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- Dziękuję prezydentowi Hildebrandtowi za możliwość 
rozmowy i opinię na temat Metropolii - mówił Paweł 
Adamowicz. – Prywatnie bardzo się lubimy, w większości 
spraw się zgadzamy, różnimy się co do sposobu budowa-
nia metropolii. Uważam, że stowarzyszenie jest potrzeb-
ne, bowiem konieczne jest istnienie pewnej ramy – syste-
matyczności, regularności pracy ponad 40 samorządów. 
Wejherowo to dynamicznie rozwijające się miasto Metro-
polii Gdańskiej i bez względu czy będzie w stowarzysze-
niu, czy też nie, to do Metropolii dokłada swój potencjał 
i sukcesy. 

 Jak mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt rozmowa by-
ła długa, ale tocząca się w przyjaznej atmosferze, podczas 
której prezydent Paweł Adamowicz przedstawił swoje 
argumenty na temat funkcjonowania Metropolii.  

Wizyta prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza  
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przyjechał do Wejherowa, aby rozmawiać o przystąpieniu wejhe-
rowskiego samorządu do nowego stowarzyszenia - Gdański Obszar Metropolitalny. Spotkanie, podczas 
którego prezydent Krzysztof Hildebrandt oprowadził gościa po ratuszu, przebiegało w miłej atmosferze.  

Metropolia juŜ istnieje  
Krzysztof Hildebrandt 

Prezydent Wejherowa  

 - Metropolia istnieje i musi się roz-
wijać, co do tego jesteśmy zgodni.  
Jestem zdania, że należałoby reak-
tywować Radę Metropolitalną, 
która co prawda przez dwa lata 
miała przerwę w działaniu, ale 
ostatnie spotkanie odbyło się na 
początku czerwca. To bardzo  waż-
na organizacja, ponieważ działa pod patronatem Marszał-
ka Województwa Pomorskiego. Rada miała spore sukcesy i 
jej działanie należałoby kontynuować, w kontekście inte-
gracji działań samorządów w ramach całej metropolii. Ko-
nieczne jest jednak przyjęcie przez Sejm ustawy metropoli-
talnej, nadającej ustrój, realne kompetencje i wskazującej 
źródła finansowania zadań. Tutaj prezydent Adamowicz, 
jako szef Unii Metropolii Polskich mógłby wiele zdziałać.  

 

34-letni Sangter Tulku Rinpoche urodził się w północnych 
Indiach. W dzieciństwie został rozpoznany jako inkarnacja 
wielkiego czternastowiecznego mistrza tertona Dorje 
Lingpy.  
  Obecnie Rinpoche przebywa głównie w Nepalu lub w Sik-
kimie. Słynie ze swej erudycji, ostrego intelektu oraz bez-
pośredniego i przystępnego sposobu nauczania, wolnego 
od sekciarskiego spojrzenia. Często podróżuje po świecie 
odwiedzając nawet niewielkie grupki praktykujących. Mi-
mo wielu obowiązków – Rinpoche jest opatem dwóch 
klasztorów w Sikkimie. Obok nauczania buddyzmu jest to 
główna aktywność Rinpochego, na którą przeznacza 
wszystkie ofiary, jakie sponsorzy składają podczas takich 
wydarzeń jak udzielanie inicjacji, wykłady, a także rytuały 
długiego życia, uzdrawiające, oczyszczające z przeszkód, 
pomyślności, w osobistej intencji proszących. 
Rinpoche bardzo chciałby zgromadzić fundusze na budo-
wę szpitala dla wszystkich mieszkańców południowego 
Sikkimu w północnych Indiach. Większość tamtejszej lud-
ności pozbawiona jest jakichkolwiek funduszy na leczenie, 

czy chociażby profilaktykę, dlatego umieralność noworod-
ków i dzieci jest bardzo duża. Spowodowane jest to bra-
kiem dostępu do fachowej pomocy wynikającego z braku 
pieniędzy. To właśnie budowa szpitala, do którego mieliby 
dostęp ci najbardziej potrzebujący, jest w tej chwili priory-
tetem wśród działań Rinpoche. 
Organizatorem wizyty była Jolanta Borysiewicz.  

Rinpoche w Wejherowie  
W Wejherowie z wizytą przebywał Sangter Tulku Rinpoche. Buddysta głosił tybetańskie nauki i zbierał 
fundusze na utrzymanie klasztoru i mnichów.  Spotkał się w wejherowskim ratuszu z zastępca prezyden-
ta Wejherowa Bogdanem Tokłowiczem.  

