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Są pieniądze na przebudowę ul. Marynarki Wojennej   
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę o przekazaniu 1 mln złotych na dofinansowanie przebudowy 
ul. Marynarki Wojennej. Dokument przekazał w ratuszu Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi.  

  Mieszkańcy Wejherowa od dawna czekali na remont ul. Mary-
narki Wojennej na odcinku od ul. Wybickiego, wzdłuż Kalwarii 
Wejherowskiej w kierunku granic miasta. - Jesteśmy bardzo 
wdzięczni Panu, Prezydencie i radnym wejherowskim za przy-
znanie tej kwoty, która pozwoli na przyspieszenie realizację tej 
inwestycji – podkreślił marszałek Struk. – Remontowany odci-
nek zostanie oddany do eksploatacji do końca października. 
Mieszkańcy Wejherowa mają okazję zobaczyć skalę tego przed-
sięwzięcia. W sposób konsekwentny, już od kilku lat, udaje się 
nam we współpracy z prezydentem zrealizować kolejny odcinek 
drogi nr 218. Z satysfakcją i wdzięcznością chcę podpisać tę umo-
wę, na podstawie której prezydent przekazuje 1 mln złotych, 
dzięki temu będziemy mogli sprawnie zakończyć tę inwestycję. 
 Droga wojewódzka nr  218 do Chwaszczyna umożliwia łatwiej-
szy, dodatkowy dojazd do Trójmiasta. Już wcześniej wyremonto-
wano kilka jej odcinków. W doprowadzenie do przebudowy dro-
gi 218 bezpośrednio i skutecznie zaangażował się marszałek wo-
jewództwa Mieczysław Struk. Przetarg na realizację inwestycji 
wygrała firma SKANSKA.  

Mieszkańcy czekali na tę inwestycję  
   Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt  

- Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie kolej-
nych odcinków remontu drogi wojewódzkiej nr 
218. Remont tej drogi odbywa się ze środków 
unijnych, a wkład własny dzielimy razem z wo-
jewództwem. Można powiedzieć, że wspólnie 
udaje się nam tę inwestycję przeprowadzić.  

Park Miejski w Wejherowie – tutaj wypoczniesz!  
Dobiegła końca realizacja pierwszego etapu rewitalizacji wejherowskiego parku. Oficjalne zakończenie projektu unijnego 
pod nazwą „Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie” 
miało miejsce podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. 

  Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że  rewitali-
zacja w mieście obejmuje nie tylko działania inwestycyjne, ale również 
społeczne.  - Patrząc na inwestycje w mieście najczęściej myślimy o 
drogach, a przecież inwestycje obejmują także inne przestrzenie słu-
żące mieszkańcom np. do spędzania czasu wolnego. Przykładem tego 
są obiekty rekreacyjno-sportowe w całym Wejherowie i odnowiony 
właśnie park miejski za ok. 2 mln złotych ze środków miasta 
i funduszy z Unii Europejskiej – dodaje prezydent Hildebrandt infor-
mując, iż miasto zdobyło już środki unijne na drugi etap rewitalizacji 
parku, który będzie kosztował ponad 4 mln zł. Umowa z wykonawcą 
została już podpisana, wkrótce rozpoczną się kolejne roboty w parku.  
Ścieżki,  nowe nasadzenia,  altana 
- Park służący przede wszystkim mieszkańcom przyniesie później 
wielkie efekty, bo dużo ludzi przyjeżdża na kalwarię. Miasto pięknieje. 
Widać duże zmiany w mieście – mówi Marek Żukowski. 
  Jak informuje zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski w wyniku 
realizacji projektu w latach 2009-2010 powstały w parku m.in. drogi 
pieszo jezdne i ścieżki spacerowe o długości ponad 2 km, aleja różana, 
nowe nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew, system nawadniający 
zieleń, stylowa altana widokowa oraz ścieżka dydaktyczna. Współau-
tor folderu o parku Jacek Thiel powiedział, że jest to pierwszy folder 
promocyjny poświęcony wyłącznie parkowi. Folder jest bezpłatny  
i można go uzyskać m.in. w ratuszu w informacji turystycznej. 

  W spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację 
przedsięwzięcia: pracownicy Wydziału Inwestycji i komórki od-
powiedzialnej za pozyskiwanie funduszy unijnych oraz radni: 
Teresa Skowrońska, Teresa Patsidis, Henryk Jarosz, Czesław Ku-
kowski, Paweł Formela  i Leszek Glaza. 

10 lat Małego Trójmiasta Kaszubskiego  
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyło się wspólne posiedzenie 
trzech Rad Miasta - Redy, Rumi i Wejherowa z okazji 10. lecia  utwo-
rzenia Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Radni stowarzyszonych 
miast przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie wsparcia inicjatywy 
budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT).    
 - Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu teryto-
rialnego, obrona interesów gmin i ich reprezentowanie, opraco-
wanie i rozwój strategii na rzecz integracji trzech miast, aktywne 
współdziałanie i popieranie inicjatyw społeczno- gospodarczych 
służących interesom mieszkańców MTK - mówi Leszek Glaza, 
prezes Zarządu Stowarzyszenia MTK.  
  Projekt budowy obwodnicy północnej jest wspólnym projek-
tem, w który zaangażowało się 13. samorządów, co świadczy o 
jego wadze społecznej. Samorządy Wejherowa, Redy i Rumi ape-
lują do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o aktywne wsparcie bu-
dowy  Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. 
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Kolejna dotacja unijna dla Wejherowa  
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przekazał oficjalnie Prezydentowi Miasta Krzysztofowi Hilde-
brandtowi kolejną decyzję o dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Tym razem Urząd 
Miejski zdobył ponad 10 mln złotych na przebudowę ul. Wałowej i terenów przyległych, dalszą modernizację Parku 
Miejskiego wraz z placami zabaw i miejscami rekreacji oraz projekty społeczne, edukacyjne i kulturalne w ramach pro-
gramu rewitalizacji. Realizacja zadań wartych ponad 20,5 mln zł jest w toku. Prace rozpoczęły się już 2008 roku.  

   Rewitalizacja to kompleks wielu działań, których celem jest ożywienie i 
rozwój miasta. Na program składa się: przebudowa ul. Wałowej  
i terenów przyległych,  modernizacja Parku Miejskiego, budowa 
nowego centrum kultury - „Filharmonii Kaszubskiej” i promena-
dy pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Cedron, a także projekty  spo-
łeczne, edukacyjne i kulturalne. Wartość tych wszystkich projektów 
to prawie 80 mln zł, przy rocznym budżecie miasta ok. 130 mln zł. Prace 
rozpoczęły się już w 2008 r. I etap przebudowy ul. Wałowej i terenów 
przyległych oraz I etap  modernizacji Parku Miejskiego zostały zakoń-
czone.  Na wszystkie te inwestycje miasto zdobyło unijne dotacje, gdyż 
inaczej ich realizacja nie była by możliwa.  Rewitalizacja to również wy-
konane nowe elewacje budynków i zmiany systemów ogrzewania - 
likwidacja starych pieców dotowane przez miasto od 2008, prace po-
rządkowe i rozbiórki szpecących obiektów czy powstające nowe obiek-
ty gastronomiczne. Prezydent z urzędnikami pracowali nad przygoto-
waniem i wdrożeniem rewitalizacji oraz zdobyciem środków od 2004  r.  

Prace na ulicy Wałowej 
  Mieszkańcy Wejherowa z niecierpliwością czekają na kontynu-
owanie prac na ul. Wałowej.  
 - Nareszcie ta ulica będzie remontowana, to przecież najbrzydsza uli-
ca w mieście, a przecież to ścisłe centrum – mówi Helena Wojewska. 
- Obiecywałem, że w tej kadencji głównym zadaniem będzie skuteczne 
wykorzystanie środków unijnych i to staje się faktem - mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Obiecywałem, że przystąpimy do 
rewitalizacji, zmienimy obraz miasta i zapoczątkujemy nowy etap roz-
woju Wejherowa. Spełniamy te obietnice. Rozpoczął się proces prze-
obrażeń Wejherowa. Korzyści odniosą wszyscy mieszkańcy. Naszym 
celem jest,  aby w Wejherowie żyło się bardziej komfortowo. 

Atrakcyjne Śródmieście Wejherowa  
  Jak powiedział Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomor-
skiego dzięki projektowi rewitalizacji Wejherowo nie będzie odbiegało 
od miast na zachodzie Europy. - Jest to bardzo trudny projekt, wymaga-

jący wieloletnich przygotowań - mówił marszałek. - Włodarze Wejherowa 
mają pomysł na rewitalizację starej części miasta. Jeżeli możemy poprzez 
środki unijne dołożyć własną cegiełkę i przyspieszyć realizację tego pro-
jektu, to rzeczywiście środki unijne bardzo się Wejherowu przydały.  

