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 Filharmonia już nabiera kształtów 
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

Wejherowska  
biblioteka nagrodzona  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie 
"Mistrz Promocji Czytelnictwa" organizowanym przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jest to dla tej 
placówki  olbrzymie wyróżnienie i wyjątkowe podsu-
mowanie 2011 r. obfitującego w wiele przedsięwzięć 
kulturalnych.  
Konkurs miał na celu wyróżnianie "najlepszych praktyk bi-
bliotecznych" w Polsce służących zwiększeniu zaintereso-
wania książką. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 
podczas III Warszawskich Targów Książki, 10 maja 2012 r. 

Konkurs dla miłośników 
zieleni  

Przypominamy, że także w tym roku ogłoszony zostanie  
po raz piętnasty „Konkurs na najładniej ukwiecony 
i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Miasta 
Wejherowa”. O terminach i szczegółach konkursu po-
informujemy Państwa w majowym numerze Nowin i na 
stronie internetowej: www.wejherowo.pl.  

Internet na rynku 
Tak jak w roku ubiegłym, w okresie wiosenno-letnim 
można będzie na wejherowskim rynku korzystać z 
bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej typu 
Hot Spot.  
   Przypomnijmy, że od maja do października 2011 r. dostęp 
był możliwy w obrębie placu J. Wejhera.  

   Sprzęt oraz łącze internetowe zapewniła lokalna firma 
teleinformatyczna „Network Systems”. Firma będzie rów-
nież zarządzała Hot Spotem. Wytyczne, jakimi należy się 
kierować, podał Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
Jak przekazał, prędkość łącza dla poszczególnego użytkow-
nika ma wynosić 256 kbit/s, dzienny limit następujących 
po sobie 24 godzin – 60 minut, a miesięczny limit pobiera-
nych danych – 750 MB.  

Trwają zaawansowane prace na budowie obiektu wielofunkcyjnego centrum kultury, który powstaje u zbiegu 
ulic Sobieskiego i  Hallera. Prezydent  Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ze swoimi współpracownikami, zapoznał 
się ze stanem zaawansowania prac  oraz ze zmianami technologicznymi, które będą wprowadzone w nowo budo-
wanym centrum, gdzie m.in. zamiast kina analogowego powstanie nowoczesne kino w systemie 3D.   

Danuta Balcerowicz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie 

Dołącz do nas! 

Facebook.com/MiastoWejherowo 
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Wejherowo promuje się na targach  
W podjęciu decyzji o miejscu wakacyjnego wypo-
czynku pomagają targi turystyczne. Wejherowo 
promowało się w kwietniu podczas II Targów Tu-
rystycznych Wypoczynek 2012 i Gdańskich Tar-
gów Turystycznych.   
- Wspólne stoisko produktowe, to doskonały pomysł 
na pokazanie turystom bogactwa atrakcji turystycz-
nych naszego regionu – mówi Jacek Thiel, szef promo-
cji w Urzę-dzie Miejskim w Wejherowie. – Reklamując 
się wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Północ-
nych Kaszub „Norda”, mamy większe szanse na dotar-
cie do szerokiego grona potencjalnych turystów, jak 
i do osób z branży. Kalwaria Wejherowska, odrestau-
rowany park miejski i zabytki naszego miasta dosko-
nale wpisują się w turystykę kulturową oraz rodzinną, 
coraz bardziej popularne rodzaje turystyki.  
   Miasto Wejherowo reprezentowane było także podczas 

największych targów turystycznych na Pomorzu - w 
XV Gdańskich Targach Turystycznych. Wejherowo 
zaprezentowało swoje materiały informacyjne na 
stoisku Pomorskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej. 
Zdaniem Jacka Thiela udział w targach to nie tylko 
promocja miasta i regionu, ale też okazja podpatry-
wania oryginalnych pomysłów promocyjnych i cie-
kawych rozwiązań wydawniczych.   
- Ciekawie prezentowały się stoiska turystyki za-
granicznej, zwłaszcza Słowacji, Chorwacji i Turcji a 
także Ukrainy, reprezentowanej przez miasto 
Lwów. Pomysłowo promowało się również Borne-
Sulinowo eksponując stroje i elementy kultury ro-
syjskiej. Nie brakło także kapel ludowych z Kaszub i 
Słowacji – dodaje Danuta Komosińska z Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie.  