Materiał filmowy:  

zobaczwejherowo.pl  

Sangter Tulku Rinpoche (z prawej) podczas wizyty w wejherowskim ratuszu  
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

FFFFestiwal Szanty i Pieśni Morskiej estiwal Szanty i Pieśni Morskiej estiwal Szanty i Pieśni Morskiej estiwal Szanty i Pieśni Morskiej  
W Harcerskiej Bazie Obozowej „Cedron” w Wejhero-
wie odbył się XVI Festiwal Szanty i Pieśni Morskiej  
„Mielizna”. Wzięło w nim udział ponad 150 uczestni-
ków, w trzech kategoriach wiekowych i kategorii soli-
stów. 75. Wejherowska Wodna Drużyna Harcerska 
zajęła dwa pierwsze miejsca w pionie harcerskim i 
starszoharcerskim. Natomiast Grand Prix festiwalu 
zdobyła 70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska. 

    Artystyczne zmagania harcerzy i zuchów odbywały się  
w pięknej scenerii, którą tworzyło ognisko i sąsiedztwo 
leśnych wzgórz pobliskiej Kalwarii Wejherowskiej. Na wi-
downi oprócz samych uczestników znalazły się też rodziny, 
znajomi i opiekunowie drużyn. Dodajmy, że przed festiwa-
lem odbyła się tu impreza z okazji Dnia Dziecka. 
   Festiwal zakończyło rozdanie nagród ufundowanych 
przez Prezydenta Miasta Wejherowa oraz koncert zespołu 
Fucus, sponsorowany przez wejherowski SKOK im.  
F. Stefczyka z ul. Sobieskiego 288 oraz firmę Sokół z Redy.  
W kategorii zuchowej wszystkie gromady zdobyły pierw-
sze miejsca. 

Parking przy ul. Dworcowej gotowy  
Urząd Miejski zakończył budowę parkingu w centrum Wejherowa - u zbiegu ulic Dworcowej i Sobieskie-
go (za budynkiem PZU). Inwestycja realizowana jest w ramach projektu unijnego i zwiększy liczbę 
miejsc parkingowych w samym centrum miasta. 

Nowy parking powstał w ramach zadania: „Wzrost 
atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę Fil-
harmonii Kaszubskiej – regionalnego centrum kultury” 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Regionalnego oraz z budżetu państwa.  
   Parking u zbiegu ulic Sobieskiego i Dworcowej  wyko-
nany został z kostki brukowej, zagospodarowane zosta-
ły fragmenty zieleni oraz wykonane zostało oświetlenie.  
Wykonawcą jest firma Eiffage Budownictwo Mitex. 
- To jeden z dwóch parkingów, które powstaną w cen-
trum Wejherowa – mówi Piotr Bochiński, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Nowy parking z pewnością zwięk-
szy liczbę miejsc parkingowych  i ułatwi zaparkowanie 
samochodu w centrum miasta.  
   Drugi parking powstanie przy budynku Wejherowskie-
go Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejhero-
wie, przy ul. Hallera.  Oba mają służyć przede wszystkim 
nowemu  centrum kultury.  

Trwa także budowa parkingu przy ul. Srebrny Potok, na 
osiedlu Srebrna. Tam także zostanie wykonane oświetlenie 
oraz zagospodarowane fragmenty zieleni.  

TTTTurniej strzelecki o Miecz urniej strzelecki o Miecz urniej strzelecki o Miecz urniej strzelecki o Miecz     
Jakuba Wejhera  

Na strzelnicy garnizonowej w Wejherowie został zorganizo-
wany z okazji Dnia Jakuba Wejhera przez Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie „Turniej strzelecki o Miecz Jakuba Wejhera”.  

W zawodach wzięli udział kurkowi bracia z Gdyni, Starogar-
du Gdańskiego, Kościerzyny, Tucholi, Wejherowa oraz człon-
kowie Klubu Motocyklowego „Legion” z Lęborka.  
    W strzelaniu do Tarczy Prezydenta Wejherowa najlepszy 
okazał się Jędrzej Gołąbek (bractwo Wejherowo). W strzela-
niu do Kura o Miecz Jakuba Wejhera zwyciężył Stanisław 
Pieroszczuk (bractwo Wejherowo). Pierwsze miejsce  
w strzelaniu do Tarczy Brackiej wygrał Józef Baska (bractwo 
Starogard Gdański), a do Tarczy Jakuba Wejhera Andrzej 
Stankiewicz (bractwo Gdynia). Strzelanie do Tarczy Charyta-
tywnej wygrał  Grzegorz Kłosiński . 
   W czasie uroczystych obchodów Dnia Jakuba wejherowia-
nie mieli okazję obejrzeć intronizację Króla Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego, którym został Andrzej Kochanek oraz ce-
remonię wręczenia nagród.  
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Jak powiedział Filip Reszke, przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta Wejherowa statuetka „Małej Andzi” to honorowa 
nagroda przyznawana, w tym roku po raz siódmy, przez Mło-
dzieżową Radę Miasta Wejherowa dla firm bądź instytucji lub 
osób, które w sposób szczególny wyróżniały się działalnością 
na rzecz dzieci i młodzieży. Statuetka Małej Andzi nawiązuje 
do żony Jakuba Wejhera - Anny popularnie mówiąc Andzi.  
- Dzisiejsza laureatka – s. Waleria ukochała dzieci – tak mówi-
ła Katarzyna Merc, koordynator MRMW w laudacji o wyróż-
nionej siostrze. – Jej dewizą są słowa: Są dzieci dobre, albo 
bardzo nieszczęśliwe.  
Siostra Waleria odbierając statuetkę była niezwykle wzruszo-
na i dziękowała młodzieży za to szczególne wyróżnienie. 