Konsekwentne działania 
   Wojciech Kozłowski, zastępca prezydenta Wejherowa twierdzi, że ce-
lem działań włodarzy jest nie tylko zmiana wizerunku, ale przede 
wszystkim społeczno-gospodarczego charakteru tej części miasta.  
  - Efektem programu będzie wzrost atrakcyjności Śródmieścia i całe-
go miasta - mówi Wojciech Kozłowski. - Chciałbym podkreślić, że 
wszystkie działania od początku wspierają radni z „Wolę Wejhero-
wo”. To ważne, bo przy rewitalizacji bardzo ważna jest konsekwencja. 

Dziewiąta dotacja  
W ciągu kilku lat Wejherowo zdobyło 9 unijnych dotacji na duże 
zadanie inwestycyjne. Łączna wartość tych dotacji wynosi ponad 
42 mln zł – to średnio dwa roczne budżety inwestycyjne miasta. 
Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy z nowego rozdania 
środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego 2007-2013 uzyskano 5 dotacji.  

Nowa ulica na Śmiechowie 
Zakończyła się budowa ulicy Orzeszkowej w Wejherowie pomiędzy 
drogą krajowa nr 6 a mostem na rzece Redzie. Koszt budowy ulicy 
Orzeszkowej wyniósł 1,3 mln. Inwestycję wykonała firma MTM.  
   Zastępca prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski informuje, że jest 
to pierwsza utwardzona ulica w tym rejonie Śmiechowa. Kilka lat temu 
miasto rozpoczęło realizację tej ulicy budując wspólnie z Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad  skrzyżowanie z droga krajową nr 6. Teraz 
powstał prawie półkilometrowy odcinek ulicy Orzeszkowej wykonany w 
pełnym zakresie, czyli z siedmiometrową jezdnią asfaltową, chodnikami, 
ścieżka rowerową, oświetleniem i infrastrukturą. - Cieszę się wraz z 
wszystkimi mieszkańcami, iż prezydent dotrzymał słowa i ta droga jest 
zrobiona – mówi mieszkaniec Mariusz Łupina podkreślając, że miasto in-
tensywnie rozwija się w tym rejonie i dobre drogi są bardzo potrzebne. 

MMMMiasto pomaga remontować iasto pomaga remontować iasto pomaga remontować iasto pomaga remontować     
zabytkowe kamienicezabytkowe kamienicezabytkowe kamienicezabytkowe kamienice    

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowy z kolej-
nymi, trzema Wspólnotami Mieszkaniowymi, na sfinansowanie wyko-
nania prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkowych 
budynkach wpisanych do rejestru gminy. Najwyższą dotację otrzymała 
Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 5, która wynosi 89 tys. zł na 
remont elewacji. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 1, otrzymała 
dotację w wys. 58 tys. zł na remont północnej i wschodniej elewacji 
kamienicy. Trzecią umowę podpisali przedstawiciele Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, jako właściciele kamienicy przy placu Wejhera 
11. Zagwarantowana umową dotacja wynosi 58 tys. zł  i jest przezna-
czona na remont elewacji frontowej i bocznych elewacji kamienicy, 
wymianę pokrycia dachowego, uzupełnienie opierzeń blacharskich 
oraz wymianę rynien i rur spustowych a także wymianę okien.  
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Złoto dla „Świata Tańca” 
Dwie formacje z Klubu „Świat Tańca” -  EXPRESS i CARMEN zdobyły 
pierwsze miejsca a grupy Minimax oraz Miniformacja drugie miejsce 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Magia Italiana w Rimini we 
Włoszech. Natomiast duety Dominika Bernaśkiewicz i Sandra Czoska 
oraz Paulina Kowalczyk i Martyna Riechert zajęły trzecie miejsce.
Ponadto grupa Minimax otrzymała nagrodę publiczności.  
Klub „Świat Tańca” z Wejherowa prowadzą  Joanna i Jacek Bernaś-
kiewiczowie, którzy wraz z rodzicami dziękują Prezydentowi Miasta 
Wejherowa za dofinansowanie wyjazdu.  

NNNNagroda Małej Andzi dla Hufca ZHagroda Małej Andzi dla Hufca ZHagroda Małej Andzi dla Hufca ZHagroda Małej Andzi dla Hufca ZHPPPP    
Podczas ostatniej w tym roku szkolnym, przedwakacyjnej sesji, 
Młodzieżowa Rada Miasta przyznała statuetkę Małej Andzi Hufco-
wi ZHP im. Partyzantów Kaszubskich w Wejherowie, który obcho-
dzi swoje 90. lecie.  
- Ci młodzi ludzie zawsze chętni są do pracy z dziećmi. Ta organiza-
cja przetrwała mimo transformacji politycznych, ustrojowych  
i zmian pokoleniowych. Harcerze, to wolontariusze naszych cza-
sów, rycerze i mocarze XXI wieku - powiedziała Katarzyna Merc 
dodając, że to właśnie harcerze ZHP przekazują Światełko Pokoju. 

Pasje zamiast uŜywek 
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Wejherowie wraz z grupą Liderów Młodzieżowych wej-
herowskich gimnazjów i przedstawicielami grupy Medulla Ob-
longata zorganizowali happening profilaktyczny dla młodzieży 
pt. " Noc Pasji". Impreza odbyła się w Harcerskiej Bazy Obozowej 
"Cedron". Happening miał pokazać młodzieży szkół gimnazjal-
nych, iż można bawić się bez alkoholu, papierosów i narkotyków. 
Uczestników happeningu odwiedzili zastępca prezydenta Bog-
dan Tokłowicz i radna miejska Teresa Patsidis.  

Konkurs ZUK - "MłodzieŜ daje przykład" 
W  Zakładzie Usług Komunalnych odbyło się zakończenie IX edy-
cji konkursu "Selektywna zbiórka odpadów - młodzież daje przy-
kład". Pierwsze miejsce w konkursie zajęło Przedszkole Samo-
rządowe w Gościcinie, drugie - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 
w Wejherowie, a trzecie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Górze. Rower ufundowany przez Prezydenta Miasta Wejherowa 
otrzymała zwyciężczyni konkursu dla opiekunów grup – Ewa 
Szefka z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze. W tego-
rocznej akcji wzięło udział 14 placówek oświatowych, a zebrano 
w sumie 20 ton plastików i 17 ton opakowań szklanych.  

Bezpieczne wakacje 
Sezon letni to szczególny czas dla całej rodziny. Towarzyszące wypo-
czynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podsta-
wowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice 
są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. By wakacje 
były bezpieczne dla Waszego dziecka zapewnijcie dziecku mak-
simum opieki i zainteresowania; uczestniczcie w pozytywnym wypeł-
nieniu mu czas wolnego; wykształćcie w nim zdrowy styl życia - 
wolny od nałogów; sprawdźcie miejsce jego zabawy - czy jest bezpie-
czne; nauczcie dziecko nie brania nic od obcych (lizaków, cukierków, 
itp.); zabrońcie mu otwierania drzwi pod nieobecność domowników;  
zabrońcie oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania do jego samo-
chodu; dowiedzcie się gdzie Wasza pociecha idzie, z kim i kiedy wróci; 
nauczcie ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, 
ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc; nauczcie dziecko poru-
szania się po drodze pieszo czy rowerem; dowiedzcie się z kim ono 
przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o koleżanki, ko-
legów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon); sprawdź-
cie także przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (warunki 
pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających 
czasu wypoczynku).                                              Oprac. mł. asp. Anetta Potrykus 

Letni wypoczynek z książką 
W tym roku zajęcia wakacyjne w wejherowskiej bibliotece odby-
wają się pod hasłem "Wakacje z książką bez przemocy i używek". 
Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ są cie-
kawe, interesujące, a zarazem edukacyjne. Utworzone są dwie 
grupy, jedna z nich, to grupa teatralna, która przygotowuje mło-
dych aktorów do pracy na scenie na podstawie bajek i baśni bał-
kańskich (12 osób). Natomiast druga grupa, to dzieci, które 
uczestniczą w konkursach literackich, plastycznych, maratonach 
literackich, zgaduj-zgadulach, zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
(25 osób).  
Zainteresowaniem cieszą się spotkania z psychologami i terapeu-
tami z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Wejherowie. Na pozostałe spotkania wakacyjne w 
bibliotece zaproszeni są także funkcjonariusze więziennictwa, 
strażacy i policjanci, którzy zaprezentują walory swojej pracy, 
przekażą dzieciom wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na dro-
gach i podwórkach osiedlowych oraz opowiedzą o przypadkach 
przemocy i nadużywania różnego rodzaju używek.  

Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na stronie 
internetowej www.biblioteka.wejherowo.pl  
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- Uchwała nr 502 w sprawie zmian w budŜecie Gminy Miasta Wejhe-
rowa na rok 2010; 
Zmiany w budŜecie miasta na 2010 r. w zakresie dochodów i wydat-
ków wynoszą 2 567 285 zł. Zwiększony dochód wynika z dotacji unij-
nej, którą miasto zdobyło na przebudowę ul. Wałowej, dalsze prace w 
parku, place zabaw, projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne. W 
wyniku tych zmian zwiększono wydatki na remonty dróg łącznie o 
500 tys. zł. Dodatkowe środki zostały przeznaczone teŜ na stypendia 
socjalne dla uczniów, realizację programu „Pływam jak ryba” oraz 
remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół nr 3.   
- Uchwała nr 503 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu miasta Wejherowa, informacji o kształ-
towaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu 
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury; 
Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych Rada Miasta określiła zakres i formę informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu miasta Wejherowa za I półrocze, informacji o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury. Taką informację wg zasad określonych w niniejszej uchwale 
Prezydent M. Wejherowa przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia kaŜdego roku budŜe-
towego. Uchwała obowiązuje od informacji za I półrocze 2011 roku.   
- Uchwała nr 504 w sprawie udzielenia pomocy finansowej; 
Dotyczy pomocy finansowej Gminie Limanowa z przeznaczeniem na 
usuwanie skutków powodzi w wysokości 40 000 zł. Warunki tej po-
mocy i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie za-
wartej pomiędzy  Miastem Wejherowem a Gminą Limanowa. 
- Uchwała nr 505 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Wejherowskiemu polegającej na wykonaniu robót budowlanych na 
drogach powiatowych w mieście Wejherowo w 2010 roku;  
Zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski powiedział, iŜ konieczność 
udzielenia tej pomocy wynika ze złego stanu technicznego dróg po-
wiatowych, na które Powiat przekazuje zbyt mało pieniędzy w sto-
sunku do faktycznych potrzeb (ok. 30%). W tej kadencji miasto wy-
dało na drogi powiatowe ok. 5 mln zł. Rada Miasta uchwaliła, Ŝe war-
tość pomocy rzeczowej dla powiatu wyniesie 1,1 mln zł. Pomoc mia-
sta moŜe objąć następujące ulice: Strzelecka, droga do Gniewowa, 
Chopina, Sobieskiego, Sucharskiego, Przemysłowa, Tartaczna, Gra-
niczna, Dworcowa, Partyzantów, Pomorska, Prusa, Rybacka, 10 Lu-
tego, Jagalskiego, Kościuszki, Mickiewicza, Reformatów, Rzeźnicka, 
Św. Jana, Judyckiego, Wniebowstąpienia, 12 Marca, Sikorskiego, 
pętla autobusowa przy ul. Jagalskiego, budowa chodnika i ścieŜki 
rowerowej w ul. Sucharskiego. Warunki udzielenia pomocy zostaną 
określone w umowie pomiędzy Powiatem i Miastem Wejherowo.  
- Uchwała nr 506 w sprawie udzielenia poręczenia na realizację pro-
jektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa” 
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wejherowie;  
Dot. poręczenia finansowego do kwoty 6 000 zł dla Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Wejherowie w celu zabezpieczenia realizacji 
umowy o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Pu-
blicznej Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 
- Uchwała nr 507 w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy za-
bytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gm. Miasta 
Wejherowa – kamienicy przy pl. Jakuba Wejhera 11 w Wejherowie;  
Dot. przyznania dotacji Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu o.Wej-
herowo na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i 
robót budowlanych, w kwocie 58 219,67 zł, lecz nie więcej niŜ 73% 
rzeczywistych kosztów zadania.  
- Uchwała nr 508 w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gm. Miasta Wejhe-
rowa – kamienicy przy ul. Dworcowej 1 w Wejherowie;  
Dot. przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej „Dworcowa 1” 
w Wejherowie, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich i robót budowlanych, w kwocie do 58 139,40 zł, lecz nie więcej 
niŜ 51% rzeczywistych kosztów zadania. 

XLVIII zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa 
Podczas przedwakacyjnej sesji Rady Miasta Wejherowa, która odbyła się 29 czerwca br. wejherowscy radni przyjęli szereg 

uchwał waŜnych dla rozwoju miasta. PoniŜej przedstawiamy skrótowe omówienie przyjętych uchwał.  

- Uchwała nr 509 w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wej-
herowa – kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie;  
Dot. przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej „Dąbrowskiego 
5” w Wejherowie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restaura-
torskich i robót budowlanych, w kwocie do 89 638,90 zł, lecz nie 
więcej niŜ 30% rzeczywistych kosztów zadania.  
- Uchwała nr 510 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu 
mieszkalnego;  
Rada Miasta Wejherowa udzieliła bonifikaty od ceny lokali mieszkal-
nych przy ul. Harcerskiej 4/11 w Wejherowie w wysokości 85,3 % i 
os. Staszica 1/24 w Wejherowie w wysokości 84,4 %.  
- Uchwała nr 511 w sprawie ustalenia zasad nabywania gruntów pod 
drogi;  
Dot. upowaŜnienia Prezydenta Miasta Wejherowa do nabywania 
gruntów wg określonych zasad. Grunty przewidziane do nabycia są 
przeznaczone lub zajęte pod: drogi publiczne, drogi wewnętrzne sta-
nowiące dojazd lub dojście do nieruchomości będących własnością, 
współwłasnością, przedmiotem uŜytkowania wieczystego lub współ-
uŜytkowania wieczystego, przysługujących Gm. Miasta Wejherowa, 
ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne ścieŜki rowerowe. Przeznaczenie 
gruntów powinno być ustalone w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego lub w koncepcjach zagospodarowania terenu. 
Powierzchnia gruntów nabywanych od jednego właściciela (uŜytko-
wnika wieczystego) nie moŜe przekraczać 5000 m2 .  
- Uchwała nr 512 w sprawie oddania nieruchomości w uŜyczenie;  
Dot. zgody na oddanie w uŜyczenie Powiatowemu Cechowi Rze-
miosł MiŚP ZP w Wejherowie na okres do 31 lipca 2024 roku, nieru-
chomości zabudowanej, połoŜonej przy ul. Kalwaryjskiej 3 wraz z 
budynkiem na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła i Niepu-
blicznego Liceum Ogólnokształcącego „Rzemiosła” dla Dorosłych.  
- Uchwała nr 513 w sprawie rozwiązania umowy uŜytkowania wie-
czystego;  
Dot. upowaŜnienia Prezydenta Miasta Wejherowa do rozwiązania 
umowy wieczystej ze ''Społem" Powszechną Spółdzielnią SpoŜyw-
ców "Zgoda'' w Wejherowie na nieruchomość KW nr 36310. 
- Uchwała nr 514 w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Wejherowa;  
Dot. wydzierŜawienia w drodze bezprzetargowej spółce PMP Sp. z o.
o. z siedzibą w Wejherowie na okres 15 lat części działki nr 11/56 
obr. 3 o pow. Ok.. 402 m2, połoŜonej przy ul. Budowlanych na miej-
sca postojowe dla pracowników i kontrahentów.  
- Uchwała nr 515 w sprawie oceny realizacji w 2009 roku Programu 
Gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Miasta Wejherowa 2002-2011”;  
Rada Miasta na podstawie przedłoŜonych Sprawozdań pozytywnie 
oceniła realizację w 2009 r. przez Prezydenta i Radę Miasta, Progra-
mu Gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarcze-
go Miasta Wejherowa 2002-2011".  
- Uchwała nr 516 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa;  
- Uchwała nr 517 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa 
dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12; 4/27, 7/3, obr. 20;  
Obydwie uchwały dotyczą obszaru połoŜonego na północ od ul. Gry-
fa Pomorskiego o pow. ponad 3,51 ha. Przedmiotem zmiany jest 
przeznaczenie terenów pod zabudowę usługową, kultu religijnego z 
dopuszczeniem funkcji towarzyszących i zieleń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.  
- Uchwała nr 518 w sprawie powołania Komisji Etyki jako komisji 
doraźnej Rady Miasta Wejherowa, dla rozpatrzenia skargi.  
W skład Komisji Etyki weszli członkowie Prezydium Rady: Piotr Bo-
chiński, Leszek Glaza i Wojciech Rybakowski. Celem komisji jest 
wyjaśnienie skargi z dnia 4 maja 2010 r. złoŜonej przez pracownika 
Urzędu Miejskiego na radnego Arkadiusza Szczygła i przedłoŜenie 
Radzie Miasta pisemnej opinii, czy radny swoim zachowaniem w 
dniu 29 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Wejherowie nie 
złamał roty złoŜonego ślubowania o jakim mowa w ustawie o samo-
rządzie gminnym.  
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 - Jesteśmy z Wejherowa i zbieramy datki na akcję zainicjowaną 
przez Jurka Owsiaka na rzecz strażaków, żeby można było zaku-
pić lepszy sprzęt ratowniczy, aby łatwiej im było walczyć z kolej-
ną powodzią - mówi wolontariusz Łukasz Formela kwestujący 
wspólnie z Agnieszką Wujec, Andżeliką Skierką i Michałem Wal-
dowskim. 
  W akcję zbierania datków pieniężnych aktywnie włączył się 
również Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wraz ze 
swoim zastępcą Bogdanem Tokłowiczem.  
  Wszyscy są przekonani, że akcja w skali kraju przyniesie wy-
mierne korzyści. Łukasz Formela uważa, że straż pożarna po-
winna być jednakowo i dobrze wyposażona, aby wszyscy ratow-
nicy posiadali taki sam sprzęt na wyposażeniu i na nim się szko-
lili. W razie kataklizmu można szybko przerzucić niezbędny 
sprzęt na teren innego województwa i skuteczniej wesprzeć 
działania ratownicze bez dodatkowego szkolenia strażaków.    
  Po południu na scenie przy ratuszu odbyły się  koncerty rocko-
wych zespołów „White Room” i „Farba”. Scenę i nagłośnienie 
zapewniło Wejherowskie Centrum Kultury.  Równolegle do kon-
certu  na placu Jakuba Wejhera strażacy prezentowali sprzęt i 
jego możliwości w działaniach ratowniczych. Odbył się pokaz z 
wykorzystaniem 40. metrowej drabiny hydraulicznej, która po-
zwala nieść pomoc na najwyższych kondygnacjach w mieście.  