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku YMCA otrzymał od władz mia-
sta Wejherowa w użytkowanie na 
swoją działalność lokal komunalny 
przy ul. Kopernika 13.  
- Jesteśmy pełni uznania dla tego, co robi 
dla mieszkańców naszego miasta Wejhe-
rowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
YMCA, który pokazuje, że można w tak 
atrakcyjny sposób zagospodarować czas 
wolny i zaoferować tak dużo interesują-
cych zajęć dla tak wielu osób – powie-
dział prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
Jak dodał zastępca prezydenta Bogdan 
Tokłowicz, przekazywane dla WUTW 
pomieszczenia wyremontował na wła-
sny koszt Wejherowski Zarząd Nieru-
chomości Komunalnych. - Dziękuję za 
ten cudowny prezent w imieniu wszyst-
kich słuchaczy naszego uniwersytetu – 
powiedziała Teresa Góralska, koordyna-
tor WUTW.  
   Na nową siedzibę Wejherowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku YMCA skła-
dają się trzy pomieszczenia z zapleczem 
sanitarnym. W największym z pomiesz-
czeń będzie można prowadzić wykłady z 

grupą ok. 40-50 osób. Pozostałe dwa na-
dają się idealnie na zajęcia warsztatowe 
w mniejszych grupach np. rękodzieła 
artystycznego czy malarstwa. 

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w nowej siedzibie  



Kwiecień 2012 r.                                           Nowiny -  www.wejherowo.pl                                                                Str. 5  

Motocykliści dzieciom  
Ponad 55 litrów krwi zebrano podczas charytatywnej akcji „Motocykliści Pomorza Dzieciom”.  Akcję pod pa-
tronatem prezydenta Krzysztofa Hildebrandta zorganizowały kluby motocyklowe z Pomorza. 

otocykliści z całego Pomorza zjechali do Wejherowa, 
żeby wziąć udział w akcji zbierania krwi dla potrze-
bujących dzieci.  

Impreza charytatywna o nazwie Moto-Krew organizowana 
jest od pięciu lat i z roku na rok cieszy się coraz większą po-
pularnością. Także w tym roku na wejherowskim rynku za-
parkowało kilkadziesiąt potężnych maszyn. Motocykliści 
i wejherowianie oddawali krew w specjalistycznym autobu-
sie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.  

Podczas akcji „Motocykliści Pomorza Dzieciom” ratownicy 
medyczni z Wejherowa uczyli udzielania pierwszej pomocy, 
a w namiocie Polskiego Czerwonego Krzyża można było 
zbadać poziom cukru we krwi. Na estradzie występowały 
tego dnia zespoły muzyczne, m.in.: White Room, Sons, M22.  

M 

Cenny dar dla ratowników PCK  
Grupa Ratownictwa PCK „Wejherowo” otrzymała w darze od Niemieckie-
go Czerwonego Krzyża polowy zestaw katastroficzny mieszczący się na 
przyczepie samochodowej. Zestaw będzie służyć do zabezpieczenia im-
prez masowych na terenie miasta i powiatu.  

Jak poinformowała Gabriela Lisius, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Wej-
herowie, otrzymana darowizna jest efektem realizacji trzyletniego projektu 
z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. 

W skład zestawu wchodzą różne niezbędne rzeczy m.in. agregat prądotwórczy, 
namiot, radiotelefony, podbieraki, reduktor tlenowy, ssak ręczny, defibrylator, 
ciśnieniomierze, strzykawki, zestawy opatrunkowe, deski i kołnierze usztyw-
niające oraz wszystkie inne niezbędne przedmioty potrzebne w akcji ratowni-
czej. Całość po rozwinięciu stanowi polowy gabinet lekarski dostosowany do 
profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy. 

   Przedstawiciele Grupy Ratowniczej PCK zabezpieczają większość imprez ma-
sowych na terenie powiatu m.in. Ogólnopolskie Biegi Przełajowe w Wejhero-
wie oraz kolejne edycje Heineken Music Open’er Festival w Gdyni i Misteria 
Męki Pańskiej na Kalwarii Wejherowskiej. Obecnie ratownicy PCK wraz 
z druhami OSP przygotowują się do udziału w zabezpieczeniu Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Nożnej Euro 2012. 