Uczą się demokracji  
   Młodzi samorządowcy mają okazję 
poznać zasady funkcjonowania urzędu, 
rady miasta i przekazać te informacje 
swoim kolegom.  Z rąk prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta młodzieżowi 
radni otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
 - Jestem więc pełen podziwu, bo wyka-
zujecie się dojrzałością i włączacie się w 

różnego rodzaju akcje - powiedział prezy-
dent miasta Krzysztof Hildebrandt dzię-
kując młodzieżowym radnym za pracę.  
   W Sejmiku wzięli udział nauczyciele, Zo-
fia Kusterska, pierwsza laureatka „Małej 
Andzi”, przewodniczący RM w Wejhero-
wie Leszek Glaza, inicjator powstania Mło-
dzieżowej Rady oraz zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz. 

„Mała Andzia” dla siostry Walerii  
„Wolontariat” pod takim hasłem członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Wejherowa zorganizowali VII Sejmik Dziecię-
cy. Reprezentanci samorządów uczniowskich wejherowskich gimnazjów przedstawili osiągnięcia swoich samorzą-
dów i ich działalność w swoich szkołach. Młodzi po raz siódmy uhonorowali osobę dorosłą działającą na rzecz dzieci. 
Statuetkę Małej Andzi otrzymała s. Waleria Damuć ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie. 

Statuetką uhonorowano już: Zo-
fię Kusterską, prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hildebrand-
ta, RJK „Blizę BalexMetal”, wej-
herowski hufiec ZHP, Daniela 
Zaputowicza oraz Radę Osiedla 
Sucharskiego.  

5 lat Telewizji Kaszuby Wejherowo  
Wejherowski Oddział Telewizji Kaszuby obchodzi jubile-
usz pięciolecia. Pracownicy i szefowie telewizji odebrali w 
wejherowskim ratuszu gratulacje od prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta. 
Wejherowski Oddział Telewizji Kaszuby działający w Ogólnopol-
skiej Sieci Medialnej „Vectra” zainaugurował swoją działalność w 
maju 2006 r. Choć TK  nadawała od 2003 r. , jednak na początku 
program emitowany był tylko w Kościerzynie pod nazwą Tele-
wizja Kościerzyna w sieci kablowej VECTRA S.A. 
 - Dziękuję za emitowanie profesjonalnych programów telewi-
zyjnych, które wśród bogatej oferty telewizji publicznej i komer-
cyjnej, są atrakcyjne dla wejherowian – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, wręczając gościom podzięko-
wania i gratulacje. Jak powiedziała Lilia Wilczyńska, redaktor 
naczelna Telewizji Kaszuby, telewizja jest wszędzie tam, gdzie 
dzieje się coś ciekawego, uczestniczy w wydarzeniach społecz-
nych i kulturalnych Wejherowa.  
W spotkaniu uczestniczył także zastępca prezydenta Wejherowa 
Bogdan Tokłowicz, Krzysztof Wencki - prezes Telewizji Kaszuby, 
Juliusz Marek -prezes Stowarzyszenia Polskich Telewizji Lokal-
nych i Regionalnych, Andrzej Krakowiak - dyrektor Programów 
Lokalnych „Vectry”, Janusz Krzycholik - kierownik Zakładu „Ve-
ctra” w Słupsku oraz Arkadiusz Jaskułka - operator kamery TK. 

  

Patronat naukowy dla 
 wejherowskiego UTW YMCA  

Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA, została 
podpisana umowa o współpracy i objęciu patronatem nauko-
wym działalności Wejherowskiego UTW YMCA przez Kaszub-
sko Pomorską Szkołę Wyższą.  

Umowę podpisali: w imieniu KPSW – prof. dr hab. Marcin Pliń-
ski, a w imieniu Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku: Radosław Daruk - członek Zarządu Polska YMCA Gdynia, 
Dorota Kitowska – koordynator ds. UTW Polska YMCA Gdynia 
i Teresa Góralska - koordynator WUTW YMCA. 
- Umowa  jest uznaniem wyższej uczelni dla poziomu i jakości 
nauczania prowadzonej przez wejherowski uniwersytet dla 
seniorów  – powiedział profesor Marcin Pliński.  
- Z całego serca gratuluję, że potrafiliście tak pięknie wykorzy-
stać ten czas przyznany dla siebie w celu rozwijania własnych 
zainteresowań – powiedział Bogdan Tokłowicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa przekazując życzenia od prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta z okazji jubileuszu 5. lecia działalności 
WUTW. Podziękował również Rektorowi KPSW, Zarządowi 
Polska YMCA, słuchaczom i wykładowcom-wolontariuszom.  

