodka Pom ocy Społecznej w Wejherowie 

Nowelizacja Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 50 poz.  
301) dotyczy dodatku do zasiłku rodzinnego z ty tułu urodzenia dziecka i jed-
norazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 
   Rodzice, którzy od 1 listopada 2009 do 30 marca 2010 r. nie otrzymali ww.  
świadczeń z powodu niespełnienia warunku posiadania zaświadczenia lekar-
skiego o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 
10 tygodnia ciąży oraz osoby, które z uwagi na niezłożenie wniosku nie otrzy-
mali ww. świadczeń do 30 września 2010 roku mają prawo ponownie złożyć 
wniosek o wypłatę tych świadczeń.  

Zamów patrol policji 
Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, mł. insp. Krzysztof Lawer, zaini-
cjował na terenie powiatu wejherowskiego działania prewencyjne skierowane 
do lokalnych społeczności.  
   Celem akcji  „Zamów patrol policji” jest kierowanie policyjnych patroli w miejsca, któ-
re wskażą sami mieszkańcy. To właśnie oni wiedzą najlepiej, gdzie w okolicy ich miej-
sca zamieszkania jest niebezpiecznie, gdzie boją się posłać swoje dzieci lub wyjść po 
zmroku. Chodzi też o lokalizacje, w których kierujący pojazdami przekraczają dopusz-
czalne prędkości stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.  
   Policja zachęca do udziału w akcji i wskazanie konkretnych miejsc zagrożonych, cza-
su występowania tego zagrożenia i jego rodzaju. Liczą, że dzięki pomocy ze strony 
mieszkańców uda się nam poprawić stan bezpieczeństwa.  
   Dla ułatwienia policja przedstawia anonimową ANKIETĘ, w której wyszczególnione 
są przykładowe zagrożenia. Ankietę można skopiować ze strony internetowej i dostar-
czyć ją osobiście do najbliższej jednostki policji w powiecie lub listownie na adres: Ko-
menda Powiatowa Policji w Wejherowie  84-200, Wejherowo ul. Dworcowa 14, 
lub w formie elektronicznej: kppwejherowo@pomorska.policja.gov.pl 

W Ratuszu powstaje sala pamięci -  
szukamy eksponatów 

Urząd Miejski w Wejherowie przygotowuje w Ratuszu kolejną 
salę tradycji i  historii miasta.  
  Istniejące już ekspozycje w ra-
tuszu (makiety miasta i kalwarii) 
są chętnie odwiedzane przez 
młodzież szkolną, mieszkańców i 
turystów. Bezpłatnie można bę-
dzie również obejrzeć historię 
Wejherowa zawartą na zdję-
ciach, widokówkach i innych 
pamiątkach. 
 - Liczymy przede wszystkim na 
pamiątki związane z Wejhero-
wem głównie z początku XX wie-
ku, a także okresu urzędowania 
burmistrza Teodora Bolduana w 
okresie międzywojennym, bo 
wtedy Wejherowo rozkwitło - mówi Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kul-
tury Urzędu Miejskiego w Wejherowie. - Jesteśmy przekonani, że wejherowianie 
mają różnego rodzaju pamiątki - fotografie, pocztówki, druki, także meblezwiązane 
z historią miasta i chętnie się nimi podzielą. 
  Pierwsze pamiątki już od Państwa otrzymaliśmy – są to fotografie i widokówki. Cenne 
pamiątki rodzinne przedstawiające przedwojenne ulice Wejherowa, sklepy  
i ich wnętrza. Podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów, kiedy wejherowski ratusz otwar-
ty będzie do późnych godzin nocnych, będzie można zobaczyć pierwsze eksponaty.  

Szczegółowych informacji udziela Jacek Thiel tel. 58 677 70 46,  
e-mail: promocja@wejherowo.pl  

Jacek Thiel  



Modlitwa za Jana Pawła II