Konkurs  
„Oczy pomagają 

słyszeć” 
W Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 2 dla Niesłyszących odbył 
się XV Ogólnopolski Konkurs Czy-
tania z Ust „Oczy pomagają sły-
szeć”. Tegoroczna edycja przebie-
gała pod hasłem przewodnim  
„EURO 2012”.  

Jak informuje Katarzyna Ruta-Rakow-
ska do konkursu przystąpiło 16. 
uczestników z 9. placówek dla mło-
dzieży z uszkodzonym słuchem 
z terenu całej Polski. Pierwszy etap 
konkursu polegał na odczytywaniu 
wyrazów z ust. Wszystkie zadania by-
ły tak skonstruowane, by treść odnosi-
ła się do wydarzeń EURO 2012. Drugi 
etap był już znacznie trudniejszy, gdyż 
uczestnicy mieli za zadanie na arkuszu 
odpowiedzi odczytać i zapisać prawi-
dłowo całe zdania w trybie rozkazują-
cym skierowane do kibica. 

Pierwsze miejsce zajęła Małgorzata 
Lenik z  Przemyśla, a drugie - Zyta 
Dzienisz, reprezentantka Wejherowa. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki w postaci kapeluszy kibica pol-
skiej reprezentacji oraz innych gadże-
tów sportowych związanych z EURO 
2012. Nagrody wręczyły dyrektor 
ośrodka Ewelina Lulińska-Kuklik 
i wicedyrektor Edyta Dawidowska. W 
rywalizacji uczestniczyły reprezenta-
cje ośrodków szkolno-wychowaw-
czych dla niesłyszących z Bydgoszczy, 
Krakowa, Lublińca, Olecka, Przemyśla, 
Raciborza, Warszawy i  Wejherowa. 
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W Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie odbył 
się finał konkursu „Twój przyjaciel – BANK”. W konkursie 
wzięło udział 12 szkół, które zgłosiły łącznie 202 uczniów. 
Ostatecznie wygrał Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 2  
w Wejherowie. Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Michał 
Sowa, ZS nr 1, d rugie - Jakub Ruth, ZS nr 3, natomiast trzecie - 
Martyna Krzemińska, ZS nr 1. Wyróżnieni zostali: Artur 
Skrzynecki, Bartosz Malinowski i Damian Knaś. 

Bankowy konkurs  

Przygotowania  
do międzynarodowego  
pleneru malarskiego  

W wejherowskim ratuszu organizatorzy ubiegłorocz-
nego XI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - 
Stowarzyszenie Marynistów Polskich i Wejherowskie-
go Centrum Kultury spotkali się z przedstawicielami 
instytucji, organizacji i samorządów, które pomogły  
w przygotowaniu tego wydarzenia. Jolanta Rożyńska, 
dyrektor WCK, podziękowała za wieloletnią współ-
pracę i mówiła o planach kolejnego pleneru.  
WCK wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Centralnego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku nawiązało kontakt ze sto-
warzyszeniem w niemieckim Rostocku, który jest partne-
rem WCK w złożonym wniosku do Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.  
- Przedsięwzięcie planowane jest na przełomie 2012 
i 2013 roku – mówi Jolanta Rożyńska. - Pierwszym etapem 
będzie tegoroczny wrześniowy plener, wzbogacony o ko-
lejnych malarzy. Będzie możliwe przeniesienie wystawy 
fotograficznej do Rostocku. Tematem wiodącym będą za-
gadnienia inżynierii obiektów morskich i stoczni morskich 
oraz nawigacji. Następnym etapem jest realizacja przez 
młodzież z Polski filmu w Niemczech na temat industrial-
nych obiektów Rostocku.  

Srebro dla wejherowskich 
skacistów 

Wejherowski Klub Skata Sportowego w ramach promocji 
nie tylko oddziału ZKP Wejherowo, ale i miasta Wejhero-
wa - wziął udział w rozgrywkach w Pucku. Wejherowianie  
na tym turnieju odnieśli sukces zarówno drużynowy, jak  
i indywidualny.  

Drużyna w składzie: Jerzy Szreder, Władysław Szreder, Pa-
weł Kreft, Władysław Dominik zajęła drugie miejsce wśród 
15. zespołów. Indywidualnie czwarte miejsce zajął Włady-
sław Szreder, a szóste - Jerzy Szreder. W turnieju wzięło 
udział 63 zawodników. XV Turniej Skata Sportowego roz-
pocznie się we wrześniu 2012 roku.  