Lilia Wilczyńska odbiera gratulacje od prezydenta Wejherowa 

Krzysztofa Hildebrandta  
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Odpust Wniebowzięcia Pańskiego 
na Kalwarii Wejherowskiej  

Kilka tysięcy pielgrzymów przybyło na Kalwarię Wejhe-
rowską, by w niedzielne przedpołudnie uczestniczyć w 
Sumie Odpustowej odprawianej przez ordynariusza pel-
plińskiego ks. biskupa Jana Bernarda Szlagę. 
W ostatni weekend na tzw. odpust lądowy do Wejherowa po 
raz 343. przybyła najdłużej praktykowana pielgrzymka  
z Gdańska-Oliwy, a także tylko o 6 lat młodsza pielgrzymka  
z Kościerzyny. Wszystkie grupy pielgrzymkowe m.in. z Żuko-
wa, Kartuz, Przodkowa, Grzybna i ta najmłodsza z Koleczkowa, 
przybyły pieszo dźwigając swoje feretrony. 
- Ks. biskup Jan B. Szlaga już w pierwszych słowach powie-
dział, że Kalwaria Wejherowska jest miejscem, które ma 
swój ciekawy urok. W odpuście uczestniczyli m.in. wicemi-
nister rolnictwa Kazimierz Plocke, wikariusz prowincji po-
znańskiej o. Borys Soiński, prezydenci miasta Wejherowa 
oraz radny miejski Henryk Jarosz. 

Dzień Dziecka w Wejherowie  
Z okazji Dnia Dziecka Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz Wejherowskie Centrum Kultury zor-
ganizowali dla najmłodszych moc atrakcji. W wejhe-
rowskim parku bawiły się tego dnia setki dzieci.  Rada 
Osiedla Sucharskiego zorganizowała dla swoich 
mieszkańców Dzień Dziecka na placu zabaw przy ul.  
Mostnika.  Najmłodsi mogli bawić się w Centrum Han-
dlowym Kaszuby oraz w wejherowskiej bibliotece.  

Festyn Rodzinny w przedszkolu  
im. Kubusia Puchatka 

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka 
w Wejherowie odbył się tradycyjny Festyn Rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka pod hasłem „Teatr - świat zaczarowany” . Jak 
powiedziała Grażyna Szramkowska, dyrektor Przedszkola 
Samorządowego nr 2 w Wejherowie, Festyny Rodzinne, in-
tegrujące całe środowisko stały się już tradycją tego przed-
szkola. Na scenie pojawili się mali artyści ze wszystkich grup 
wiekowych. Nauczyciele i opiekunowie musieli włożyć na-
prawdę wiele wysiłku, aby maluchy zaprezentowały swoje 
sportowo-artystyczne występy, które najbliżsi z radością 
oklaskiwali. Wśród gości był zastępca Prezydenta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz.  

Piknik czerwcowy  
W wejherowskim amfiteatrze odbył się Piknik czerwco-
wy połączony z festynem „Dar Serca”. Na scenie, oprócz 
występów grup działających przy WCK, zagrały dwie 
dobrze już znane wejherowskie kapele: „Fucus” i „White 
Room” oraz zespół Chutir grający folk ukraiński.  
Na scenie prezentowały się sekcje działające na co dzień przy 
Wejherowskim Centrum Kultury. Usłyszeć można było  więc 
grupę akordeonową, koncert gitarowy, Miejsko – Parafialną 
Orkiestrę Dętą „Fermata” czy Orkiestrę Szkoły Muzycznej im. 
F. Chopina w Wejherowie. Zaprezentują się także formacje 
taneczne, m.in. „Bąbelki”, „Baccara”, Studio Tańca „Rytm-
Dance”. Z kolei na dolnej płycie wejherowskiego parku odbył 
się pokaz sztuki osób niepełnosprawnych „Free-Art”, zorga-
nizowany przez Fundację Zdrowia „Esco”. Prezentację wraz 
z loterią fantową zorganizowało również Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. Stoiska sportowe przygotowały Szkoła 
Podstawowa nr 6 i 9 oraz Klub Sportowy Tytani. 

Więcej: www.zobaczwejherowo.pl  

Więcej: www.zobaczwejherowo.pl  
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VI edycja „Powiewu Weny” 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie im. Aleksandra Majkowskiego ogłasza VI edycję 
Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew We-
ny” pod hasłem  „To się mogło zdarzyć tylko w Wejhero-
wie”.  

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do debiutan-
tów, jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Konkurs rozgrywany jest w kategorii 
prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16 do 19 
lat oraz „B” - powyżej 20 lat 3.  
Pracę konkursową należy opatrzyć godłem, czyli słowem, ha-
słem lub logo maskującym tożsamość autora. Prace należy 
przesłać do 14 października 2011 pod adres: Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna 84-200 Wejherowo ul. Kaszub-
ska 14 z dopiskiem: „Powiew Weny ”. Ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród nastąpi 4 listopada 2011. Konkurs odby-
wa się pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta.  