   Sebastian Niewola, koordynator akcji ze sztabu orkiestry przy 
Wejherowskim Centrum Kultury, poinformował nas, że podczas 
akcji w dniu 4 lipca zebrano w sumie  3 135,04 zł. Zgodnie z za-
powiedziami zebrane pieniądze mają być przeznaczone na za-
kup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych jed-
nostek ratowniczych.  

Wycieczki po Wejherowie 
Miejskie Koło Przewodników PTTK z Wejherowa przygotowało pro-
pozycję wycieczek po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej. Wy-
cieczki organizowane są od 12 lipca do 20 sierpnia br. od poniedział-
ku do piątku. Zbiórka o godz. 11 na wejherowskim rynku przy po-
mniku Jakuba Wejhera. W programie znajduje się zwiedzanie ratu-
sza, kościoła klasztornego z zejściem do podziemi, odrestaurowanej 
Kalwarii Wejherowskiej  z wejściem do wnętrz kaplic oraz wizyta w 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Koszt 
udziału w wycieczce to 10 zł od osoby, wejście do muzeum i do pod-
ziemi klasztornych dodatkowo płatne na miejscu. Szczegółowe infor-
macje w ratuszu, bądź pod numerem telefonu  58 677 70 58. 

Orkiestra przeciw powodziom   
4 lipca br. zagrała w Wejherowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierając datki podczas akcji „Stop Powodziom”. 
Zbiórkę pieniędzy już od godziny 9.00 na rynku prowadzili wolontariusze z wejherowskiej Rady Młodzieżowej.  

ŚŚŚŚwięto Marynarki Wojennej więto Marynarki Wojennej więto Marynarki Wojennej więto Marynarki Wojennej     
w Wejherowie    

W przeddzień przypadającego 3 lipca święta Centrum Telein-
formatycznego Wsparcia i Dowodzenia Marynarki Wojennej 
odbył się uroczysty apel. Wielu żołnierzy i pracowników woj-
ska otrzymało z tej okazji odznaczenia i wyróżnienia. 
  Szef Sztabu Marynarki Wojennej adm. Waldemar Głuszko wręczył 
medale „Za zasługi dla obronności kraju” kadrze zawodowej i pra-
cownikom wojska. Komendant centrum kmdr dypl. Roman Kreft 
w uznaniu za pomoc okazaną podczas modernizacji skweru przed 
jednostką wręczył pamiątkowe podziękowania w formie plakietek 
grupie sponsorów m.in. samorządowcom i przedsiębiorcom. Zna-
leźli się w niej m.in. wicestarosta Grzegorz Gaszta, prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt i wójt Gm. Wejherowo Jerzy Kepka.  

Długa historia rzemiosła w Wejherowie  
W Powiatowym Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsię-
biorstw – Związek Pracodawców w Wejherowie miała miej-
sce promocja książki „Historia Cechu Rzemiosł w Wejhero-
wie”.  Autorki: Maria Stanzecka, Joanna Grochowska i Barbara 
Kos-Dąbrowska, zawarły w publikacji opis wszystkich okre-
sów funkcjonowania rzemiosła w Wejherowie. Urząd Miejski 
w Wejherowie był jednym ze sponsorów tej publikacji.  
 - Historia rzemiosła w Wejherowie jest tak długa, jak długie są 
dzieje miasta – twierdzi Brunon Gajewski, Starszy Powiatowego 
Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie. 
Jak powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk, wejherowski cech jest szczególny, wyróżnia się bowiem spo-
śród takich organizacji w Polsce dlatego, że zwraca się w kierunku 
młodzieży i realizuje szereg projektów.   
 - Wejherowo wyróżnia się w ramach powiatu i województwa – mó-
wił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Kiedy w Polsce 
zaczęło „ginąć” szkolnictwo zawodowe, w Wejherowie powstała Nie-
publiczna Szkoła Rzemiosła kształcąca rzemieślników. To świadczy o 
wielkim zaangażowaniu tutejszych rzemieślników, dzięki którym 
miasto się tak bardzo na przestrzeni wieków rozwijało.  
  Uroczystość promocji zgromadziła wielu gości, wśród których byli 
m.in. Kazimierz Plocke - wiceminister rolnictwa, Wiesław Szajda - 
prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Gdańsku, ks. Tadeusz Reszka, włodarze okolicz-
nych samorządów oraz przedsiębiorcy. Była także delegacja ze 
Schwerina  w Niemczech. Wejherowska organizacja rzemieślnicza 
współpracuje z Izbą Rzemieślniczą i Centrum Kształcenia i Techno-
logii w Schwerinie. 
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Jakub Wejher  na wejherowskim rynku  
W okresie wakacji letnich na wejherowskim rynku miesz-
kańcy i turyści mają okazję zobaczyć „atrakcję turystycz-
ną”. Z nastaniem lata na wejherowski rynek powrócił bo-
wiem… Jakub Wejher. Sprawuje on rolę żywego punktu 
informacji turystycznej oraz efektownego źródła wiedzy  
o historii miasta. 
   Jak przed rokiem przechadza się po placu i przekazuje tu-
rystom pocztówki  i ulotki reklamujące uroki miasta. Wejher, 
w rolę którego wcielił się Adam Hebel, uczeń Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, odziany jest w 
strój z epoki i chętnie pozuje do zdjęć turystom oraz miesz-
kańcom. Z inicjatywą przybliżenia postaci Wejhera wystąpił 
przed dwoma laty Urząd Miejski, uznając, iż stanie się on do-
datkową atrakcją miasta. Wejhera można spotka ć na rynku 
w okresie letnim.  

Wizyta gości z "Europe Echanges"  
Ponad dwudziestoosobowa grupa delegacji francuskiej ze 
współpracującego z Wejherowem od ponad 15 lat. Stowarzy-
szenia Gmin "Europe Echanges" z satelickich miast skupionych 
wokół Rouen odwiedziła gród Wejhera. Francuskich gości 
przyjął w ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
wspólnie ze swoim zastępcą Bogdanem Tokłowiczem. 
   Francuscy goście zwiedzili salę tradycji ratusza i otwartą niedaw-
no wystawę starych fotografii z okresu międzywojennego. Następ-
nie wzięli udział w spotkaniu z  prezydentami miasta Wejherowa, 
podczas którego wymieniono tradycyjne upominki oraz informa-
cje na te temat bieżącej współpracy. Francuzi wręczyli prezydento-
wi kronikę obrazującą współpracę z Wejherowem oraz album 
francuskich malarzy impresjonistów. W roli tłumacza wystąpiła 
Alicja Ćwiek.  
 - Podoba nam się Wejherowo i czujemy się w tym mieście zawsze 
bardzo dobrze - mówiła Przewodnicząca Komisji Polskiej EE Janin-
ne Savalle, szefująca delegacji francuskiej. W grupie gości byli m.in. 
Denis Pousssin - wicemer m. Bihorel, Christiane Bazyunt -  była 
wicemer Bihorel ds. finansów, Helena Chapron - członkini Komisji 
Polskiej oraz Patrice Gazet - radna Bihorel. 

Wystawa w ratuszu  
W okresie wakacyjnym Ratusz Miejski w Wejherowie udo-
stępniony został turystom 7 dni w tygodniu.  

   Sale tradycji  i wystawa są czynne od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 9.00 do 15.30 oraz w soboty i w niedziele od 11.00 
do 15.00. W ratuszu można zwiedzać sale tradycji i historii, salę 
obrad oraz wystawę przygotowaną specjalnie na wakacje  
„Wejherowo na początku XX wieku i w okresie przedwojennym”. 
Wystawa, której premiera odbyła się podczas majowej Wejhe-
rowskiej Nocy Muzeów,  prezentuje w głównej mierze fotografie 
rodzinne, pocztówki i inne pamiątki zebrane od mieszkańców 
Wejherowa. Ratusz można zwiedzać bezpłatnie z przewodni-
kiem. 