Brunon Gajewski wyróżniony 
Medalem Miasta Wejherowa 
W Powiatowym Cechu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Wejherowie odbyło się walne zebranie 
wyborcze delegatów. Starszym cechu, już po raz szó-
sty, został wybrany Brunon Gajewski. 

Wejherowski cech należy do jednego z najprężniejszych 
w kraju. Organizuje wiele kursów zawodowych 
i doskonalenia specjalistycznego dla pracowników róż-
nych zakładów w mieście i powiecie. Jako jedyny cech 
w kraju prowadzi od 5. lat własną Niepubliczną Szkołę 
Rzemiosł, która kształci uczniów w różnych zawodach. 
Wspiera wiele inicjatyw społecznych.  

Uczestniczący w obradach prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt wyraził uznanie dla osiągnięć cechu kiero-
wanego przez wiele lat przez Brunona Gajewskiego. Za 
aktywną, kreatywną i pełną wielu inicjatyw pracę na rzecz 
miasta i mieszkańców prezydent wyróżnił starszego cechu 
Brunona Gajewskiego Medalem Miasta Wejherowa. 

     W trakcie zebrania odznakami Izby Rzemieślniczej 
w Gdańsku - "Rzemiosło za Zasługi" odznaczeni zostali: 
złotą - Elżbieta Melcer, brązowymi (za 20-letnią działal-
ność rzemieślniczą) - Zygmunt Kleba, Jan Kwidziński, 
Aleksander Plichta, Stanisław Bigus, Marzena Blokus, 
Piotr de Laval, Władysław Doering, Piotr Kowalski 
i Tadeusz Sobolski. Odznaczenia wręczali: Prezes Izby 
Rzemieślniczej w Gdańsku - Wiesław Szajda i starszy ce-
chu Brunon Gajewski.  W wyniku przeprowadzonych 
wyborów do zarządu cechu weszli: Ryszard Pionk, Ma-
riusz Gustowski, Henryk Konkol, Lucyna Pranschke, 
Piotr Jóskowski i Gerard Pobłocki. 
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Nowe wejherowskie stowarzyszenie sportowe  
W wejherowskim ratuszu członkowie nowo powstałego Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego spo-
tkali się z włodarzami Wejherowa. Jak powiedział prezes WSS Rafał Karcz, misją stowarzyszenia jest przede 
wszystkim promocja sportu oraz zdrowej aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

- Naszym celem jest też promowanie sztuk i sportów 
walki oraz zawodników Stowarzyszenia uczestniczą-
cych w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w ry-
walizacji sportowej w kraju i na świecie – mówi Rafał 
Karcz, prezes WSS. – Promocja Wejherowa i promo-
cja sportu wśród dzieci są naszymi priorytetami. 
Działania zmierzają w kierunku sportowym, będzie-
my także organizować akcje społeczne. Członkowie 
Klubu Miłośników Wejherowa i Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego sprzątali 21 kwietnia br. 
Stary Cmentarz przy ul. 3 Maja.   (więcej str.9) 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz zastępca pre-
zydenta Bogdan Tokłowicz z dużym zainteresowa-
niem przyjęli informację o utworzeniu nowego sto-
warzyszenia w Wejherowie.  

Fitness pod chmurką w „ósemce” 
W Wejherowie przybyło kolejne miejsce do aktywnego wypoczynku.  Siedem urządzeń do treningów w plenerze 
przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie jest już do dyspozycji młodzieży i dorosłych.   

