
Egzemplarz bezpłatny

ISSN 1508-6208





Czerwiec 2010 r.                                             Nowiny - www.wejherowo.pl                                                                Str. 3

Solidny fundament pod nową jakość kultury  
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Obiekt będzie słuŜył wszystkim  
mieszkańcom Wejherowa 
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Projekt: Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę „Filharmonii Kaszub-
skiej - regionalnego centrum kultury współfinansowany przez Unię Europejską z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budŜetu państwa 
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ZZZZmodernizowany MOPS modernizowany MOPS modernizowany MOPS modernizowany MOPS  
Mieszkańcy Wejherowa już korzystają ze zmodernizowane-
go budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wej-
herowie. Mieszkańcy są obsługiwani w przyjaznych i nowo-
czesnych warunkach, z zachowaniem prywatności spraw, z 
jakimi zgłaszają się podopieczni Ośrodka. Wejherowski 
MOPS ma pod opieką 5,5 tysiąca mieszkańców.  

- Przy wzrastającej ilości zadań, jakie zostały nałożone na ośrodek przez 
sejm i rząd, niemożliwe było dalsze funkcjonowanie w poprzednich wa-
runkach - mówiła Ewa Kłosowska. - Dziękujemy władzom miasta za 
podjęcie decyzji o modernizacji instytucji. Od dzisiaj warunki pracy i ob-
sługi będą nieporównywalne do tych sprzed kilkunastu miesięcy.  
Mieszkańcom służyć będą  w zmodernizowanym MOPS odpowiednie 
gabinety i profesjonalni pracownicy – specjaliści: pedagog, psycholog czy 
prawnik. Dla matek z dziećmi jest osobne pomieszczenie do przewijania 
i kamienia. Modernizacja budynku kosztowała miasto ponad 1,8 mln zł. 
 - Decyzja o modernizacji ośrodka była konieczna ze względu na fatalne 
warunki obsługi mieszkańców – wyjaśnia zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Bogdan Tokłowicz. - Dlatego podjęta została przez Prezydenta 
oraz radnych „Wolę Wejherowo” decyzja o modernizacji i przyznaniu 
MOPS-owi całego budynku.  
  Prezydent Hildebrandt zaznaczył, jak ważne jest dla niego to,  
w jakich warunkach obsługiwani są mieszkańcy Wejherowa. - Wej-
herowo ma być miastem dobrym dla mieszkańców – podkreśla pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Pod tym pojęciem rozu-
miemy wiele spraw, w szczególności oddajemy do użytku nowocze-
sne obiekty, które mają służyć mieszkańcom Wejherowa. Mam na 
myśli budynek biblioteki miejskiej, Urzędu Miejskiego przy ul.  
12 Marca, czy rozpoczęta budowa nowego centrum kultury. 
Wszystkie te instytucje są przede wszystkim dla mieszkańców.  

Miasto  wspiera remonty  
zabytkowych kamienic  

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał kolejne dwie umowy 
ze wspólnotami mieszkaniowymi na dotację na wykonanie prac 
konserwatorskich w wejherowskich zabytkowych kamienicach. 
Pomoc finansową od miasta na remonty elewacji frontowych za 
łączną kwotę ponad 110 tys. zł otrzymają Wspólnoty Mieszka-
niowe: "Sobieskiego 223" i „Sobieskiego 229”.  

  W imieniu mieszkańców obu wspólnot za udzielenie dotacji finanso-
wej na ratowanie zabytkowych elewacji podziękowała Ewa Kowalke, 
przewodnicząca Wspólnoty Mieszkaniowej "Sobieskiego 229".  
 - Nasza kamienica została wybudowana w 1907 roku i z wyjątkiem 
elewacji jest jeszcze w całkiem dobrej kondycji. Te piękne elewacje są 
mocno zagrożone skruszeniem. Zamierzaliśmy tę renowację przepro-
wadzić i co miesiąc zbieramy pieniądze na ten cel w ramach funduszu 
remontowego, ale bez pomocy miasta przeciągnęłoby się to na wiele 
lat - powiedziała Ewa Kowalke.  
  Podczas spotkania w ratuszu z przedstawicielami wspólnot prezydent 
Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że w Wejherowie są bardzo ładne za-
bytkowe budynki, których elewacje warto remontować, by poprawiać 
estetykę i piękno miasta. - Jest to kolejne dofinansowanie w celu ratowa-
nia cennych zabytków naszego miasta - powiedział prezydent.  
 - Ważne jest też to, że w ten sposób aktywizujemy wspólnoty do działa-
nia i do inwestowania swoich pieniędzy. Wspólnie chcemy, żeby zabyt-
kowe kamienice były sukcesywnie odnawiane i promieniowały swoją 
okazałością - stwierdził zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski. 
Wymienione wspólnoty przystąpiły już do prac, a  prezydent wkrótce 
podpisze kolejne umowy na dotacje. 

Dla wielu lokatorów, którzy otrzymali z rąk Prezydenta Miasta i Przewod-
niczącej Komisji Mieszkaniowej klucze do swoich mieszkań, było to nie-
zwykle wzruszające wydarzenie. Iwona i Marcin Zawadzcy  
z czwórką dzieci mieszkali dotychczas w 13-metrowym pokoiku.  
W budynku socjalnym otrzymali dwupokojowe mieszkanie z łazienką.  
- Trudno wyrazić to, co czujemy, bo dla nas to prawdziwy luksus – mówi 
Iwona Zawadzka. – Marzyliśmy o własnym mieszkaniu i po latach spełni-
ły się nasze marzenia.  
Jak mówi radna Teresa Skowrońska – przewodnicząca Komisji Mieszka-
niowej Rady Miasta, w trzykondygnacyjnym budynku socjalnym wyko-
nano 30. mieszkań, w tym 28. jednopokojowych i dwa dwupokojowe. 
Inwestycja kosztowała budżet miasta 1,6 mln zł. Budynek będzie bez-
pieczny pod względem przeciwpożarowym.  

30 mieszkań dla potrzebujących  
- Nas jako radnych i członków Komisji Mieszkaniowej ten budynek bar-
dzo cieszy - dodaje radna Skowrońska. – Dziękuję prezydentowi za zrozu-
mienie tych najbardziej potrzebujących.  
Zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski podkreśla, że to dzięki inicjaty-
wie członków komisji mieszkaniowej i poparciu radnych z „Wolę Wejhe-
rowo”, dziesięć miesięcy temu miasto rozpoczęło budowę budynku so-
cjalnego. Do budynku socjalnego wprowadzą się również osoby, które 
opuszczą mieszkania komunalne w Wejherowie, gdyż nie są w stanie 

opłacić czynszu. Przeprowadzą się teraz do mniejszego i tańszego lokalu 
socjalnego, a dzięki temu miasto uzyska dodatkowo 10 lokali. Zasiedlą je 
osoby oczekując na mieszkanie na liście społecznej.  

Staramy się zapewnić odpowiednie warunki 
- Niektóre miasta stawiają baraki, kontenery, my staramy się za-
pewnić odpowiednie warunki – mówił prezydent Krzysztof Hil-
debrandt zwracając się do nowych lokatorów budynku przy ul. 
Przemysłowej 36B  - Poza tym uważam, że jeżeli będzie lepszy 
standard tych mieszkań, to i dbałość o nie będzie większa. Każde 
mieszkanie jest samodzielne, ma swoją łazienkę, aneks kuchenny  
i daje możliwość godnego mieszkania. Chcemy, żebyście państwo 
zadbali o te mieszkania, żeby się wam tu dobrze mieszkało.  
   W spotkaniu poświęconemu oddaniu do użytku budynku so-
cjalnego przy ul. Przemysłowej 36 B uczestniczyli przyszli miesz-
kańcy, wejherowscy radni: Teresa Skowrońska, Teresa Patsidis, 
Henryk Jarosz, Paweł Formela, Jarosław Kierznikowicz, Dariusz 
Kreft,  Henryk Kanczkowski, a także dyrektor WZNK Stanisław 
Makles wraz ze swoimi pracownikami, którzy odpowiadali za tę 
inwestycję, wykonawcy budynku z firmy „Wolfram’, kierownik 
Wydziału Spraw Lokalowych UM Krystyna Niklewicz. Mieszka-
nia poświęcił ks. prałat Daniel Nowak, proboszcz parafii pw. 
Chrystusa Króla.   