Uwaga rodzice uczniów klas VI szkół pod-
stawowych oraz klas I-III gimnazjum! 

Dotychczasowe zasady wydawania opinii psychologi-
czno-pedagogicznych od nowego roku szkolnego  

ulegną zmianie.  

Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty i Po-
moc Psychologiczno – Pedagogiczną TRAMPOLINA, infor-
muje, że od 1 września 2011 r. zgodnie z nowym Rozporzą-
dzeniem  MEN z 17 listopada 2010  r. opinia o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, czyli np. dysleksji rozwojowej 
będzie mogła być wydana uczniowi nie później niż do ukoń-
czenia szkoły podstawowej. Szczegółowych informacji 
udziela Iwona Kruszewska od poniedziałku do piątku  
w godz. 10 – 18 pod numerem telefonu 723 002 004.  

KKKKonkurs o bezpieczeństwie onkurs o bezpieczeństwie onkurs o bezpieczeństwie onkurs o bezpieczeństwie     
dla pierwszoklasistów  

Po raz drugi Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1  
w Wejherowie zorganizowała konkurs wiedzy o bez-
pieczeństwie dla dzieci klas pierwszych szkół podsta-
wowych. Honorowy patronat nad konkursem sprawu-
je Powiatowa Komenda Policji w Wejherowie. 
 Na najwyższym stopniu podium stanęli przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek, na drugim 
uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej, a trzecie miej-
sce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 11. 
Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów przepi-
sów bezpiecznego poruszania się po wejherowskich dro-
gach - szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę 
szkolną, promowanie idei bezpiecznych zabaw z rówieśni-
kami oraz uwrażliwianie na zachowanie się uczniów w 
miejscach i sytuacjach szczególnie niebezpiecznych. 

Międzyszkolny Turniej  
Interdyscyplinarny  dla klas IIIInterdyscyplinarny  dla klas IIIInterdyscyplinarny  dla klas IIIInterdyscyplinarny  dla klas III    

W Szkole Podstawowej nr 11  odbył się  jubileuszowy 
X Międzyszkolny Turniej Interdyscyplinarny dla klas 
III. Udział wzięły wszystkie szkoły  podstawowe  z 
Wejherowa.  
Zwyciężyła drużyna gospodarzy, która pracowała w skła-
dzie: Alan Pliński, Jakub Woźniak i Mateusz Pionk.  Drugie 
miejsce zajęła SP 8, którą reprezentowali: Mikołaj Chachaj, 
Mikołaj Obrocki i Kacper Ruth. Trzecie miejsce przypadło 
drużynie SP 5 w składzie: Mateusz Popiel, Sara Mroske i 
Łukasz Grubba.  
Wiadomości i umiejętności uczniów oceniało jury w skła-
dzie: Anna Tarnowska  z SP 11, Bożena Doering  z SP 6, 
Anita Siemińska z SP 9  i  Joanna Piasecka z SP 8. 
Nagrody wręczyli  zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz  
i dyrektor szkoły Andrzej Gredecki. Turniej prowadziły Ali-
cja Aniszewska i Alicja Megger – Szlas. 

Po latach zachwycony Wejherowem   
Wejherowski ratusz odwiedził Jan Szuflita, wejherowa-
nin który od 1986 roku mieszka w Toronto w Kanadzie.  

Wraz z towarzyszącym mu wejherowskim przedsiębiorcą - 
Tadeuszem Dębskim zostali przyjęci przez prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hildebrandta i jego zastępcę Bogdana 
Tokłowicza. Spotkanie było pełne wspólnych wspomnień  
okresu gdy obaj panowie byli uczniami Technikum Elek-
trycznego, a dyrektorem szkoły był Bogdan Tokłowicz. Jan 
Szuflita po zwiedzeniu ratusza powiedział, że w ciągu minio-
nych 25 lat Wejherowo zmieniło się na plus, nie do poznania.  
- Jestem bardzo mile zaskoczony utrzymaniem całego miasta 
i jego wyglądem. Jest w pięknym stylu odrestaurowane. 
Wszędzie jest czysto i dużo zieleni. Przyjemnie i miło space-
ruje się po Wejherowie - mówił Jan Szuflita. 

Jan Szuflita (drugi z lewej) podczas spotkania z włodarzami Wejherowa 
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„Świat Tańca”  
wytańczył wicemistrzostwo świata  

Formacja „Express” z wejherowskiego Klubu Taneczne-
go  „Świat Tańca” zdobyła wicemistrzostwo świata  
w kategorii hip hop 12-13 lat w Chorwacji. 
Na szóstej pozycji uplasowała się formacja „Carmen”  
w kategorii hip hop do lat 16, w kategorii solo piątą lokatę wy-
tańczyła Kinga Bobkowska, a duet Dominiki Bernaśkiewicz  
i Oliwii Krueger zajął szóste. W rywalizacji brało udział 26 
państw tworząc wspaniałe widowisko. Klub Taneczny „Świat 
Tańca” prowadzony przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów, 
jako jedyna polska grupa reprezentował Polskę i z dumą roz-
sławiał Wejherowo.   