XIII Kaszubskie Warsztaty Akordeonowe 
W Wejherowie odbyły się już trzynaste Kaszubskie Warszta-
ty Akordeonowe, w których wzięło udział 38 młodych muzy-
ków z 16 szkół muzycznych z całej Polski. Warsztaty zorgani-
zowała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina 
w Wejherowie.  
  Młodzi akordeoniści doskonalili swoje umiejętności pod kierun-
kiem wybitnych pedagogów z Gdańska, Łodzi i Świnoujścia. Go-
ściem specjalnym był wybitny akordeonista prof. Mikko Luoma  
z Akademii Muzycznej w Turku (Finlandia). Zajęcia warsztatowe 
odbywały się w Gimnazjum nr 1. Zwieńczeniem tygodniowych 
zajęć był koncert z udziałem wszystkich akordeonistów zagrany  
2 lipca na placu Jakuba Wejhera i powtórzony następnego dnia w 
auli Gimnazjum. Połączoną orkiestrą dyrygował kompozytor  
i dyrygent Krzysztof Naklicki. Zebrana na rynku publiczność usły-
szała znane standardy akordeonowe a także wiązankę melodii ka-
szubskich. Jak mówi Ryszard Borysionek z Państwowej szkoły Mu-
zycznej w Wejherowie wszyscy młodzi akordeoniści wyjeżdżając z 
Wejherowa otrzymali zestaw nut z melodiami kaszubskimi.  

Turniej Skata 
Następny XIII Turniej Skata  Sportowego o Puchar Prezydenta 

miasta Wejherowo, Wójta Gminy Wejherowo oraz Prezesa  
Zrzeszania Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie odbędzie się 

3 września o godz. 17 w siedzibie zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie 



Lipiec 2010 r.                                               Nowiny - www.wejherowo.pl                                                                Str. 9                                                                                                    

 - Promujemy nad morzem nasze miejskie zabytki a także impre-
zy organizowane w mieście np. koncerty letnie. Materiały infor-
macyjne wywieszamy w gablotach lub zostawiamy w recepcjach 
pensjonatów. W tym roku ponownie odwiedziliśmy ponad sto 
obiektów w kilkunastu miejscowościach nadmorskich. Obecność 
turystów z miejscowości nadmorskich w Wejherowie potwier-
dza słuszność prowadzonej przez nas akcji - mówi Jacek Thiel, 
szef miejskiej promocji.  
  Skuteczność bezpośredniego promowania potwierdzają bada-
nia statystyczne prowadzone wśród turystów, którzy w ośrod-
kach wczasowych i pensjonatach znajdują materiały informacyj-

AAAAkcja promocyjna Urzędu Miejskiegokcja promocyjna Urzędu Miejskiegokcja promocyjna Urzędu Miejskiegokcja promocyjna Urzędu Miejskiego    
Miasto Wejherowo po raz 11. przeprowadziło akcję promocyjną w miejscowościach nadmorskich w pasie wy-
brzeża od Białgóry, przez Dębki, Karwię, Jastrzębią Górę, Władysławowo po Hel i Puck. Dzięki temu do grodu 
Wejhera przyjeżdża wielu turystów z całej Polski szukających innych atrakcji, niż plaża i morskie fale.   

Miłośników numizmatyki, kolekcjonerów i turystów in-
formujemy, że od niedawna przy furcie wejherowskiego 
Klasztoru oo. Franciszkanów można nabyć za 7 zł pa-
miątkowy medal w kolorze złota z wizerunkiem Matki 
Bożej Wejherowskiej.  

  Na jednej stronie widnieje postać madonny z dzieciątkiem 
Jezus i napisem: Matka Boża Wejherowska Uzdrowienia Cho-
rych na Duszy i na Ciele. Na drugiej zaś widnieje Ko ściół 
Trzech Krzyży a wokół niego napis: Sanktuarium Pasyjno-
Maryjne Wejherowo.  
  Jak informuje gwardian klasztoru o. Tyberiusz, który jest 
autorem projektu medalu, ta inicjatywa zaistniała dzięki por-
talowi internetowemu www.zlotapolska.pl, gdzie można za-
poznać się ze szczegółowymi informacjami na temat tej akcji.   
  Należy dodać, że wejherowskie Sanktuarium Pasyjno-
Maryjne znalazło się w gronie pomorski ch zabytków i a trak-
cji turystycznych na Szlaku „Złote Pomorze” obok taki ch 
miejsc jak m.in. Ratusz Główny Miasta Gdańska, Bazylika Ma-
riacka, Archikatedra Oliwska, Zamek Krzyżacki w Malborku 
czy Kaszubskie Oko w Gniewinie. 

Nowa ksiąŜka o inspektorze Braunie 
Na początku lipca ukazała się ko-
lejna książka Piotra Schmandta 
pt. „Fotografia” wydana przez 
Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne w Sopocie w koedycji z Wy-
dawnictwem Funky Books.    
   To druga z kolei powieść kryminal-
na tego autora w stylu retro i z humo-
rem, której głównym bohaterem jest 
genialny inspektor Braun z Berlina. 
Akcja książki ponownie dzieje się w 
Wejherowie, ale kilka lat później, niż  
„Pruska zagadka”. Inspektora spro-
wadzają do Wejherowa  sprawy pry-
watne. Szybko jednak okazuje się, że 
Braun będzie musiał przedłużyć swój 
pobyt w grodzie Wejhera, gdyż popełniona została zbrodnia. Ta-
jemnicza śmierć wyzwala wiele domysłów i pytań, na które in-
spektor Braun próbuje znaleźć odpowiedź.  
   Patronat nad cyklem kryminałów Sprawy Inspektora Browna 
objął Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i portal 
www.zobaczwejherowo.pl. 

ne o Wejherowie. Tym śladem zaczynają podążać  też inne gmi-
ny np. Gniewino, co potwierdza słuszność prowadzonej akcji. 
  Pozytywnie o potrzebie działań promocyjnych wejherowskie-
go urzędu wypowiadają się pracownicy obiektów wypoczynko-
wych i Punktów Informacji Turystycznych. 
 - Goście pytają się o zabytki w okolicach, warte obejrzenia oraz 
poznania ich historii. Materiały informacyjne o grodzie Wejhera 
otrzymujemy  z Urzędu Miejskiego od wielu  lat..  Polecamy tuy-
rystom zwiedzanie Wejherowa. - mówi Małgorzata Gordziej z 
Pensjonatu "Mikołaj" w Białogórze. 
- Turyści przyjeżdżający do naszego ośrodka nad morze, gdy 
znudzą się miejscowymi atrakcjami, szukają innych. Pytają o 
Wejherowo i co można tam zobaczyć. Pomocne   są wtedy mate-
riały promocyjne z Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Uważam, 
że ta akcje trzeba kontynuować - mówi rumianin Karol Pietra-
szak, pracownik pensjonatu. 
  Zadowolenie wyrażają też turyści. Na przykład Sabina Klim-
kowska ze Śląska mówi, że zawsze gdy jest w Dębkach, przyjeż-
dża do Wejherowa na zakupy i zwiedzanie ciekawych miejsc. 
Podczas ostatniego pobytu w naszym mieście udała sie z rodzi-
na na wycieczkę z przewodnikiem po Kalwarii Wejherowskiej.  
  Zwiedzanie miasta, Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego i Kalwarii 
Wejherowskiej z przewodnikiem cieszy się coraz większym za-
interesowaniem. Wyjścia odbywają się codziennie w dni pow-
szednie. Zbiórki są o godz. 11.00 przy Pomniku Jakuba Wejhera.   

Pamiątkowy medal w Wejherowie 

Nowy przewodnik  
Wrocławskie Wydawnictwo ZET wydało 
przewodnik turystyczny po Sanktuarium 
Pasyjno-Maryjnym pt. „Wejherowo – Du-
chowa Stolica Kaszub”. Autorem tekstu 
jest Bartłomiej Muński przy współpracy z 
Jadwigą Wilga-Steyer. W publikacji wyko-
rzystano zdjęcia m.in.. Justyny i Bartło-
mieja Muńskich, Bożeny i Leszka Okoń-
skich oraz Leszka Spigarskiego. W prze-
wodniku oprócz opisów poszczególnych 
kapliczek znajdziemy ciekawe wątki doty-
czące historii Wejherowa i klasztoru oraz 
ważne inne informacje dla turystów.   
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Sobótki w Wejherowie 
Na kilku wejherowskich osiedlach w Noc Świętojańską zapłonęły 
tradycyjne ogniska. Największe rozpalono na obiekcie rekreacyjno-
sportowym przy ul. Konopnickiej. W atrakcyjnie zorganizowanych 
Sobótkach wzięło udział kilkuset mieszkańców Śmiechowa. Impre-
zę zorganizowali także członkowie stowarzyszenia sportowego 
"Barka" przy Parafii NMP Królowej Polski pod kierunkiem Jarosła-
wa Borowca. Jak powiedział Bogusław Suwara, sekretarz miasta, 
organizatorom pomocy udzielił Prezydent Miasta Wejherowa  
i Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. W przygoto-
wanie imprezy włączyli się radni miejscy ze Śmiechowa - Jarosław 
Kierznikowicz i Czesław Kukowski oraz radny powiatowy Jacek 
Thiel.  Sobótki odbywały się też nad rzeką Redą w rejonie ogród-
ków działkowych oraz obok mostu przy ul. Orzeszkowej. Atrakcyj-
ne Sobótki zorganizowała również Rada Osiedla Sucharskiego - 
przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Jakubek oraz radny miejski 
Dariusz Kreft. Festyn integracyjno-zapoznawczy przy stawie obok 
rzeki Redy zorganizowali również mieszkańcy osiedla Fenikow-
skiego. Głównymi inspiratorami imprezy byli aktywni społecznie 
mieszkańcy osiedla m.in. Mariusz Łupina i Edward Śliwiński.  