Nowy budynek socja lny 
W Wejherowie  został oddany do użytku kolejny budynek socjalny. Zamieszkają w nim osoby, które z różnych przyczyn 
znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Wejherowski samorząd stara się zapewnić ludziom przeżywającym życiowe 
trudności dach nad głową.                                                                                                                Materiał filmowy: www.zobaczwejherowo.pl  

Zabytkowa kamienica przy ul. „Sobieskiego 229”  
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Rozpoczęła się przebudowa ul. Marynarki Wojennej 
Z satysfakcją informujemy, iż rozpoczęły się  roboty drogowe związane z przebudową ul. Marynarki Wojennej  
w Wejherowie na odcinku od ul. Wybickiego, wzdłuż Kalwarii Wejherowskiej w kierunku granic miasta. Droga 
otrzyma m.in. nową nawierzchnię i chodnik. Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma SKANSKA, która wcho-
dzi na plac budowy. W ramach tego  zadania remontowany będzie także odcinek drogi wojewódzkiej  nr 218 po mię-
dzy Wejherowem a Nowym Dworem Wejherowskim.  

  Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt bardzo zabiegał  
o realizację tej inwestycji, gdyż mieszkańcy Wejherowa odniosą  
z niej korzyści. Jest to ważne połączenie drogowe, zwłaszcza  
w okresie letnim, kiedy droga krajowa nr 6 w stronę Gdyni jest bar-
dzo zatłoczona. Droga wojewódzka nr  218 do Chwaszczyna umoż-
liwia łatwiejszy, dodatkowy dojazd do Trójmiasta. Już wcześniej 
wyremontowano kilka jej odcinków. W doprowadzenie do przebu-
dowy drogi 218 bezpośrednio i skutecznie zaangażował się mar-
szałek województwa Mieczysław Struk. 

  Wszystkich powinno ucieszyć, że udało się wspólnie doprowadzić 
do realizacji ul. Marynarki Wojennej, która jest współfinansowana 
z funduszy unijnych. Miasto dokłada na ten cel milion złotych  
z własnego budżetu.  

  Roboty drogowe na ul. Marynarki Wojennej potrwają do jesieni 
br. i będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu, za które władze 
miasta przepraszają wszystkich kierowców. Jednak jest to koniecz-

ne, aby potem polepszyły się znacząco warunki jazdy. Bezpośred-
nim inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.  

Modernizacja węzłów ciepłowniczych  
Rozpoczyna się modernizacja węzłów ciepłowniczych w budyn-
kach należących do Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
To jedna z największych inwestycji WSM, która nie tylko zapo-
biegnie awariom, ale przyniesie mieszkańcom oszczędności. 
Jeszcze do końca tego roku ma powstać dziesięć nowych węzłów.  
  Jak mówi Andrzej Krzus, wiceprezes WSM, spółdzielnia rozpoczyna 
szeroki program kompleksowej termomodernizacji swoich budyn-
ków polegający na modernizacji węzłów cieplnych i ocieplaniu budyn-
ków.  Na mocy zawartego ze spółdzielnią porozumienia - wykona-
niem, dozorem i eksploatacją węzłów zajmie się komunalna spółka 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, której współudzia-
łowcem jest miasto Wejherowo. OPEC zdemontuje istniejące, wyeks-
ploatowane stare węzły i zamontuje nowe węzły wymiennikowe 
wraz z układami pomiarowymi. 
 - W ciągu czterech lat planujemy wykonać wymianę węzłów ciepl-
nych, które dziś są w stanie krytycznym, m.in. skorodowane rury,  
a instalacja jest przerdzewiała – mówi prezes Krzus. – Prace potrwają 

do 2013 roku. Zaczynamy od niskich budynków na osiedlu Kaszub-
skim – bloki nr 1-12 i 17-26.  

  Na odcinku od marketu Kaufland do ul. Obrońców Wybrzeża 
została wykonana asfaltowa jezdnia o szerokości 7 metrów, 
chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe,  miejsca posto-
jowe, kanalizacja deszczowa i  oświetlenie. Wybudowano także 
obiekt mostowy rzece Cedron dla samochodów, a istniejąca 
wcześniej kładka została wyremontowana i służy jako ścieżka 
rowerowa oraz chodnik.  

Radni razem z prezydentem  dokonali odbioru w czasie ulewne-
go deszczu i interesowali się odprowadzaniem wód opadowych.  

 - To kolejna  inwestycja drogowa w Wejherowie, którą wykona-
liśmy w ostatnich latach, bowiem drogi są dla prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta i radnych z Klubu „Wolę Wejherowo” 
najważniejsze. Krok po kroku, etapami, zgodnie z przyjętym pla-
nem budujemy drogi w Wejherowie - mówi zastępca prezydenta 
Wojciecha Kozłowski. – Ten fragment ul. Staromłyńskiej jest 
ważną inwestycją, umożliwia bowiem kierowcom jadącym na ul. 
Chopina i z ul. Chopina, zwłaszcza do szpitala,  łatwiejszy dojazd 
w kierunku Osiedla Kaszubskiego. Pozwala na ominięcie zakor-
kowanego skrzyżowania ul. Chopina z ul. Partyzantów. Budowa 
ul. Staromłyńskiej będzie kontynuowana aż do ronda na ul. Ry-

backiej. Obecnie trwają prace koncepcyjne.  
   Wykonawcą inwestycji, która kosztowała ponad 1,5 mln zł 
była firma SKANSKA wyłoniona w drodze przetargu nieogra-
niczonego. 

Zakończyła się budowa ul. Staromłyńskiej  
Wykonany odcinek ulicy Staromłyńskiej odciąży ruch na ul. Partyzantów, zwłaszcza na bardzo zatłoczonym skrzy-
żowaniu z ul. Chopina. Jak podkreślił zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski ulica powstała  dzięki zaangaż owa-
niu i poparciu radnych z  „Wolę Wejherowo”, którzy przegłosowali pieniądze na jej budowę. 

www.zobaczwejherowo.pl  
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Wejherowski szpital 
przyjazny dziecku 

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie otrzymał 14 czerwca br. po 
raz kolejny certyfikat "Szpitala Przyjaznego Dziecku", przyznawa-
ny przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Naro-
dów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Celem programu  
„Szpital Przyjazny Dziecku” jest propagowanie tworzenia warun-
ków sprzyjających rozpoczęciu karmienia piersią w szpitalu. 
 Wejherowski szpital certyfikat otrzymał po raz drugi. Nie jest on bo-
wiem przyznawany dożywotnio. – Teraz musieliśmy się poddać się po-
wtórnej ocenie, a ta procedura nie jest wcale łatwa - mówi Andrzej Ziele-
niewski, dyrektor wejherowskiego szpitala. 
  Podczas uroczystości zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz gratulował dyrektorowi i pracownikom szpitala przyznanego cer-
tyfikatu. - Gratuluję pracownikom Szpitala Specjalistycznego w Wejhero-
wie, którzy świadczą specjalistyczne usługi medyczne dostosowane do 
potrzeb pacjentów i wymagań prawnych systemu opieki medycznej  
w Polsce – powiedział Bogdan Tokłowicz.  
  Jak dodaje Bożena Czepułkowska, zastępca dyrektora wejherowskiego 
szpitala przyznanie certyfikatu cieszy o tyle bardziej, że przyznany został 
nie tyle przez komisję, ile przez pacjentki. Natomiast  Ewa Michalik, ordy-
nator Oddziału Neonatologii wejherowskiego szpitala dodaje, że  naj-
ważniejsze są pierwsze chwile po urodzeniu dziecka do tego, aby prze-
konać matkę do karmienia piersią i to  m.in. od personelu zależy, czy uda 
się ją do tego zachęcić.   Jak podkreślił Krzysztof Maciejewski, ordynator 
Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego w Wejhe-
rowie, w wejherowskim szpitalu odebrano w ubiegłym roku ok. 3300 
porodów. - Karmienie naturalne to swoisty powrót do natury – mówił 
dr Krzysztof Maciejewski. - Staramy się, żeby wszystko było takie natu-
ralne, zwykłe. Cały personel pracuje na to, żeby przekonać kobiety do 
karmienia piersią. 