BBBBezpłatne Szkoły dla dorosłych ezpłatne Szkoły dla dorosłych ezpłatne Szkoły dla dorosłych ezpłatne Szkoły dla dorosłych     
COSINUS w Wejherowie 

1 czerwca otwarty został w Wejherowie nowy sekretariat 
Szkół Dla Dorosłych „Cosinus”. Można tam uzupełnić wy-
kształcenie poprzez ukończenie szkoły średniej w Liceum 
Ogólnokształcącym (nauka trwa 3 lata) lub w Liceum Uzu-
pełniający (dla absolwentów szkół zawodowych- 2 lata).  
Jest również  możliwość zdobycia tytułu technika w ciągu 
dwóch lat nauki w specjalnościach: Administracja, Turysty-
ka, Hotelarstwo, Informatyka, Kosmetyka, Fryzjerstwo, Ra-
chunkowość, Spedycja, Logistyka, BHP, Ochrona Fizyczna 
Mienia i Osób, Organizacja Reklamy, Handlowiec. 
   Nauka jest bezpłatna i prowadzona w systemie zaocznym 
co dwa tygodnie, w pracowniach profesjonalnie wyposażo-
nych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.
cosinus.pl lub sekretariacie w Wejherowie Plac Wejhera 
11/1 od poniedziałku – do piątku w godz. 10:00-18:00,  tel.  
58 672 40 42.  

KKKKaraoke dla niepełnosprawnycharaoke dla niepełnosprawnycharaoke dla niepełnosprawnycharaoke dla niepełnosprawnych  
Około 80. osób niepełnosprawnych bawiło się w sali wido-
wiskowej Pacyfik podczas imprezy, którą specjalnie dla 
nich zorganizowało Stowarzyszenie Naprzód Wejherowo. 

W trakcie dyskoteki DJ Eros prowadził Karaoke. Salę wraz  
z obsługą użyczyli właściciele Tawerny Państwo Jolanta i An-
drzej Kotłowscy.  
 - W imprezie wzięła udział młodzież ze wszystkich wejherow-
skich placówek oświatowych, które uczą lub wychowują oso-
by niepełnosprawne w naszym mieście - mówi Katarzyna 
Dowgan, wiceprezes Stowarzyszenia Naprzód Wejherowo. 
   Na imprezę przybyli uczestnicy z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej a także uczniowie Szkolnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 i nr 2, Zespołu Szkół nr 3 (klasa integra-
cyjna) oraz Szkoły Podstawowej nr 7. W imprezie wzięli udział 
także wolontariusze, wychowawcy i niektórzy rodzice.  

Grand Prix Ogólnopolskich Biegów 
Przełajowych  

Marta Krawczyńska z WKS Flota Gdynia i Przemysław Rojewski 
z Wakoz Luzino zwyciężyli w biegu głównym na 5000 m w 
Ogólnopolskich Biegach Przełajowych o Puchar Prezydenta 
Miasta Wejherowa, które rozegrane zostały w wejherowskim 
parku.  Na drugim miejscu na mecie pojawiła się Monika Wirkus 
z Wejherowa, a na trzecim - Ewa Maj-Płotka z Wejherowa. 
Wśród mężczyzn drugi był Michał Rolbiecki z Borzytuchomia, a 
trzeci - Mariusz Walczak z Wejherowa.  
W kat. dziewcząt rocznik 1995-1997 (1000 m) zwyciężyła Mar-
ta Topp, Gimnazjum Luzino, a wśród chłopców (1500 m) - Ra-
dosław Czarnecki UKS „Szóstka” Wejherowo. W kat. dziewcząt 
1991-1994 (1500 m) zwyciężyła Daria Kaczmarek ZSP nr 4 
Wejherowo, a w kat. chłopców (2000 m) - Jakub Lemański KS 
Wejher. W kat. dziewcząt 2000-1998 (1000 m) pierwsze miej-
sce zajęła Weronika Gubernat UKS „Szóstka” Wejherowo, a w 
kat. chłopców (1000 m) - Maciej Cyman KS Wejher.  
W kat. dzieci rocznik 2001-2004 zwyciężyli Wiktoria Maciszka 
z Góry i Dominik Bielawa z SP 8 w Wejherowie.  