Za darmo i o każdej porze amatorzy aktywnego wypoczynku będą 
mogli na siłowni pod chmurką spalić kalorie i poprawić ssylwetkę. 
Przy boisku wielofunkcyjnym stanęło siedem urządzeń do ćwiczeń: 
biegacz wolnostojący, twister-wahadło czy wyciskacz. Sprzęt prze-
znaczony jest do ćwiczeń rozwijających różne partie mięśni m.in.: ra-
mion, barków, brzucha i nóg. Inwestycja – zakup, montaż urządzeń  
i przygotowanie terenu, kosztowała ok. 90 tys. złotych. Do ćwiczeń 
zarówno młodzież, jak i ich rodziców zachęca Danuta Czernewska, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.  
- To miejsce ma służyć uczniom na lekcjach wychowania fizycznego, 
ale jest to także  dobra forma spędzania wolnego czasu na przerwie 
i po lekcjach – mówi Danuta Czernewska. - Jest tu boisko wielofunk-
cyjne, gdzie również rodzice wraz z dziećmi będą mogli spędzać wol-
ny czas. Ta inwestycja była możliwa dzięki przychylności władz mia-
sta, za co serdecznie dziękuję w imieniu młodzieży.   
To, obok siłowni w parku, na placu rekreacyjno-sportowym na osie-
dlu Sucharskiego i przy ul. Konopnickiej, kolejne miejsce do ćwiczeń 
sfinansowane i wybudowane przez miasto.   

Na sportowo w Wejherowie  
Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa  

– Stawiamy na rozwój re-
kreacji w naszym mieście. 
Chcemy też uatrakcyjnić 
ofertę sportową. Program 
budowy boisk realizujemy 
w Wejherowie już od kilku 
lat. Boiska są wybudowane 
w różnych częściach mia-
sta właśnie po to, aby mło-
dzież, która chce uprawiać 
sport, miała do dyspozycji 
sportową bazę. W Zespole Szkół nr 3 młodzież mo-
że w pełni realizować program wychowania fizycz-
nego – jest tu pływalnia, lodowisko, wielofunkcyjne 
boisko i plenerowa siłownia.  

 

 



Str. 8                                                             Nowiny - www.wejherowo.pl                                             Kwiecień 2012 r.                                                                                                       

Wiosenne Spotkania z Teatrem  
Wejherowskie Centrum Kultury i I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego organizując Wiosen-
ne Spotkania z Teatrem umożliwili amatorskim teatrom zaprezentowanie swych aktorskich umiejętności 
przed szerszą publicznością, wymianę doświadczeń, zapewnienie przy tym dobrej i twórczej zabawy.  

Celem organizowanych od 2003 r. 
spotkań są przede wszystkim uroczy-
ste obchody Międzynarodowego 
Dnia Teatru. 
- Warto przypomnieć, że pomysł tej 
formy obchodów Dnia Teatru naro-
dził się w czasie pobytu Teatru „Pra-
wie Lucki” na Teatralnej Wiośnie 
Młodych w Poznaniu, gdzie zostali-
śmy zaproszeni przez jurora Henryka 
Dąbrowskiego, wtedy jeszcze Powia-
towego Przeglądu Małych Form Te-
atralnych im. Adama Luterka – mówi 
Edyta Łysakowska-Sobiczewska, or-
ganizatorka imprezy z ramienia 
I LO. - Forma tych teatralnych spo-
tkań zyskała zwolenników wśród 
uczniów i ich opiekunów, zamierza-
my zatem kontynuować spotkania 
w ulepszonej, obfitującej w więcej 
zdarzeń formie, już w nowym budyn-
ku WCK. 
Na wejherowskiej scenie wystąpili: Wojciech Cichy, absolwent liceum „Sobieskiego” - członek Teatru „Prawie Lucki”, Mo-
nika Płomin, grupa „Ku pamięci” - działająca w MDK w Rumi pod opieką Wiolety Grodkowskiej, zespół „Amator” 
z Gniewina oraz Paulina Angel. Po pokazach spektakli Wojciech Rybakowski i Angelika Kreft -studentka UG, członkini Te-
atru „Prawie Lucki”, przygotowali zestaw ćwiczeń aktorskich dla uczestników spotkania.  

 

Hołd ofiarom katastrofy 
smoleńskiej 

W drugą rocznicę katastrofy smoleńskiej wejherowianie 
oddali hołd jej ofiarom. Podczas nabożeństwa odprawio-
nego w kościele pw. Chrystusa Króla i Błogosławionej s. 
Alicji Kotowskiej przedstawiciele władz miasta Wejhero-
wa z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem na czele 
złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą śmierć Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki oraz 
wszystkich 96. ofiar katastrofy. 
Ks. prałat Daniel Nowak, który jest kapelanem wejherow-
skiej Solidarności, w trakcie swojej homilii wiele miejsca 
poświęcił potrzebie nieustannego dążenia do poznawa-
nia prawdy.  