15 czerwca br. został przy kolegiacie oficjalnie przekazany 
do użytku nowy budynek, który otrzymał nazwę Dom Pa-
rafialny im. Jana Pawła 2. Obiekt poświęcił metropolita 
gdański  ks. abp Sławoj Leszek Głódź w obecności władz 
miasta Wejherowa, lokalnych przedsiębiorców i przedsta-
wicieli różnych środowisk i instytucji współpracujących  
z kościołem.   
  Uroczystość poprzedziła Msza św. w kolegiacie odprawiona 
przez Ks. Arcybiskupa z udziałem wielu zaproszonych księży z 
dekanatu wejherowskiego i okolic. Z okazji 40. lecia kapłaństwa 
duszpasterz otrzymał liczne gratulacje m.in. od samorządowców 
miasta i gminy Wejherowo.  Podczas spotkania, jakie odbyło się 
w nowym obiekcie ks. prałat Tadeusz Reszka dziękując za gratu-
lacje powiedział, że pomysł wybudowania tego obiektu zapropo-
nował Krzysztof Hildebrandt - prezydent Wejherowa, gdy zasta-
nawiali się wspólnie co zrobić ze starym budynkiem, którego 
remont był nieopłacalny ze względy na wysokie koszty.  
  Dom Parafialny im. Jana Pawła II ma powierzchni ok. 450 m2. 
Koszt jego budowy wraz z wyposażeniem wyniósł ok. 1,2 mln zł. 
Ksiądz stwierdził, że bez pomocy wejherowskich przedsiębior-
ców i parafian ta realizacja nie byłaby możliwa, dlatego imiona i 
nazwiska głównych wykonawców zostały umieszczone na tabli-
cy pamiątkowej. Poinformował również, że parter został wy-
dzierżawiony przez Miasto na okres 10 lat w celu prowadzenia 
działalności przeciwalkoholowej dla osób uzależnionych. Będzie 
tu funkcjonować  m.in.. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Na I piętrze została wybudowana duża sala wielo-
funkcyjna m. in. na spotkania środowiskowe, edukacyjne oraz 
próby chóru i orkiestry parafialnej. Znajdzie się tu również ogól-
nodostępna Biblioteka Parafialna im. Jana Pawła II, do której 
obecnie zbierane są książki od parafian i innych darczyńców.    

Otwarcie Domu Jana Pawła II 

Razem moŜna więcej Razem moŜna więcej Razem moŜna więcej Razem moŜna więcej ---- 10 10 10 10----lecie Małego Trójmiasta Kaszubskiegolecie Małego Trójmiasta Kaszubskiegolecie Małego Trójmiasta Kaszubskiegolecie Małego Trójmiasta Kaszubskiego        
21 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyło się wspólne posiedzenie trzech Rad Miasta - Redy, Rumi  
i Wejherowa z okazji 10. lecia  utworzenia Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Radni stowarzyszonych miast zaapelowali 
do rządu RP w sprawie wsparcia budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT).    

Obecni byli gospodarze miast MTK: Elżbieta Rogala-Kończak z Rumi, 
Krzysztof Krzemiński z Redy i Krzysztof Hildebrandt z Wejherowa.  
Byli także wiceprzewodnicząca Zarządu Sejmiku Województwa Po-
morskiego Hanna Zych-Cisoń, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, 
sekretarz miasta Gdańska Danuta Kanczarek, burmistrz Pucka Marek 
Rintz, wójt gm. Wejherowo Jerzy Kepka, a także reprezentujący ks. abp. 
Tadeusza Gocłowskiego - dziekan ks. prałat Tadeusz Reszka. 
- Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialne-
go, obrona interesów gmin i ich reprezentowanie - mówi Leszek Gla-
za. - W ciągu tych 10 lat było wiele wspólnych, pożytecznych inicjatyw 
i projektów zakończonych sukcesem, np. budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej z unijnego funduszu IPSA czy projekt rozwoju sieci ka-
nalizacji deszczowej, również dofinansowany z unijnej kasy.  
   W trakcie spotkania Rada Miasta Wejherowa, Redy i Rumi  jednogło-
śnie przyjęła uchwałę w sprawie wsparcia inicjatywy budowy OPAT 
stwierdzając w uchwale, że jest ona przedsięwzięciem koniecznym do 
rozwiązania problemów komunikacyjnych. Planowana droga ma na 
celu zmniejszenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 6 na 
odcinku od Obwodnicy Trójmiasta w kierunku północno-zachodnim, 
z ominięciem Rumi i częściowo Redy, celem polepszenia warunków 

dojazdu w kierunku Półwyspu Helskiego i do Wejherowa. Projekt 
budowy obwodnicy północnej jest wspólnym projektem, w który 
zaangażowało się 13. samorządów, co świadczy o jego wadze społecz-
nej. Obecnie trwają prace przygotowawcze nad utworzeniem stu-
dium techniczno-ekonomiczno środowiskowym.  
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Wystawa prac Tadeusza Trockiego  
W restauracji „Welewetka” odbył się wernisaż prac wejherow-
skiego artysty - Tadeusza Trockiego, który pokazał 14 obrazów 
olejnych ukazujących Kalwarię Wejherowską nocą. W otwarciu 
wystawy uczestniczyło wielu miłośników malarstwa Tadeusza 
Trockiego oraz działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Wśród gości byli m.in. wejherowscy prezydenci – Krzysztof Hil-
debrandt  i Bogdan Tokłowicz, a także szef miejskiej promocji i 
radny powiatowy Jacek Thiel. 
- Dzięki renowacji kalwarii i oświetleniu kapliczki nabrały szcze-
gólnego waloru artystycznego. A że chciałem zrobić coś nowego 
i innego, dlatego pokusiłem się o namalowanie kapliczek Drogi 
Krzyżowej w porze nocnej – mówi Tadeusz Trocki. 
Obrazy Tadeusza Trockiego można oglądać w restauracji „We-
lewetka”, koło ronda na ul. Sobieskiego, do 11 czerwca br. Nato-
miast  w lipcu zostaną wyeksponowane w krokowskim zamku.  

Wymarzony debiut wejherowskich  
ratowników WOPR 

W Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Słupska w Ratownictwie 
Wodnym debiutowała Drużyna Ratownictwa Sportowego działająca 
przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie. W szranki stanęło 18 drużyn z 
całej Polski. Rywalizacja rozegrana została w pięciu konkurencjach 
indywidualnych oraz trzech drużynowych.  
Wejherowianki zdeklasowały rywalki, odbierając gospodynią tytuł 
Mistrzyń Słupska. Drużyna męska zdobyła czwarte miejsce, a jej 
członkowie odnieśli sukcesy w konkurencjach indywidualnych. Mi-
chał Jaworski zdobył złoty medal w konkurencji 50 m  
w płetwach, Paweł Grunholz srebrny medal w konkurencji 100 m 
ratowanie manekina, Łukasz Chamera zdobył brąz w konkurencji 100 
m ratowanie ze sprzętem.  
Skład drużyny żeńskiej: Maria Drążkiewicz, Aleksandra Janssen, Alek-
sandra Kabelis, Zuzanna Nawrocka. Skład drużyny męskiej: Łukasz 
Chamera, Maciej Dettlaf, Paweł Grunholz, Michał Jaworski. Treningi 
drużyny prowadził instruktor WOPR Jan Teleżyński.   

„Bliza BalexMetal” najlepsza  
W tegorocznych eliminacjach do mistrzostw Polski w klasie F5-
E jachtów żaglowych sterowanych radiem, w ramach których 
rozegrano VI Memoriał Kazimierza Dzięcielskiego i Puchar Pre-
zydenta Wejherowa zespołowo zwyciężył RJK PZPOW „Bliza-
BalexMetal” Wejherowo, który wyprzedził S.M. Wągrowiec  
i UKS „Czarnych” Pieszcz.  
Wśród seniorów zwycięstwo przypadło Julianowi Damaszkowi, 
drugie miejsce zajął Mieczysław Muller, a trzecie -Damian Da-
maszk – wszyscy z RJK „Bliza-BalexMetal” Wejherowo.  
W kategorii juniorów pierwsze miejsce wywalczył Szymon Cyra, 
drugie Karol Klawikowski, a trzecie - Mateusz Labuda – wszyscy 
z Wejherowa.  
W kategorii młodzicy pierwsze miejsce zajął Mikołaj Grzecho-
wiak – S.M. Wągrowiec, drugie - Paweł Gosz – RJK PZPOW  
„Bliza-BalexMetal” Wejherowo, a trzecie Karol Bąk – UKS  
„Czarni” Pieszcz.  
Nagrody i puchary wręczali przybyli goście: sekretarz miastaBo-
gusław Suwara i Jacek Thiel w imieniu prezydenta Wejherowa, 
Witold Mysłek – siostrzeniec śp. Kazimierza Dzięcielskiego i Ta-
deusz Potrykus. 

Turniej Skata 
Następny XIII Turniej Skata odbędzie się 3 września o godz. 17 

SSSSportowy sukces uczniów Gimnazjum nr 3 portowy sukces uczniów Gimnazjum nr 3 portowy sukces uczniów Gimnazjum nr 3 portowy sukces uczniów Gimnazjum nr 3 
W Kwidzynie odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju 
Piłkarskiego organizowanego przez Coca-Colę. Uczniowie Gimnazjum 
nr 3 w turnieju finałowym wygrali z Gimnazjum nr 1 z Kościerzyny, 
Szkołą Mistrzostwa Sportowego ze Słupska. Po paśmie zwycięstw 
zdarzyła się niestety porażka z Gimnazjum nr 23 z Gdańska, ale  
w meczu o 3 miejsce, premiowane awansem do  półfinału kra-
jowego, wejherowianie zmobilizowali się i pokonali Gimna-
zjum z Brus. Skład drużyny: Adam Mikuta, Szymon Zając,  
Dawid Łaga, Kamil Płotka,  Dawid Kowalski, Jakub Leske,  Pa-
tryk Szlas, Błażej Święcki, Jakub Rybicki, Błażej Miszka. 
Opiekun Damian Marmułowski.  