Mistrzostwa Świata Juniorów  
w Biegu na Orientację  

W dniach 2-9 lipca rozegrane zostaną Mistrzostwa 
Świata Juniorów w Biegu na Orientację.  
Na pl. Jakuba Wejhera w Wejherowie w dniach 4-7 lipca 
odbywać się będą prezentacje artystyczne podczas 
mistrzostw świata i zawodów towarzyszących „Kaszëbë O-
Cup”.  
   7 lipca o godz. 20 odbędzie się w Wejherowie ceremonia 
dekoracji zwy-cięzców w biegach indywidualnych.            
Organizatorem mistrzostw jest UKS „Siódemka” Rumia oraz 
Polski Związek Orientacji Sportowej, zaś Urząd Miejski w 
Wejherowie jest jednym ze współorganizatorów zawodów.  
W zawodach wystartuje ok. 400 zawodników z 34 państw.  

Zwycięzcy biegu - Marta Krawczyńska i Przemysław Rojewski  
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TTTTablica pamiątkowa ablica pamiątkowa ablica pamiątkowa ablica pamiątkowa     
Kazimierza Dzięcielskiego Kazimierza Dzięcielskiego Kazimierza Dzięcielskiego Kazimierza Dzięcielskiego  

W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie uroczyście odsłonięto tablicę pa-
miątkową patrona placówki – Kazimierza Dzięcielskiego. 

 W uroczystości wzięli udział wychowankowie Kazimierza 
Dzięcielskiego, przyjaciele, rodzina oraz władze samorządowe.  
Kazimierz Dzięcielski (zm. 9 maja 2003 r.) był nauczycielem 
oraz założycielem i instruktorem Modelarni Okrętowej „Bliza”. 
  -Jest dobry czas dla naszej modelarni, Bliza – BalexMetal, bo  
w tym roku mija 60 lat od powołania tej placówki - mówił Jaro-
sław Kierznikowicz z Klubu Seniora działającego przy mode-
larni. - Kazimierz Dzięcielski przez 53 lata prowadził modelar-
nię. To on potrafił zgromadzić chłopców, którym udało się za-
szczepić tzw. żyłkę techniki modelarskiej.  
   Wśród gości znalazł się m.in. Piotr Bochiński, zastępca prezy-
denta Wejherowa, który otrzymał symboliczny model jachtu. 

Rajd Nordic Walking  
W Bazie Harcerskiej „Cedron” odbyła się „Wejherowska 
Wiosna 2011”, kolejne spotkanie integracyjne połączone  
z rajdem Nordic Walking studentów Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku województwa pomorskiego. W tym roku rajd 
po raz pierwszy został nazwany imieniem przedwcześnie 
zmarłego w ubiegłym roku Grzegorza Rożyńskiego. 

- Patron rajdu był instruktorem-wolontariuszem, prowadzą-
cym zajęcia z Nordic Walking na Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku powołanym przez Stowarzyszenie Akademia Złotego Wie-
ku - mówi organizator rajdu Roman Białas, prezes Stowarzy-
szenia Akademia Złotego Wieku.  
   Krystyna Trybowska–Goman wręczyła Jolancie Rożyńskiej, 
żonie upamiętnionego instruktora, dyplom z okazji pierwszego 
rajdu im. Grzegorza Rożyńskiego.  W tegorocznej imprezie 
udział wzięło 87 osób, w tym studenci z UTW z Ustki, Starogar-
du Gdańskiego, Malborka oraz Wejherowa. Rajd odbył się pod 
patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta. Patronat merytoryczny sprawował Olgierd Bojke - 
prezes Polskiej Federacji Nordic Walking. Gośćmi honorowymi 
byli rektor AWFiS w Gdańsku Waldemar Moska oraz wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowa Wojciech Kozłowski.  

I Turniej Skata Sportowego  
W siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wej-
herowie odbyło się rozstrzygnięcie pierwszego Turnieju 
Skata Sportowego o tytuł Mistrza Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego. Turniej zorganizował wejherowski oddział 
ZK-P z okazji Dnia Jakuba Wejhera. W imieniu Prezy-
denta Wejherowa, puchar zwycięzcy wręczył jego za-
stępca Bogdan Tokłowicz.  

Mistrzynią wśród pań została Brygida Skrzypczak, a wśród 
panów zwyciężył Alojzy Formela ze Zbychowa. Drugie miej-
sce zajął Andrzej Burczyk z Gdyni, a trzecie – Marian Maty-
siak  z Gdyni.  Kolejne miejsca zajęli: Jan Ruth z Wejherowa, 
Józef Dorsz z Brzezina, Władysław Szreder z Wejherowa, Zbi-
gniew Sikorra z Wejherowa, Stefan Szczypior z Mrzezina, Al-
fons Miłosz z Donimierza, Jerzy Szreder z Wejherowa.  
   W imieniu zawodników za puchary oraz nagrody podzięko-
wał prezes Klubu Skata Sportowego przy ZKP w Wejhero-
wie – Jerzy Szreder.  