Marlena ma 18 lat. Jest uczennicą bytowskiego Liceum Ogólno-
kształcącego. Muzyką interesuje się od dawna, zwłaszcza jazzem, 
rockiem i ambitnym popem. Uczy się grać na pianinie i na gitarze. 
Uczęszcza na zajęcia wokalne w bytowskim Domu Kultury.  
A języka kaszubskiego nauczyła się w szkole.   
Przed wejherowską publicznością w ramach konkursowych prze-
słuchań wystąpili: Anita Pobudkiewicz (Reda), Natalia Szroeder 
(Parchowo), Milena Szymańska (Pomlewo), Małgorzata Prange 
(Puck), Marlena Brzeska (Nowe Huty), Martyna Mazur (Łęczyce), 
Anna Mach (Rumia) oraz Paweł Orlikowski(Dzie-miany).  W ocze-
kiwaniu na werdykt jury, w którym zasiedli m.in. dyrektor Radia 
Kaszebe Anna Kościukiewicz-Jabłońska, regionalista Tomasz 
Fopke i wokalistka Weronika Korthals, publiczność wysłuchała 
laureatów z poprzednich edycji, czyli Eweliny Pobłockiej z Luzina i 
Ilony Stepanik z Czymanowa. W roli gwiazd koncertu wystąpili 
Sławomir Bieniek i Weronika Korthals. Nagrodę specjalną z rąk 
dyrektor Radia Kaszebe Anny Kościukiewicz-Jabłońskiej  otrzyma-
ła Natalia Szroeder z Parchowa, a nagrodę publiczności Małgorza-
cie Prange z Pucka wręczył prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. Przypomnijmy, że dwie poprzednie finalistki Kaszubskiego 

Idola otrzymały możliwość nagrania swoich płyt i są promowane 
przez Radio Kaszebe. Tegoroczna laureatka Marlena Brzeska 
oprócz silnej promocji może również liczyć na materiał muzyczny i 
wsparcie przy jego nagrywaniu. - Konkurs pokazuje, że Kaszuby 
potrafią śpiewać. Mamy nadzieję, że projekt będziemy mogli dalej 
rozwijać – dodaje dyrektor Radia Kaszebe. 

Marlena Brzeska Kaszubskim Idolem 2010 
Podczas finałowego koncertu zorganizowanego 11 lipca przez Radio Kaszebe na placu Jakuba Wejhera poznaliśmy laure-
ata konkursu Kaszubski Idol 2010. Tytuł ten wyśpiewała Marlena Brzeska z Nowych Hut koło Bytowa. 

Konkurs czytelniczy  
„3M czyli Reda, Rumia i Wejherowo” 

Dobiegł końca  IV Powiatowy Konkurs Czytelniczy „3M czyli 
Reda, Rumia i Wejherowo” zorganizowany przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie. Jak powie-
działa dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz celem kon-
kursu było uczczenie 10. lecia Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego, czyli związku miast Wejherowa, Redy i Rumi.  

  Autorka projektu Iwona Block poinformowała, że na projekt 
3M składał się cykl spotkań z przedstawicielami trzech miast 
oraz dwuetapowy konkurs czytelniczy o zasięgu powiato-
wym. Konkurs czytelniczy został przeprowadzony w kilku 
grupach wiekowych i wzięło w nim udział 75 uczestników.  
   Laureatami konkursu czytelniczego "3M" zostali: w kategorii 
klasy 0-III - Ewelina Mielewczyk (SP w Pobłociu kl. II), Adrian-
na Ceynowa (SP w Lubocinie kl. II),   Katarzyna Herold 
(Smażyno); w kategorii klas IV-VI - Krystian Baboszyn  (SP nr 
1 w Rumi kl. Vb), Anita Wiczling (SP nr 11 w Wejherowie kl. 
VIb), Karol Langa  (SP nr 5 w Wejherowie kl. IVa); w kategorii 
szkół gimnazjalnych - Maciej Hebel (Gimn. Samorządowe w 
Bolszewie kl. Ie), Karolina Kłosińska (Wejherowo) i Beata 
Hinc (Gimn. nr 1 w Wejherowie kl. IIId). W skład komisji kon-
kursowej wchodzili: Danuta Loewenau (przewodnicząca) 
oraz Iwona Block i Bogumiła Dettlaff (członkowie). Nagrody 
laureatom konkursu wręczyli prezes Stowarzyszenia MTK 
Leszek Glaza i zastępca burmistrza Redy Janusz Molak. 
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Warsztaty psychoedukacyjne 
Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne TRAMPOLINA w okresie 
od 1.03 – 30.06.2010 zrealizowało warsztaty psychoedukacyjne 
dla uczniów  klas V i VI szkoły podstawowej. Centrum mające swo-
ją siedzibę w Wejherowie przy ul. 12 Marca 153 prowadzone jest 
przez Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty  i Po-
moc Psychologiczno – Pedagogiczną.  
  Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne były adresowane do 
dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce. Miały formę cyklicznych 
spotkań grupowych, a uczestniczyło w nich 22 uczniów z  4 wejhe-
rowskich szkól podstawowych. Zgłoszenia na zajęcia odbywały się 
za pośrednictwem wicedyrektorów lub pedagogów szkolnych.  
W trakcie realizacji programu w miarę potrzeb realizowane były 
indywidualne konsultacje psychologiczne  dla rodziców. 
  Zajęcia były realizowane nieodpłatnie dzięki przyznaniu przez 
Gminę Miasta Wejherowa dotacji ze środków publicznych adreso-
wanych do organizacji pozarządowych. Zajęcia zakończyły się wrę-
czeniem dzieciom certyfikatów. W ocenie prowadzących przynio-
sły zamierzony efekt, obserwowano wzrost pewności siebie, po-
prawę koncentracji uwagi, aktywne podchodzenie do różnorod-
nych zadań i większą wytrwałość w ich realizacji. Zajęciom przy-
świecała ogólna myśl, że każdego stać na więcej.  

Półkolonia TPD w „piątce” 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wejherowie zorganizowało w 
Szkole Podstawowej nr 5 półkolonie dla dzieci. Z możliwości let-
niego wypoczynku pod opieką wolontariuszy TPD skorzystało 
ponad ok. 150 dzieci. Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz powiedział, że inicjatywa TPD polegająca na organizo-
waniu półkolonii dla dzieci za środki z organizowanych imprez i 
datki sponsorów  trwa już 15 lat. Dyrektorem półkolonii była Ry-
szarda Wiśnios, a wychowawcami w 7. grupach – wolontariusze, 
w większości nauczyciele wejherowskich szkół. Prezes wejherow-
skiego Zarządu Koła TPD Stanisław Madera informuje, że półkolo-
nie udało się zorganizować głównie dzięki dotacji Prezydenta Mia-
sta Wejherowa, gdyż w tym roku ze względu na deszczową pogo-
dę niewiele udało się pozyskać pieniędzy podczas Festynu „Dar 
Serca” i Dniu Jakuba.   