Stefan Szczypior najlepszym skacistą  
Dobiegł końca XII Turniej Skata Sportowego o Puchar Prezydenta 
Wejherowa i Puchar Przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Wejherowie. Zwycięzcą turnieju został Stefan 
Szczypior z Mrzezina. Na drugim miejscu uplasował się wejherowia-
nin Jan Ruth, a na trzecim Marek Bistram z Rekowa Dolnego. 
Puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa wręczyli najlepszym zastępca prezydenta Bogdan Tokło-
wicz i prezes wejherowskiego ZKP Tadeusz Trocki.  
Jak powiedział Jerzy Szreder, prezes Klubu Skata Sportowego przy 
ZKP o. Wejherowo, w turnieju brało udział 21 zawodników m.in.  
z Wejherowa, Gdyni, Redy i Pucka, co świadczy o sporym zaintereso-
waniu tą grą w karty. Kolejne miejsca w gronie najlepszych zajęli:  
4 - Władysław Sikora (Wejherowo), 5 - Szreder (Wejherowo), 6 - Be-
nedykt Włodarek (Mrzezino), 7 - Gerard Schmuda (Wejherowo),  
8  - Władysław Szreder (Wejherowo), 9 - Józef Dorsz (Mrzezino)  
i 10 - Brygida Skrzypczak (Wejherowo). Zakończenie turnieju skaci-
stów uświetnił regionalny zespół kaszubski "Kaszebszcze Psote"  
z Reszek prowadzony pod kierownictwem Gertrudy Styn.     
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Nagrodzeni za działalność na rzecz mieszkańców 
Podczas obchodów Urodzin Miasta - XVIII Dnia Jakuba Wejhera czternaścioro najbardziej wyróżniających się w działalności spo-
łecznej mieszkańców otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa: Ludwika Wesserling, Dorota Blok, Ewa Hoppe, Maciej 
Michalik, Wacław Potrykus, Leszek Spigarski, Waldemar Runtz, Tadeusz Trocki, Dawid Runtz, Stefan Machaliński, Artur Szyme-
rowski, Mariusz Walczak, Jarosław Krause i Damian Marmułowski. 

  Poniżej przedstawiamy osiągnięcia nagrodzonych w działalności na 
rzecz mieszkańców i miasta Wejherowa.  
Dorocie Blok za działalność społeczną na rzecz ratowania zdrowia  
i życia ludzkiego, a szczególnie za zaangażowanie się w regionalną 
akcję oddawania szpiku kostnego i poszukiwania potencjalnych jego 
dawców dla ratowania chorych na białaczkę  
Ewie Hoppe założycielce Wejherowskiego Klubu Miłośników Gry  
w „Baśkę”, tradycyjną kaszubską grę karcianą , za organizowanie od 
lat turniejów i współzawodnictwa w tej grze, za promowanie miasta  
i kreowanie jego wizerunku i kultywowanie regionalnych zwyczajów. 
Jarosławowi Krause nauczycielowi wychowania fizycznego w wej-
herowskich szkołach, miejskiemu koordynatorowi sportu szkolnego, 
organizatorowi zawodów sportowych w ramach Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Wojewódzkiej Gimnazjady, za upowsze-
chnianie sportu wśród najmłodszych mieszkańców Wejherowa. 
Stefanowi Machalińskiemu za 30. letnią pracę trenerską i trud wło-
żony w szkolenie i wychowanie dzieci, za wyszkolenie wielu znakomi-
tych piłkarzy wśród których najzdolniejsi powołani zostali do Kadry 
Pomorza oraz Juniorskich Reprezentacji Polski, za promocję miasta 
poprzez udział drużyn młodych piłkarzy w turniejach ogólnopolskich 
i międzynarodowych. 
Damianowi Marmułowskiemu nauczycielowi wychowania fizy-
cznego w Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie  i trenerowi piłki no-żnej, 
za wieloletnią prace trenerską i wychowawczą, która zaowocowała 
największym piłkarskim sukcesem szkoły-brązowy medal w Finale 
Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Maciejowi  Michalikowi ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej  
i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, specjaliście 
chirurgii naczyniowej, lekarzowi, który jako pierwszy na świecie wyko-
nał szereg specjalistycznych operacji z zakresu chirurgii naczyniowej  
z zastosowaniem najnowszych metod, lekarzowi o uznaniu międzyna-
rodowym, osobie zaangażowanej w życie społeczne Wejherowa. 
Wacławowi Potrykusowi Prezesowi Polskiego Związku Emerytów  
i Rencistów w Wejherowie, za pracę społeczną i pomoc udzielaną 
członkom związku w sprawach socjalnych, za podejmowanie działań 
aktywizujących członków związku do działań kulturalnych. 
Dawidowi Runtzowi uczniowi Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  
I i II stopnia w Gdańsku, muzykowi, fleciście, kompozytorowi, zdo-
bywcy licznych nagród na festiwalach, konkursach i spotkaniach mło-
dych muzyków, za zdobycie I miejsca w IX Ogólnopolskim Konkursie 
Kompozytorskim pod nazwą „Uczniowskie Forum Muzyczne”. 

Waldemarowi Runtzowi założycielowi i dyrygentowi Młodzieżowej 
Orkiestry Miejsko - Parafialnej „Fermata”, za zaszczepianie w młodzie-
ży miłości do muzyki, za uatrakcyjnianie uroczystości miejskich i re-
prezentowanie Wejherowa na przeglądach i zjazdach orkiestr dętych. 
Leszkowi Spigarskiemu za promowanie miasta fotografią, artyście 
utrwalającemu codzienne życie mieszkańców Wejherowa i piękno 
jego zabytków, twórcy zdjęć wykorzystywanych w książkach, 
materiałach promocyjnych i informacyjnych, fotografowi. 
Arturowi Szymerowskiemu członkowi grupy teatralnej „Ekspe-
ryment” działającej przy Wejherowskim Centrum Kultury, organiza-
torowi Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii Wejherowskiej  
i aktorowi odgrywającemu postać Jezusa, osobie aktywnie działającej 
w Stowarzyszeniu „Misternicy Kaszubscy” . 
Tadeuszowi Trockiemu Prezesowi wejherowskiego Oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko - Pomorskiego, założycielowi Klubu Plastyków, 
współzałożycielowi Stowarzyszenia Plastyków im. Stefana Lewińskie-
go i Stowarzyszenia Marynistów Polskich Oddział w Wejherowie, za 
promowanie Grodu Wejhera swoimi pracami malarskimi. 
Mariuszowi Walczakowi trenerowi lekkiej atletyki w KS „Wejher” 
oraz trenerowi kadry wojewódzkiej Pomorskiego Okręgowego Związ-
ku Lekkiej Atletyki w Gdańsku w biegach średnich i długich, za organizo-
wanie popularnej i znanej akcji „Czwartki Lekkoatletyczne”, w których 
Wejherowo w Ogólnopolskim Finale Czwartków zajęło IV miejsce.  
Ludwice Wesserling współzałożycielce i Prezesowi Klubu Haftu 
Kaszubskiego „Tulipan” działającego przy wejherowskim Oddziale 
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, za przekazywanie młodemu 
pokoleniu tej trudnej ale jakże pięknej i barwnej sztuki regionalnej.  

Uznanie dla Reginy Osowickiej   
Znana dziennikarka, społecznik i kronikarz Regina Osowicka 
otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Wejherowa.  
- Prezydent Krzysztof Hildebrandt przyznał Pani nagrodę za działal-
ność dziennikarską, społeczną i publicystyczną, a nade wszystko za 
pamięć i opiekę nad masowymi grobami Nekropolii Piaśnickiej – mó-
wił zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz . – Nagroda przyznana jest 
także za współautorstwo w dokumentowaniu faktów i zdarzeń zaist-
niałych w Lasach Piaśnicy jesienią 1939 roku i szerzenie wiedzy o tym 
tragicznym miejscu, za pamięć o ludziach, którzy ponieśli męczeńską 
śmierć za Ojczyznę. 