VII Memoriał Kazimierza Dzięcielskiego 
Na jeziorze Bieszkowickim odbyły się Ogólnopolskie Regaty 
Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem o Puchar Prezyden-
ta Wejherowa.  Zespołowo pierwsze miejsce zajął PZPOW  
„Bliza-BalexMetal” Wejherowo, drugie - UKS „Czarni” Pieszcz,  
a trzecie - SM „Ogniwo” Wągrowiec.  
   W kategorii seniorów zwyciężył Julian Damaszk, wyprzedza-
jąc swojego syna - Damiana Damaszka i Mateusza Müllera – 
wszyscy z PZPOW „Bliza-BalexMetal”. W kategorii juniorów 
pierwsze miejsce zajął Karol Klawikowski, drugie -Szymon 
Cyra – obaj PZPOW „Bliza-BalexMetal” i Dawid Mazurek – UKS  
„Czarni” Pieszcz. Wśród młodzików zwyciężył Paweł Gosz  – 
PZPOW „Bliza-BalexMetal”, Wejherowo, drugie miejsce wy-
walczył Jakub Sokołowski Jakub – SM „Ogniwo” Wągrowiec,  
a trzecie - Karol Bąk – UKS „Czarni” Pieszcz.   
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

Informacja:  
 (58) 677 70 00, fax (58) 672 12 57  

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

 (58) 677 70 19,  (58) 677 70 20 
Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

(58) 677 70 03, (58) 677 70 04, (58) 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

(58) 677 70 30,  (58) 677 70 44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

(58) 677 70 26, (58) 677 70 27 
  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 58 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

986,  (58) 677 70 40, (58) 672-64-49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogólna 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: (58) 677 70 12, (58) 677 70 15   
Dowody osobiste: (58) 677 70 17 

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
(58) 677 71 61 Sekretariat: (58) 677 71 59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: (58) 677 71 03; (58) 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: (58) 677 71 43, (58) 677 71 44 
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 56 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  (58) 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) (58) 677 71 31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

(58) 677 71 34, (58) 677 71 36 
Inspektorat Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 38,  (58) 677 71 39 
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  (58) 672 19 66, (58) 677 56 34 (fax),  
(58) 736 29 22 

Zakład Usług Komunalnych (p.o. Jarosław Pergoł)  
ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 34, (58) 672 10 21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30, (58) 572 29 32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 

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

(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

ul. Kusocińskiego 17, (58) 672 41 70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta RoŜyńska)  

ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 
WypoŜyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Imprezy kulturalne - lipiec 2011 r.  
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   
28 czerwca, godz. 17 - Letnia Akademia Sztuki, prowadzenie: Longina Wy-
socka. Podczas inauguracji koncert Anny Poźlewicz "Romantyczne rytmy"; 
1 – 22 lipca - Wakacje ze Sztuką, od wtorku do piątku, godz. 10 – 13 warsz-
taty w dwóch grupach wiekowych (7-11 i 12-14 lat); 

1 lipca, godz. 10 koncert akordeonowy; 

8 lipca, godz. 10 przedstawienie teatralne „Wilk i Zając w mieście”; 

15 lipca, godz. 10 przedstawienie teatralne „Niedźwiedź – strażnik lasu”; 
Na warsztaty obowiązują zapisy (w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży). 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń; 
do 15 lipca – wystawa malarska Ewy Lisieckiej „Podróże z akwarelą”; 

od 18 lipca – wystawa malarska Tadeusza Podgórskiego; 

Wystawki związane z rocznicami: 50. rocznica śmierci Ernesta Hemin-
gwaya (1899-1961), pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla (1954), 
45. rocznica śmierci Jana Brzechwy (1900-1966), poety, 60. rocznica 
śmierci Tadeusza Borowskiego (1922-1951), poety; Filia nr 2, 50. roczni-
ca śmierci Ernesta Hemingwaya (1899-1961).  

Płyta Andrzeja Kotłowskiego  
i Mirosława Marszałkowskiego  

„Duetsax” - to tytuł płyty Andrzeja 
Kotłowskiego i Mirosława Mar-
szałkowskiego, którzy prezentują 
znane kompozycje na dwa sakso-
fony.  
   Wejherowianie grają na saksofonach 
sopranowych, altowych i tenorowych. 
Duet powstał w marcu 2011 r. 
Płyta wydana została w 10 tys. egzem-
plarzach i jest w sprzedaży internetowej 
na stronie Sun Music, na bazarze przy ul. 
Sobieskiego oraz w sklepie „Blues” przy ul. Rzeźnickiej 9.  

 

100 lat Młodej Parze 
Sakramentalne „tak” powie-
dzieli sobie w kościele klasz-
tornym pw. św. Anny w Wej-
herowie Danuta Błaszkow-
ska - pracownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Promocji  
i Turystyki Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie i Piotr Ko-
mosiński.   

Życzymy Wam, aby ten cudowny 
dzień na zawsze został w Waszej 
pamięci jako najszczęśliwszy, a 
miłość, radość i szczęście niech 
towarzyszą Wam przez całe 
wspólne życie. 

 