Mistrzowie „Czarnej Baśki” 
W Restauracji ANGELOS w Wejherowie odbyło się zakończenie V 
Jubileuszowego Turnieju Wejherowskiej Ligi „Czarnej Baśki” o in-
dywidualne i drużynowe Mistrzostwo Miasta Wejherowa. Turniej 
został zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hildebrandta przez Ewę i Mieczysława Hoppe. 
   W 10 spotkaniach turniejowych wzięło udział 29 graczy. W klasy-
fikacji indywidualnej zwyciężył Jacek Domarus - 883 pkt., przed 
Czesławem Kamińskim -  734 pkt. i Wiesławem Szymków - 521 
pkt. W pierwszej szóstce uplasowali się: Brygida Skrzypczak  - 495 
pkt., Jerzy Bojka - 473 pkt. i Jarosław Zieliński - 456 pkt. Najlepszą 
drużyną została drużyna „WEJHER” w składzie: Wiesław Szym-
ków, Czesław Kamiński, Mariusz Kozakiewicz i Jacek Pohl (1625 
pkt.). Puchary dla zwycięzców indywidualnych i drużynowych 
ufundował Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  

Wakacyjny Turniej Piłki NoŜnej 
Na boisku sportowym przy wejherowskich wieżowcach trwa 
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla chłopców szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Zawody organizują i prowadzą nauczycie-
le wychowania fizycznego Jarosław Krause i Arkadiusz Szlas. 
Jak informuje Jarosław Krause turniej organizowany jest pod 
patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa i Wejherowskiego 
Centrum Kultury przy współpracy z Wejherowskim Zarządem 
Nieruchomości Komunalnych, który nadzoruje obiekty sporto-
wo-rekreacyjne w mieście. 
- Codziennie przychodzi spora grupa młodzieży, żeby pograć w 
piłkę. Każda drużyna zgłaszająca się danego dnia do turnieju ma 
prawo gry. Na zakończenie akcji zawodnicy otrzymają pamiątko-
we puchary i medale – mówi Arkadiusz Szlas podkreślając, że 
najważniejsze żeby chłopcy mieli możliwość uprawiania sportu 
pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego oraz jak naj-
więcej okazji do radości i zadowolenia podczas wakacji. 

Letni wypoczynek w mieście  
Nie wszystkich rodziców stać na to, żeby swojemu dziecku zapla-
nować letni wypoczynek. Kolonie, obozy czy kursy są bardzo 
kosztowne. W Wejherowie ponad pięćset dzieci będzie mogło 
skorzystać z różnych form wakacyjnego wypoczynku dofinanso-
wanego przez miasto. Z miejskiego budżetu ok. 33 tysięcy zło-
tych przekazanych zostało organizacjom pozarządowym organi-
zującym kolonie oraz obozy harcerskie, integracyjne, rekreacyjne 
i socjoterapeutyczne. 
  Środki z miejskiego budżetu otrzymało Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek, Akcja Katolicka Św. Leona, Uczniowski Klub Sporto-
wy Ósemka”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcer-
stwa Rzeczypospolitej, Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
w Wejherowie.  
 - Od kilku lat miasto realizuje „Akcję Lato”, podczas której nie-
zmiennie istotnym zadaniem w zakresie profilaktyki jest organi-
zacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji - mówi 
Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Wobec 
istniejących zagrożeń dotyczących nadużywania alkoholu, narko-
tyków i i innych używek, główną uwagę w programach profilak-
tycznych skupiono na ochronie dzieci i młodzieży przed tymi 
zagrożeniami.  
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Julian  Damaszk i Paweł Gosz  
mistrzami Polski w radiojachtingu 

Tegoroczne Mistrzostwa Polski jachtów żaglowych ste-
rowanych radiem w klasie F5-10 rozegrane na Jeziorze 
Trzesiecko w Szczecinku okazały się bardzo udane dla 
zawodników RJK Bliza-BalexMetal Wejherowo.  
   W klasie 1 metra eliminacje do Mistrzostw Polski wygrał Jan 
Springer z Wągrowca przed Julianem i Damianem Damaszk z  
„Blizy” Wejherowo. W kategorii juniorów zwyciężył Łukasz Pia-
secki (Czarni Pieszcz), przed Karolem Klawikowskim i Mateu-
szem Labudą (obaj z Blizy). Najlepszym młodzikiem został Paweł 
Gosz (Bliza), przed Patrykiem Żeberskim z Poznania i Dawidem 
Mazurkiem z Czarnych Pieszcz.   
  Mistrzem Polski w klasie F5-10 seniorów został Julian Damaszk  
(Bliza-BalexMetal), wicemistrzem Jan Springer, a Damian Da-
maszk wywalczył brązowy medal. Znakomicie spisali się juniorzy 
wejherowskiego klubu. Tytuł mistrzowski i złoty medal zdobył 
Paweł Gosz, który pokonał faworyta - Mikołaja Grzechowiaka z 
Wągrowca. Zaś tytuł drugiego wicemistrza Polski wywalczył Szy-
mon Cyra z wejherowskiej „Blizy”. Zawodnicy Blizy-Balex-Metal 
w sumie zdobyli 4. z 6. medali mistrzostw Polski, co przełożyło 
się na zwycięstwo zespołowe. Nominację do reprezentacji Polski 
juniorów wywalczyli wejherowianie: Karol Klawikowski, Szymon 
Cyra, Paweł Gosz  i Mateusz Labuda. Gratulujemy! 

GRYFIADA 2010 
Na boisku ZSP nr1 „Bukowa” trener Stefan Machaliński przy 
pomocy rodziców przeprowadził turniej naborowy piłki noż-
nej „Grfiada”. Wzięli w nim udział piłkarze rocznika 2001, 2002, 
2003, 2004. W turnieju zwyciężyli zawodnicy Gryfa II (12 pkt.), 
przed Gryfem III (8 pkt.) i Gryfem V (7 pkt.). W Gryfie II wystą-
pili: Stanisław Bożych, Jakub Kunz, Jakub Kierznikowicz, Kacper 
Wicke, Błażej Wysiecki, Jakub Godlewski, Mateusz Chmura i 
Filip Seroczyński. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali: Jakub 
Kunz (Gryf II) – 8 bramek, Kacper Hildebrandt (Gryf III – 8 bra-
mek) i Marek Oseńko (Gryf VI) – 6 bramek. Wszyscy piłkarze 
otrzymali medale oraz nagrody: piłki, getry i słodycze.  (sm) 

            Juniorzy Gryfa w Elmshorn 
Najmłodsi juniorzy „Gryfa” rocznik 1999 uczestniczyli w turnieju 
Arcus Sport Cup 2010 zorganizowany przez Klub Holsatia Elms-
horn k. Hamburga jako mistrzostwa regionu Schleswig Holstein.   
   W turnieju wystąpiły 23 drużyny, w tym 3 z Gryfa Wejherowo. 
Trener Dariusz German do Elmshorn zabrał 33 zawodników, z 
których stworzył 3 drużyny. Turniej wygrał zespół TuS Appen 
który w finale pokonał hamburski Vorwarts Wacker 1:0. Najle-
piej wypadł Gryf II, który zajął 10. miejsce. Gryf III uplasował się 
na 13. miejscu, a Gryf I – na 16. miejscu. W zespole Gryfa 2 wystą-
pili: Mateusz Krauza., Klaudia Żółtowska Kacper Miler, Fabian 
Kątny, Adrian Petk, Dawid Sychowski, Maciej Czeszewski, Niko-
dem Lesnow, Maciej Koszałka i Maciej Cybulski,. Wyjazdowi do 
Elmshorn - finansowanemu wyłącznie przez rodziców - towarzy-
szyły liczne atrakcje, w tym wizyta w Aquaparku, zwiedzanie 
Berlina ze Stadionem Narodowym i zwiedzanie z przewodnikiem 
stadionu HSV Hamburg. Opiekunem piłkarzy w Elmshorn był 
Łukasz Kass, były mieszkaniec os. Kaszubskiego, który opuścił 
Wejherowo i nasz kraj w 1991 roku w wieku 3 lat. 

Dobry występ piłkarzy ZUKDobry występ piłkarzy ZUKDobry występ piłkarzy ZUKDobry występ piłkarzy ZUK 

Drużyna wejherowskiego Zakładu Usług Komunalnych 
wywalczyła 5. miejsce w Mistrzostwach Polski Firm Ko-
munalnych, Energetycznych i Gazowniczych w piłce noż-
nej rozegranych w Rewalu. W mistrzostwach wzięło 
udział 18 drużyn z całego kraju.  
  Zespół ZUK wystąpił w składzie:  Adam Spigarski  (kapitan i 
kierownik drużyny), Marcin Czech  (bramkarz), Szczepan Kass, 
Sławomir Czerwionka, Grzegorz Maj, Grzegorz Płotka, Michał 
Dąbrowski, Sebastian Żyła oraz Maciej Alfuth. Jest to najlepszy 
wynik w dotychczasowych pięciu startach. Mistrzostwo wywal-
czyła drużyna  Wodociągi Legnica. Dyrektor ZUK Henryk Skwar-
ło podkreśla, że aktywność drużyny służy integracji załogi rów-
nież poza pracą, a także promocji firmy i miasta Wejherowa. 