WyróŜnione wejherowianki   
Mieszkanki Wejherowa – Krystyna Labuda i Anna Paczull zostały na-
grodzone przez prezydenta Miasta Wejherowa. Nagrody wyróżnio-
nym wręczył zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz. W spotkaniu 
uczestniczył dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Przed-
szkole” w Wejherowie Mariusz Kozakiewicz.  
   Krystyna Labuda jest pracownikiem wejherowskiego szpitala stu-
diującą zaocznie Ochronę Środowiska w Kaszubsko-Pomorskiej Szko-
le Wyższej w Wejherowie. Natomiast Anna Paczull jest wychowaw-
czynią Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Przedszkole”.  
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W uroczystości uczestniczył  zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz. - Ojcze Adamie, jesteśmy dumni, że wywodzisz się z nasze-
go wejherowskiego domu, że promujesz naszą kulturę i przyczyniasz 
się do zwiększania poczucia naszej tożsamości regionalnej – mówił 
zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz gratulując o. Adamowi. - Dałeś 
temu wyraz tłumacząc Biblię z języka starogreckiego na język kaszub-
ski. Translacje - dzieło Twojego umysłu i ducha - znalazły miejsce w 
kolejnych wydarzeniach pod nazwą  „Verba Sacra”, które podziwiamy 
od 2004 r. „Verba Sacra” to dla nas święto języka kaszubskiego. Wyjąt-
kowości wejherowskich spotkań nadaje recytatorka tekstów Biblii 
Kaszubskiej, znana i popularna aktorka Danuta Stenka.  

Medal Sto lema dla we jhero wianina o.  Adama Sikor y  
O. dr hab. Adam Sikora OFM otrzymał Medal Stolema. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Medal 
Stolema to wyróżnienie przyznawane przez studencki klub „Pomerania” od 1967 roku. Wyróżnianie są nim osoby lub or-
ganizacje, które w szczególny sposób przyczyniły się do popularyzacji i rozwoju kultury Pomorza, w tym – Kaszub.  

Adam Ryszard Sikora  
Absolwent wejherowskiego LO z 1975 r. Franciszkanin, prowincjał 
Prowincji św. Franciszka z Asyżu, dr hab. teologii biblijnej, tłumacz 
Biblii z języków oryginalnych na język polski i kaszubski, pracownik 
naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  (UAM) w Poznaniu. 
Odbył studia specjalistyczne z zakresu biblistyki m.in. na Papieskim 
Instytucie Biblijnym w Rzymie (1989-92) i na Uniwersytecie Harvar-
da w USA (1993). W latach 1994-98 był pracownikiem Instytutu Na-
uk Biblijnych KUL w Lublinie. Od 1993 r. jest wykładowcą WSD Fran-
ciszkanów we Wronkach, od roku 1998 – adiunktem na Wydziale 
Teologicznym UAM w Poznaniu, a od 2010 r.  profesorem nadzwy-
czajnym UAM na tymże Wydziale. Jest autorem siedmiu książek, re-
daktorem dwóch monografii oraz autorem ok. 80 artykułów nauko-
wych. Przełożył z języka greckiego na polski cztery księgi Nowego 
Testamentu w tzw. Biblii Paulistów(2005) oraz z języka greckiego na 
kaszubski, osobno wydane cztery Ewangelie (Marka w 2001 r., Jana  
w 2007 r., Mateusza w 2009 r.  i Łukasza w 2010 r.). W 2010 r. został 
też powołany do Rady Naukowej Kongresu Teologów Polskich. Otrzy-
mał „Medal Miasta Wejherowa”, „Srebrną Odznakę Gryfa”, „Statuetkę 
Jakuba Wejhera”, „Bursztynowego Gryfa”.  

                                                                                      Prezydent Miasta Wejherowa  
                                                                                               Krzysztof Hildebrandt  
Szanowny Panie Prezydencie,  

Pragnę wyrazić słowa serdecznego podziękowania za Pański List  
w związku z przyznaniem mi Medalu Stolema w ratuszu staromiejskim  
w Gdańsku 31.05.2010 r. Cieszę się, że w ten sposób uhonorowane zostało 
także Wejherowo, z którym czuję się tak głęboko związany. Przyznanie mi 
tego prestiżowego na Kaszubach wyróżnienia zawdzięczam również Panu 
jako Prezydentowi Grodu Wejhera, który dla przekładów Pisma Świętego z 
języków oryginalnych na kaszubski stworzył w naszym mieście niezwykłą 
przestrzeń spotkań Słowa Bożego ze słuchaczami podczas dorocznych 
edycji Verba Sacra - Biblia Kaszubska. 
Dziękuję Panu, Panie Prezydencie za wszelką życzliwość, za miłe  
i ważkie dla mnie słowa, a także za reprezentowanie Pana podczas gdań-
skiej uroczystości w osobie Pana Prezydenta Bogdana Tokłowicza, któremu 
proszę o przekazanie wyrazów mojej wdzięczności. 
 Życzę Panu i Pańskim Współpracownikom dużo światła Bożego i sił wy-
proszonych przez Matkę Bożą Wejherowską do dalszej służby na rzecz 
mieszkańców ukochanego Wejherowa. 
 Z wyrazami szacunku  i wdzięczności,  

                                                                                              o. Adam R. Sikora OFM  

25 lat  kapłaństwa  
ks. prałata Tadeusza Reszki 

Ks. prałat Tadeusz Reszka, dziekan dekanatu wejherowskiego  
i proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej  obchodził jubi-
leusz 25.lecia kapłaństwa. Uroczystą Mszę św. w kolegiacie cele-
brował ks.  abp Tadeusz Gocłowski.  
  Mszę uświetnił swoim śpiewem Chór Mieszany "Cantores Veihe-
rovienses" oraz orkiestra parafialna. W nabożeństwie wzięli udział  
m.in. liczni parafianie, wejherowscy prezydenci, przedstawiciele Rady 
Kombatanckiej, rzemieślnicy, żołnierze,  policjanci oraz młodzież.  
 - Jestem niezmiernie wdzięczny Panu Bogu i ludziom za otrzymany 
dar kapłaństwa i łaskę, jaką otrzymałem od Stwórcy -mówił jubilat.  
   W ciągu 5. letniej służby kapłańskiej w Wejherowie ks. Tadeusz 
odnowił wnętrze kolegiaty, zbudował ekologiczne ogrzewanie  
w świątyni oraz doprowadził do budowy Domu Jana Pawła II. 
  Po nabożeństwie ks. prałat Tadeusz Reszka otrzymał liczne po-
dziękowania i gratulacje od parafian, młodzieży i gości.  W Wejherowie odbył się Odpust Trójcy Świętej.  Niedzielną Su-

mę Odpustową przy Kościele Trzech Krzyży na Kalwarii Wejhe-
rowskiej odprawił ks. abp Tadeusz Gocłowski. Arcybiskup na-
wiązał do dwóch największych wartości związanych z Wejhero-
wem: do Maryi - Pani Wejherowskiej, która dla człowieka jest 
uzdrowieniem na duszy i ciele oraz do Kalwarii Wejherowskiej.    
- Dziękujemy Panu Bogu, że w naszym pokoleniu udało się dzięki mą-
drości Pana Prezydenta Wejherowa i jego współpracowników oraz 
innych odpowiedzialnych osób tak odnowić wejherowską kalwarię, jak 
by ją Jakub Wejher wybudował - mówił ks. abp Tadeusz Gocłowski.  
  W odpuście wzięli udział wejherowscy prezydenci, liczne rzesze 
wiernych z Wejherowa i okolic. Przybyły pielgrzymki m.in. z Gdyni, 
Rumi, Redy, Kosakowa, Pierwoszyna, Rewy, Pucka, Władysławo-
wa, Swarzewa, Leśniewa, Mechowa, Starzyna, Łebcza i Strzelna, 
którym dopisała pogoda. 

Odpust Trójcy Świętej  
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Dzień Dziecka u Sióstr  

45. lecie działalności  
wejherowskiego koła niewidomych  
Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Wejherowie 
obchodziło jubileusz 45.lecia działalności. W wejherowskim muzeum 
zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz na ręce Krystyny Kohyt, prze-
wodniczącej Koła Powiatowego w Wejherowie złożył podziękowania 
za działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. 
 - Polski Związek Niewidomych w życiu społecznym Wejherowa zaj-
muje niezwykle ważne miejsce – mówił Bogdan Tokłowicz. - Wejhe-
rowo jest miastem otwartym na codzienne potrzeby ludzi, nieobojęt-
ne jest na los osób niepełnosprawnych. Osoby te są ważną częścią 
dzisiejszej społeczności.  

DDDDzień Dziecka w parku zień Dziecka w parku zień Dziecka w parku zień Dziecka w parku     
i na Osiedlu Kaszubskim 

Najmłodsi wejherowianie nie mogli narzekać na brak atrak-
cji w Dnia Dziecka. Wielu mieszkańców skorzystało ze zor-
ganizowanych imprez. Główna arena placu zabaw i wido-
wisk przygotowana przez Prezydenta Miasta Wejherowa i 
Wejherowskie Centrum Kultury znajdowała się w Parku 
Miejskim. Wesoło było również na placu parkingowym przy 
Centrum Handlowy Kaszuby na os. Kaszubskim.   

Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz gościł z wizytą z okazji 
Dnia Dziecka w świet licy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej 
przez Siostry Albertynki w Wejherowie.  

FFFFestyn Rodzinny w przedszkolu estyn Rodzinny w przedszkolu estyn Rodzinny w przedszkolu estyn Rodzinny w przedszkolu 
im. Kubusia Puchatka     

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejhero-
wie odbył się hucznie Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Tradycją 
tej placówki jest organizacja festynów tematycznych, w których biorą 
udział wszystkie przedszkolne grupy.  
- Festyny rodzinne, na które przychodzą całe pokoleniowe rodziny na-
szych przedszkolaków, integrują środowisko - mówi Grażyna Szram-
kowska, dyrektor przedszkola.  
Wśród gości był m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz, którego zachwyciły występy małych artystów. Podczas festynu 
była m.in. kawiarenka, loteria fantowa, dmuchany zamek, a także koniki. 

Festyn Rodzinny w "szóstce"  
W Zespole Szkół nr 1 przy ul. Śmiechowskiej odbył się tradycyjny Fe-
styn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Jak powiedziała Jolanta Arendt, 
zastępca dyrektora szkoły, nadrzędnym celem festynu - oprócz uciech 
i zabaw dla dzieci - jest pozyskanie środków na zorganizowanie po-
mocy dla powodzian. Zarobione pieniądze zostaną przesłane dla szko-
ły w Wilkowie, gdzie zalanych zostało 90 proc. terenów.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 23 czerwca 2010 r. został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 63 na os. Staszica 2 wraz z ułamkową częścią 

gruntu działka nr 460/2 obręb 15 (użytkowanie wieczyste)  
• lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Sobieskiego 308 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 138 obręb 16 (użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 6A przy ul. Sobieskiego 223 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 247 obręb 15 (użytkowanie wieczyste) 
• lokale mieszkalne nr 2 i 3 przy ul. 12 Marca 186 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 50/1 obręb 14  
• lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Bukowej 5 wraz z ułamkową częścią 

gruntu działka nr 184/5 obręb 16  
• lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Przemysłowej 4 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 94/58 obręb 6  
• lokal mieszkalny nr 40 przy ul. ks. P. Skargi 2 wraz z ułamkową czę-

ścią gruntu działka nr 146/36 obręb 10 
• lokal mieszkalny nr 4A przy ul. Bukowej 3 wraz z ułamkową czę-

ścią gruntu działka nr 184/4 obręb 16  

www.zobaczwejherowo.pl  
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Podsumowanie działań edukacyjnych  
w roku szkolnym 2009/2010 

  Dnia 10 czerwca 2010 r. w Muzeum Miasta Gdyni nastąpiło podsu-
mowanie działań edukacyjnych, które Komunalny Związek Gmin  
„Dolina Redy i Chylonki” realizował w roku szkolnym 2009/2010 we 
współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Związku.  
  W warsztatach edukacyjnych w roku szkolnym 2009/10 
udział wzięło 2006 uczniów. Związek wraz ze spółkami przepro-
wadził 51 warsztatów „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospoda-
rowania odpadami”, w których uczestniczyło 1259 uczniów, 14 
warsztatów „Ciepło dla Trójmiasta” – 317 uczestników, 9 warszta-
tów „Oczysz-czanie ścieków” – 249 uczestników oraz 6 warsztatów  
„Ujmowanie i uzdatnianie wody”, w których brało udział 181 uczniów. 
W kończącym się roku szkolnym, spośród placówek oświatowych  
z  Wejherowa, w warsztatach edukacyjnych pn. „Bliżej Europy – no-
woczesne metody gospodarowania odpadami” uczestniczyło 5 szkół: 
II LO, ZSP nr 4, Gimnazjum nr 2, SP nr 5, ZSP nr 3. W zadaniu „Ciepło 
dla Trójmiasta” brały udział 2 placówki: ZSP nr 3 i ZSP nr 4. Natomiast 
do warsztatów „Oczyszczanie ścieków” przystąpiło II LO. 
  Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich opiekunów w konkursie  
„Mała nakrętka, duży problem” zebrano prawie 18 ton nakrętek.  
W projekcie brało udział ponad 21 tys. uczniów z 67 placówek oświa-
towych. Z Wejherowa do konkursu włączyło się sześć placówek, 
które zebrały w sumie  1 110 kg nakrętek. Laureatami zostały 
Specjalna Szkoła Podstawowa (opiekun konkursu Sylwia Szemróch) – 
I miejsce w kategorii szkoły podstawowe, Przyszpitalny Zespół Kształ-
cenia Specjalnego (opiekun Elżbieta Patok) – I miejsce w kategorii 
inne placówki oświatowe oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 (opiekun Aleksandra Kotowicz) – III miejsce  
w kategorii Inne placówki. Jednym z elementów tego konkursu było 
także zaprojektowanie plakatu informacyjnego na temat „Ekologiczne 
opakowania”. Komisja oceniająca przyznała nagrodę główną Darii 
Klawikowskiej z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-czego nr 1 
w kategorii Inne placówki (opiekun Aleksandra Kotowicz).  
W XII edycji konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” w roku 
szkolnym 2009/2010 pn. „Kto śmieci segreguje - Ziemię ratuje” 
wzięły udział dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 9, która prze-
kazała 10 prac plastycznych (opiekun Ewa Aleksandrowicz-Szwarc) 
oraz Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego, przekazanych 5 
prac (opiekun Iwona Rolbiecka). Laureatką tego konkursu została 
Martyna Lademan z Przyszpitalnego Zespołu Kształcenia Specjalnego 
(opiekun Iwona Rolbiecka) – II miejsce w kategorii Oddziały Przed-
szkolne w Szkołach Podstawowych i Przedszkola.     
Spośród wejherowskich szkół biorących udział w VIII edycji 
”Konkursu wiedzy ekologicznej” laureatami zostali Karol Pajda i Ma-
riusz Kryszak z Gimnazjum nr 1 przy SOSW nr 1 – I miejsce w katego-
rii Gimnazja oraz Andrzej Omelczenko i Wojciech Wojciechowski ze 
Szkoły Zawodowej przy SOSW nr 1 –  II miejsce w kategorii szkoły 
zawodowe (opiekun konkursu Urszula Gajdemska). 
  Do tegorocznej akcji „W domowym piecu spalanie śmieci truje  
i rujnuje” zgłosiły się trzy placówki oświatowe z Wejherowa: 
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" (opiekun Anna 
Paczull), Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (II LO) (opiekun Doro-
ta Stodolska) oraz SOSW nr 1 (opiekun Aleksandra Kotowicz). Przed-
szkole i szkoły biorące udział w akcji otrzymują tytuł „Lidera lokalnej 
ekologii” w roku szkolnym 2009/2010 za działania na rzecz aktywiza-
cji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zrównowa-
żonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego poprzez udział w 
ww. kampanii społecznej. Nagrody dla laureatów współfinansowane 
są ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, spółki OPEC, „EKO DOLINA” 
 i PEWIK.      

  KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. 
Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl  

 -gospodarka odpadami: tel. (58)624-66-11, dgo@kzg.pl 
 -ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. (58)624-75-15, 

dos@kzg.pl 

WWWWejherowo wczoraj i dziś ejherowo wczoraj i dziś ejherowo wczoraj i dziś ejherowo wczoraj i dziś     
Uczennice Gimnazjum Społecznego w Wejherowie przygo-
towały wystawę fotograficzną w wejherowskim muzeum, 
dzięki której możemy zobaczyć Wejherowo, jakiego nie 
mieliśmy okazji poznać. „Wejherowo wczoraj i dziś” przed-
stawia zapomniane domy, zaułki i ulice.  

  Dominika Przybylska, Agnieszka Żur, Paulina Kluk, Zuzanna Gęba-
rowska, Anna Bałachowska, Angelika Bertrandt, Joanna Białk, Agata 
Grzymała, Alicja Ławrynowicz i Cyntia Zygmuntowicz przygotowały 
wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie wystawę fotograficzną zabierająca nas w podróż sen-
tymentalną po starym Wejherowie.  
  - Ten ciekawy pomysł młodzieży pokazuje Wejherowo z jego zabyt-
kową architekturą, uroczymi uliczkami i budynkami utrwalonymi 
przez fotografów dziesiątki lat temu – mówi Jacek Thiel, zastępca kie-
rownika Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Wejherowie. – Przy-
gotowujemy w Ratuszu stałą ekspozycję poświęconą naszemu 
miastu głównie z początku XX wieku i okresu międzywojennego.  
Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Społecznego 
przygotowali w auli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejhe-
rowie (dawny „elektryk”) imprezę artystyczną. Jej częścią był spek-
takl „Ludzie z jednego miasteczka”, który powstał na podstawie autor-
skiego scenariusza  Anny Sobczak i Alicji Skolimowskiej.  