Najlepsi szkolni sportowcy  
Wejherowski Szkolny Związek Sportowy w minionym 
roku szkolnym zorganizował w ramach XXXVIII Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej i X Gimnazjady 40. imprez rangi mi-
strzostw miasta, 12. mistrzostw powiatu, 6. półfinałów 
wojewódzkich i 4. finały wojewódzkie. 
  Zawody organizowane były we współpracy z Wojewódzkim Szkol-
nym Związkiem Sportowym, Powiatowym Zespołem Placówek Oś-
wiatowo-Wychowawczych, Urzędem Miejskim w Wejherowie i 
Wejherowskim Centrum Kultury. Zawody zgromadziły na starcie 
ponad 3500 zawodników i zawodniczek. Podsumowanie sportowe-
go roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół nr 1, w trakcie które-
go nagrodzono wszystkich finalistów wojewódzkich medalami pa-
miątkowymi. Medale wręczał Michał Jeliński, kierownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. 
FINALIŚCI WOJEWÓDZCY XXXVIII Igrzyska Młodzież Szkolnej 
Mini piłka nożna – I miejsce  SP 6:  Krzysztof Pestilenz, Maciej Leske, 
Przemek Rynkowski, Sebastian Grzenkowicz, Marek Liedtke, Paweł 
Muszka, Damian Mielewczyk, , Maciej Cybulski, Piotr Grabowski, Da-
wid Sychowski, Kacper Małolepszy. Nauczyciel – Jarosław Krause. 
Sztafety pływackie – IV miejsce SP 8:  Apolonia Kortas, Paulina Bur-
ger, Magda Siry, Klementyna Ostajewska, Maria Małek, Martyna Sę-
kowska, Laura Lademann, Julia Ogrodzińska, Weronika Żywicka. 
Nauczyciel – Marzena Fehlauer. 
Unihokej – V mejsce SP 8: Magdalena Arendt, Marta Chrapkowska, 
Kinga Dziosa, Natalia Frankowska, Weronika Janzen, Dominika Ko-
rzeniewska, Ewelina Lessnau, Joanna Mosińska, Patrycja Publice-
wicz. Nauczyciel – Grzegorz Janiszewski. 
Mini koszykówka  - VI miejsce SP 8: Kamil Kaźmierczak, Oskar Dyl, 
Robert Lekner, Maciej Cackowski, Daniel Konkol, Mateusz Rohraff, 
Paweł Naczk, Wojtek Modrzejewski, Mateusz Pietrucha, Patryk Bi-
liński, Patryk Potrykus, Bartek Karasiński, Daniel Dawidowski, Ma-
teusz Szmagaj, Bartek Malinowski. Nauczyciel - Kordian Zabrocki.  
Sztafety pływackie - VIII miejsce SP 8: Bartek Malinowski, Maciej Ca-
ckowski, Patryk Biliński, Kacper Krzemiński, Błażej Myszk, Borys 
Bielecki, Paweł Gruba, , Kamil Klecha. Nauczyciel – S. Markiewicz. 
Indywidualnie. SP 6 - biegi przełajowe: Paweł Bach, Łukasz Milew-
czyk. Nauczyciel - Anna Sarnowska.  SP 11 - biegi przełajowe: Klau-
dia Engelbrecht. Nauczyciel: Beata Słupianek.  SP 11 - pływanie: Os-
kar Bergmann, Jakub Nowicki, Klaudia Dettlaff. Nauczyciel - Piotr 
Woj.ciechowski. SP 11 - tenis ziemny: Cezary Walkusz. SP 9 - tenis 
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NNNNowy lokal w centrum miasta owy lokal w centrum miasta owy lokal w centrum miasta owy lokal w centrum miasta     
Kolejny nowy lokal gastronomiczny pojawił się w centrum 
Wejherowa. Jest to "Qchnia Iwy" urządzona  przy placu Jaku-
ba Wejhera 2 w oparciu o gastronomię Hotelu Murat w Re-
dzie. 
  "Qchnia Iwy" czynna jest codziennie od godz. 9.00 do 21.00 
(a w soboty do 22.00). Lokal serwuje śniadania, obiady, kola-
cje i desery. Oferowane wyroby garmażeryjne można zaku-
pić na wynos.  
  Zgodnie ze Strategią rozwoju miasta na wejherowskim ryn-
ku powinno być jak najwięcej kawiarni, restauracji i innego 
typu lokali cukierniczych i gastronomicznych, gdyż one two-
rzą klimat miasta i sprzyjają rozwojowi turystyki.  

KKKKammerchor z Munster ammerchor z Munster ammerchor z Munster ammerchor z Munster     
zaśpiewał w kolegiaciezaśpiewał w kolegiaciezaśpiewał w kolegiaciezaśpiewał w kolegiacie    

W ramach Letnich Koncertów organizowanych przez Prezyden-
ta Miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury w mi-
nioną niedzielę w wejherowskiej kolegiacie wystąpił Chór Ka-
meralny z Münster. Chórowi towarzyszyli polscy artyści:  
Agnieszka Tomaszewska – sopran; Ewa Wadyńska-
Wąsikiewicz – alt; Krzysztof Gasz – tenor; Ryszard Kalus – bas-
baryton; Medea Berianidze i Joanna Bernagiewicz – fortepian 
oraz Bogdan Narloch – fisharmonia. Podczas tegorocznego tour-
ne po Polsce „Kammerchor” wystąpił w Kołobrzegu, Koszalinie, 
Jastrzębiej Górze, Wejherowie, Gdańsku i Reczy. 

Święto policji  
W wejherowskim Urzędzie Miejskim odbyły się obchody 
Święta Policji. Podczas uroczystości z okazji Święta Policji 
wielu policjantów otrzymało odznaczenia, awanse i inne 
wyróżnienia. Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie 
Krzysztof Lawer z rąk prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta otrzymał replikę statuetki Jakuba Wejhera.  

 - Za aktywne działania zmierzające do rozwiązywania wielu 
ważnych spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom Wej-
herowa bezpieczeństwa, ochrony ich życia i mienia, które razem 
kreują Wejherowo, jako miasto bezpieczne – mówił podczas 
wręczania statuetki prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt.  
  Podczas uroczystości wręczono 62 nagrody motywacyjne dla 
policjantów i 27 dla pracowników policji. Wyróżniającym się w 
pracy policjantom nagrody rzeczowe w postaci bonów ufundo-
wał także Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
Otrzymali je: Andrzej Borzechowski, Joanna Kulling-Konkel, An-
drzej Ropela, Roman Szuta oraz Jacek Orzeł.  

- To szczególny dzień dla każdego policjanta służącego dla dru-
giego człowieka, często z narażeniem życia. To dzięki Waszemu 
profesjonalizmowi -  Krzysztof Lawer. zwrócił się do funkcjona-
riuszy – uzyskujemy takie wyniki. To zaszczyt z Wami pracować.   

Odpust Uzdrowienia Chorych 
na wejherowskiej Kalwarii  

"Bądźmy świadkami miłości" - w tym duchu przebiegał w dniach 
3-4 lipca br. Odpust Uzdrowienia Chorych na Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Na sumę odpustową przy Kaplicy Kajfasza, którą od-
prawił ks. abp senior Tadeusz Gocłowski, przybyło wielu cho-
rych z Wejherowa i okolic.  

  Wiernych witał o. Tyberiusz Nitkiewicz, gwardian Klasztoru 
OO. Franciszkanów, witając przybyłych wiernych i pielgrzymów, 
wśród których byli wejherowscy prezydenci. 

   W nawiązaniu do zaśpiewanej przez Chór Męski "Harmonia" 
pieśni "Bogurodzica" ks. abp Tadeusz Gocłowski przypomniał w 
swojej homilii, że 600. lat temu pod Grunwaldem całe rycerstwo 
polskie śpiewało "Bogurodzicę" modląc się o zwycięstwo praw-
dy, wolności i miłości.  

 - Gromadzimy się co roku w ten Odpust Lipcowy, by prosić Jezu-
sa Chrystusa, za wstawiennictwem Jego Matki, o zdrowie dla 
chorych, o błogosławieństwo dla tych, którzy im służą, o boże 
błogosławieństwo dla nas wszystkich, którzy dźwigają jakiś 
krzyż cierpienia, smutku i trudności - mówił podczas odpustu 
Ksiądz Arcybiskup.   
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejski  
Informacja - Kancelaria Ogólna 

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

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

Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski  

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

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

Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 
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 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 Placówek Oświatowych   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PSIE 

Spis Rolny 2010 
Od 1 września do 31 października 2010 r. odbędzie się w naszym kraju 
Powszechny Spis Rolny.  

Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzony w tym samym termi-
nie i w tym samym zakresie tematycznym we wszystkich 27 państwach człon-
kowskich UE. 

 Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o udział w tym historycznym 
badaniu i życzliwe przyjęcie odwiedzających Państwa rachmistrzów spiso-
wych Powszechny Spis Rolny odbędzie się wprawdzie dopiero jesienią br, 
jednak badanie dotyczyć będzie stanu w dniu 30 czerwca 2010 r. lub okresu 
od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. (czyli umownego roku gospodarcze-
go). Zanotowanie przez Państwa najważniejszych informacji o stanie gospo-
darstwa na dzień 30 czerwca 2010 r. zdecydowanie ułatwi i przyspieszy prze-
prowadzenie właściwego spisu.  





Dody,

Golec Orkiestra