WWWWejherowski Uniwersytet ejherowski Uniwersytet ejherowski Uniwersytet ejherowski Uniwersytet     
Trzeciego WiekuTrzeciego WiekuTrzeciego WiekuTrzeciego Wieku    

W Gimnazjum nr 1 uroczyście zakończono rok akademicki Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
  Słuchaczem WUTW może zostać każda osoba w wieku dojrza-
łym (55+), która pragnie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. 
Na 28 „wydziałach” studiuje ok. 140 słuchaczy i z każdym dniem 
wciąż jeszcze ich przybywa. Dzięki usilnym zabiegom Uniwersy-
tet pozyskał wykładowców języka i kultury kaszubskiej. Ponadto 
ekologię z ochroną środowiska i klimatologię prowadzą wykła-
dowcy Kaszubsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej. Obecność profe-
sorów w znaczący sposób podniósł prestiż WUTW. 
Działalność uniwersytetu współfinansowana jest dotacją z Urzę-
du Miejskiego Wejherowa. Zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz otrzymał podziękowanie od koordynator Teresy 
Góralskiej, za wsparcie finansowe projektu.  
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Tenisowe sukcesy  
Dominika Miotka i Agaty Bieńkowskiej  

Zawodnicy Wejherowskich Kortów Tenisowych  odnieśli 
kilka znaczących sukcesów w turniejach tenisowych.  

  Dominik Miotk w Wakacyjnym Turnieju Krasnali - Disney Chan-
nel do lat 10, który odbywał się w Gdyni zajął 1 maja br.  pierw-
sze, a 5 maja br. - drugie miejsce. W Ogólnopolskim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Skrzatów Elbląg i OTK Gdynia wystartowało 
pięcioro zawodników WTT Wejherowo: Grzegorz Pohnke, Pauli-
na Bednarczyk, Sandra Korusiewicz, Jakub Zengota, Dominik 
Miotk. Po zaciętych meczach przegrali w I  i II rundach turniejów. 
  Agata Bieńkowska w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dziczek, które odbyły się w Sopocie zajęła pierwsze miejsce  
w singlu wygrywając w finale z Kasią Kowalską (TK Arka Gdy-
nia) 6/1 6/0.  
  W Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym zajęła pierwsze 
miejsce w grze pojedynczej - wyniki: 1/2 finału Bieńkowska - 
Wiśniewska Basia (UKT Radość Warszawa) 6/2 6/2; finał Bień-
kowska - Kowalska Kasia (TK Arka Gdynia) 2/6 6/4 6/0. Pierw-
sze miejsce gra podwójna; finał Bieńkowska/Kowalska-Klaudia 
Nasiadka/Karolina Zaręba (obie SKT Sopot) 7/5 6/3.  

„Brązowi” piłkarze z Gimnazjum nr 3  
Duży sukces odniosła drużyna piłki nożnej Gimnazjum nr 3                                
w Wejherowie podczas rozegranych w Kwidzynie finałów 
Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży. 
  W finałowym turnieju spotkało się 6 najlepszych zespołów woje-
wództwa pomorskiego. W wyniku losowania wejherowianie trafili 
do tzw. „grupy śmierci”, trafiając na Gdynię i Gdańsk, zaś w drugiej 
grupie znalazły się drużyny z Bytowa, Skarszewa i Malborka. To 
największy sukces piłkarski w kategorii młodzieżowej w ostatnich 
kilkunastu latach.  
  Warto dodać, że w drodze do finału piłkarze z Gimnazjum nr 3 
musieli pokonać drużyny gimnazjów wejherowskich, zająć pierw-
sze w powiecie wejherowskim oraz pokonać mistrzów powiatów: 
lęborskiego, puckiego i kartuskiego. Trenerem i nauczycielem  
w-fu brązowych medalistów jest Damian Marmułowski.  
Skład drużyny: Adam Mikuta, Szymon Zając, Dawid Łaga, Kamil Ła-
ga, Dawid Kowalski, Jakub Leske, Patryk Szlas, Błażej Święcki, Mak-
symilian Kenner,  Jakub Rybicki, Błażej Miszka, Damian Miotk, Mi-
chał Kwidziński, Robert Gruba, Maciej Bank, Patryk Zambrowski.  

Rafał Karcz Zawodowym Mistrzem 
Polski w kickboxingu  

Wejherowianin Rafał Karcz wywalczył tytuł Zawodowego Mi-
strza Polski w kickboxingu full contact w wadze do 54 kg.  

  Walka toczyła się w 5 rundach. Rafał Karcz jak zwykle dążył do wal-
ki z kontry, nie wdając się w „bójki” z silniejszym, jeżeli chodzi o tech-
niki ręczne przeciwnikiem. Starał się celnie trafiać pojedynczymi 
uderzeniami i „zbierać punkty”. W 4 rundzie siły opadły, Karcz zde-
prymowany przez poważną kontuzję stopy, musiał spróbować swo-
ich sił w wymianie. Niektóre bezpośrednie starcia były zdecydowa-
nie lepsze dla Kowalczyka, jednak ostatnia runda to przewaga Kar-
cza – zarówno w nożnych jak ręcznych technikach w kontrze i rzad-
kich już z powodu zmęczenia atakach. Rafał Karcz serdecznie dzięku-
je: miastu Wejherowo – za pomoc w przygotowaniach do walki, GO-
SRiT Luzino – za nieodpłatne udostępnienie sali treningowej i siłow-
ni, firmie Elstark – głównemu Sponsorowi, który pokrył część kosz-
tów związanych z przygotowaniami do walki. Największe jednak 
podziękowania dla Mateusza Zielińskiego, który wkłada dużo pracy  
i poświęca wiele czasu na treningi z Rafałem Karczem. 

Strongman Mateusz Ostaszewski   
- Mistrzem Polski Juniorów  

Wejherowianin Mateusz Ostaszewski, zwyciężył w  
Mistrzostwach Polski juniorów Strongman, które 
odbyły się w Płocku.  

  Student I roku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku poprawił swój wynik sprzed roku, kiedy wywal-
czył srebro. Mi strz musiał się zmierzyć w następujących 
konkurencjach: konkurencja wiązana – spacer farmera, 
YOK,  przeciąganie opony z obciążeniem, martwy ciąg (290 
kg), przerzucanie opon (330kg i 400 kg).  
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2.07 16.30 Koncert uczestników XIII Warsztatów Akordeonowych organizowanych przez PSM I st. w Wejhe-
rowie - Plac Jakuba Wejhera. 

4.07 9.00  "Stop powodziom". Jednodniowa zbiórka publiczna Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy, której celem będzie zakup sprzętu, pomagającego w likwidowaniu skutków powodzi. 

11.07 18.00 Finał konkursu wokalnego "Kaszubski Idol" organizowanego przez  Radio KASZËBË - Plac Jakuba 
Wejhera.  

18.07 18.00 Koncert Kammerchor Münster (Niemcy) - Kolegiata Wejherowska (kościół pw. Świętej Trójcy). 

25.07 18.30 Koncert wakacyjny: Trzy Korony, Maryla Rodowicz - Amfiteatr Miejski.  

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----  Lipiec 2010 rok  Lipiec 2010 rok  Lipiec 2010 rok  Lipiec 2010 rok    

1.07 16.30 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym omawiana będzie książka Jacka Dehnela "LALA".  

2.07 17.00 Otwarcie wystawy malarskiej Czesławy Kaczmarczyk z Rumi.  

 22.06- 
20.07 

18-20 LETNIA AKADEMIA MALARSKA dla dorosłych. Zajęcia odbywają się będą w każdy wtorek i piątek. 

lipiec  Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 30. rocznica śmierci Hanny Januszewskiej 
(1905-1980), polskiej poetki, 135. rocznica śmierci Hansa Christiana Andersena (1805-1875), 10. 
rocznica śmierci Władysława Szpilmana (1911-2000), polskiego kompozytora i pianisty, 75. rocznica 
urodzin Haliny Poświatowskiej (1935-1967), polskiej poetki, 10. rocznica śmierci Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego (1919-2000), polskiego prozaika, 65. rocznica śmierci Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej (1891-1945), polskiej poetki.  

   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    

ŁŁŁŁotewski senior jedzie rowerem dookoła Polski otewski senior jedzie rowerem dookoła Polski otewski senior jedzie rowerem dookoła Polski otewski senior jedzie rowerem dookoła Polski     
Wejherowo znalazło się na tra-
sie łotewskiego turysty-senio-ra, 
który na rowerze postanowił 
objechać Polskę dookoła. Łotew-
ski podróżnik  przebywał w 
Wejherowie. 31 maja br. Leon-
tijs Romanovaskis odwiedził 
ratusz w towarzystwie dwóch 
wejherowian – Wiktora Kosie-
dowskiego, który udzielił mu 
gościny pod swoim dachem i 
Juliusza Żełudkowskiego,
uzdolnionego fotografika prowadzącego Studio Yart. Łotewski podróż-
nik wiezie na rowerze cały swój dobytek. Ma przy sobie również dzien-
nik podróży, gdzie wkleja zdjęcia i zbiera pieczątki z odwiedzanych miej-
scowości. Jak zapewnia w Polsce wszystko mu się podoba, a przede 
wszystkim gościnni i życzliwi ludzie, którzy w różny sposób pomagają 
mu w podróży.  - Wejherowo jest bardzo ładne i cieszę się, że mogłem 
zobaczyć to miasto i jego zabytki, w tym Kalwarię Wejherowską. 
 70. letni Leontijs Romanovaskis mieszka w Lipawie. Będą na emerytu-
rze na rowerze zwiedza Europę. W tym roku postanowił zwiedzić Pol-
skę. Ma za sobą trasę prowadzącą przez białostocczyznę, Mazury, War-
mię i Trójmiasto  A z Wejherowa przez Słupsk, Koszalin i Kołobrzeg  
planuje trafić do Szczecina. W swoich planach ma też Poznań, Wrocław,  
Kraków i Warszawę. Jadąc dookoła Polski chce przy okazji odwiedzić 
okazji Czechy, Ukrainę, a po drodze Litwę.  

Puchar pojechał do Lęborka 
Na rzece Redzie w pobliżu wejherowskiego szpitala rozegra-
no XI Muchowe Zawody Wędkarskie o Puchar Ziemi Kaszub-
skiej. W zawodach wzięło udział 28 zawodników m.in. z Re-
dy, Lęborka, Elbląga, Gdańska i Wejherowa. 
  Zwyciężył Andrzej Adamiak z Lęborka, przed wejherowianinem 
Waldemarem Smorawińskim oraz  Piotrem Rytą z Lęborka. Kolej-
ne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: 4-Mateusz Stochaj (Wej-
herowo), 5-Kazimierz  Bach (gm. Wejherowo), 6-Błażej Bobkow-
ski (Reda),  7-Tomasz Litzau (Wejherowo), 8-Marian Baliszewski 
(Wejherowo), 9-Szymon Myszkowski (Lębork), 10-Wincenty Pola-
kowski (Wejherowo). Drużynowo zwyciężyło Koło „Lipień 1” Wej-
herowo, przed Lęborkiem 1 i Lęborkiem 3. Najdłuższą rybę złowił 
Piotr Ryta. Był to lipień mierzący prawie 45. cm.  
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NOWINY - Bi ule tyn In fo rmacyj ny U rz ędu Mi ejskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. 058-677-70-56, fax 058-672-12-57; e-m ai l: n o wi n y @ we j he ro w o. p l;     

 in te rne t : w ww . we j he ro w o. p l; w w w. z o b acz w ej h e row o . pl  

Archiwalne nume ry na stronach: www.wejhe rowo. pl i www.zobaczwejherow o.pl   
Materi ały info rmacyjne prz yjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarz yszeń oraz insty tucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie .  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. 
Nakład 8  000 egz. Skład komputerow y: własny. Druk: Wejhe rplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  Jakuba  We jhe ra  8 - Ratusz  M ie jsk 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 Kraszkiewicz 
058-677-71-59  

W Y DZIAŁ Y URZĘDU MIEJS KIEGO 
(w nawiasie - kierownicy ) 

 ■   Plac Jakuba W ejhera 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 Środowiska 
(Dorota Grochalska)  

Sekretariat: 058-677-71-03,  
058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax)  

Zespół Zamówień Publicznych 
 058-677-71-23 (fax)  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: 058-677-71-43,  
058-677-71-44, 058-677-71-42 (fax)   

Miejski Konserwator Zabytków 
(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 058-677-71-41 

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 Placówe k Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  058-672-19-66, 058-677-56-34 (fax),  
058 736-29-22 

Zakład Usług Komunalnych (Henryk Skwarło)  
ul. Obrońców Helu 1 058-672-13-34, 058-672-10-21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, 058-572-29-30, 058-572-29-32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

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

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

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

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

058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

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

Nieczynna pływalnia  
W związku z przestojem technologicznym Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół nr 3  

będzie zamknięta w dniach  21.06.2010 r. - 18.07.2010 r. 

Zapraszamy 19 lipca 2010 r. od godz. 7.  

Zwycięski projekt „Pomorskiego  
Biznesplanu 2009” juŜ działa! 

Pokaz wyrobów bursztynu – naszyjników, korali i bransolet zainaugurował 
otwarcie punktu sprzedaży wyrobów z bursztynu. To zwycięski projekt  
„Pomorskiego Biznesplanu 2009”. Zgłoszony przez wejherowiankę Bożenę 
Witczak projekt „Kaszubskie złoto” będzie promował bursztyn i Kalwarię 
Wejherowską. 
 Bożena Witczak podkre-
śla, że przy wzrastają-
cym z roku na rok napły-
wie turystów odwiedza-
jących kalwarię, brako-
wało w tym miejscu 
punktu, który mógłby 
spełniać kilka funk-
cji: informacji o zabyt-
kach, sprzedaży pamią-
tek i miejsca na wypicie 
kawy czy herbaty.  
- Punkt sprzedaży pa-
miątek z Wejherowa 
mieści na parterze bu-
dynku przy ul. Wybickie-
go, na przeciwko amfiteatru, tuż przy wjeździe do Wejherowa od strony Kartuz  
i Chwaszczyna - mówi Bożena Witczak. - Ma to być miejsce poświęcone Kalwarii 
Wejherowskiej. Znajdują się tu wyroby z bursztynu i srebra. Zamierzamy także  
w przyszłości otworzyć kafejkę, gdzie pielgrzymi i turyści będą mogli wypić kawę, 
zjeść ciastko i zdobyć niezbędne informacje i materiały o Kalwarii Wejherowskiej. 
Prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat bursztynu oraz historii Kal-
warii Wejherowskiej.  
W realizacji projektu Bożenie Witczak pomogła nagroda ufundowana przez prezy-
denta Wejherowa w wysokości 15 tys. zł za wygraną w konkursie na najlepszy biz-
nesplan. - Firma Bożeny Witczak to kolejna firma skazana na sukces – mówi Leszek 
Glaza, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej i wejherowski radny, który 
jest inicjatorem i  głównym wykonawcą tego konkursu. – Biżuteria jest jednym  
z elementów tego projektu. Chodzi o zaprezentowanie tego skarbu Kaszub, ale rów-
nież o część turystyczną – tu będzie  można kupić pamiątki z Wejherowa, odpocząć 

 

Seminarium o rozwoju energetyki 
W Wejherowie odbyło się seminarium pt. "Energetyka - podstawa rozwoju gospo-
darczego Województwa Pomorskiego". Seminarium zorganizował i przeprowa-
dził Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego. 
W trakcie spotkania przedstawiono wiele ciekawych problemów dotyczących rozwoju 
energetyki, których wysłuchali przedstawiciele zaproszonych gmin powiatu wejherow-
skiego, w tym radni miejscy z  Klubu „Wolę Wejherowo” - Leszek Glaza, Henryk Jarosz, 
Henryk Kanczkowski i Jarosław Kierznikowicz.  
- Ta konferencja była bardzo ważna dla naszego miasta i powiatu, gdyż była poświęcona 
energetyce, która jest przecież podstawą rozwoju gospodarczego. Energetyka to jest gwa-
rancją naszej suwerenności. Jeżeli będziemy mieli pod dostatkiem energii, to będziemy 
bardziej suwerenni. Z poruszonych zagadnień wynika, że północny region Polski posiada 
olbrzymi deficyt energetyczny i z tego powodu określany jest mianem "czarnej dziury"  - 
mówi radny Jarosław Kierznikowicz.  
Osobom interesującym się sprawami innowacji i rozwoju przedsiębiorczości polecano no-

wy portal internetowy Samorządu Województwa Pomorskiego:  
www.INNOpomorze.pl      





Dody,

Golec Orkiestra