7777. rocznica śmierci . rocznica śmierci . rocznica śmierci . rocznica śmierci     
Jana Pawła II  Jana Pawła II  Jana Pawła II  Jana Pawła II      

Wejherowianie godnie uczcili kolejną rocznicę 
śmierci Papieża Jana Pawła II, najwybitniejszego 
w dziejach Polaka.  

O godz. 21.37 na Skwerze im. Jan Pawła II zebrało się  
ok. stu osób zapalając znicze przed tablicą upamiętniają-
cą 25- lecie Jego pontyfikatu. 

   Wśród zebranych obecni byli jak w latach poprzednich 
przedstawiciele władz Miasta Wejherowa: prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, zastępcy prezydenta Bogdan To-
kłowicz i Piotr Bochiński, skarbnik miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz oraz radni.  
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koncerty-wystawy-spotkania   
maj 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
8-12.05 (wtorek – sobota), godz. 19 -  37. Gdynia Film Festi-
val (FPFF) – pokazy replik w Wejherowie: 8 maja - „80 milio-
nów”; 9 maja - „Baby są jakieś inne”; 10 maja - „W ciemności”;  
11 maja – „Sponsoring”; 12 maja – „Big love”. Bilety w cenie 12 
zł (normalny) i 10 zł (ulgowy) do nabycia w biurze WCK lub 
przed seansem. Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 

9-11.05 - MINI-EURO – promocja Euro dla reprezentacji szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i liceów. SP nr 8 oraz boisko 
przy  ul. Partyzantów w Wejherowie; 

13.05, godz. 16 - Spotkanie autorskie z Bohdanem Łazuką – 
promocja książki „Przypuszczam, że wątpię”. Aula Gimnazjum 
nr 1 w Wejherowie; 

18.05, godz. 19 - Euroshorts 2011 - pokazy replik filmowych 
w Wejherowie cz.II. Aula Gimnazjum nr 1. Wstęp: 2 zł; 

19.05 - „Wejherowo Biega” – wspólny bieg po parku miejskim 
w ramach ogólnopolskiego projektu rekreacyjno – kulturalne-
go „Polska biega”; 

19.05 - Raid Kowala - rajd zabytkowych aut, pokaz samocho-
dów na pl. J. Wejhera 

19.05 - Rajd Nordic Walking 

19.05, godz. 19-1 - Wejherowska Noc Muzeów - nocne zwie-
dzanie ratusza, podziemi klasztoru i Kalwarii Wejherowskiej 

27.05, godz. 19 – „Urodziny Miasta - Dzień Jakuba” – gwiazdą 
wieczoru będzie Ania Wyszkoni. Ponadto wystąpią zespoły  
„Bubliczki”, „Fucus”, odbędzie się intronizacja króla Bractwa 
Kurkowego, pokaz sztucznych ogni. Plac J. Wejhera;  

28.05- Uroczysta Sesja Rady Miasta Wejherowa - Minikoncert 
improwizacji jazzowej w wykonaniu młodego wejherowskiego 
artysty - Michała Ciesielskiego, promocja książki, wykład na 
temat linii rodu Wejherów w Chełmnie. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
8–12.05 - Tydzień Bibliotek – w tym roku przebiega  pod  
hasłem „Biblioteka ciągle w grze!”; 
8.05 - „Biblioteka w grze!” – maraton biblioteczny dla 
uczniów szkół podstawowych; 
9.05 - „Graj dla siebie!” – dzień poświęcony psychologii;  
10.05, godz. 10 - „Książka w grze!” - spotkanie literackie z 
Danielem Odiją – pisarzem, dziennikarzem i publicystą;  
11.05 - „Internet w grze!” – konkursy komputerowe dla 
czytelników w Czytelni Komputerowej;  
12.05, godz. 12 - „Wszyscy w grze!” – piknik integracyjny; 

KULTURALNIE W WEJHEROWIEKULTURALNIE W WEJHEROWIEKULTURALNIE W WEJHEROWIE   
Konkurs „Rodnô mòwa”  

W Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie od-
były się miejskie eliminacje Konkursu Recytatorskiego 
Literatury Kaszubskiej „Rôdna Mòwa”.  
W kategorii przedszkolaków pierwsze miejsce jury w składzie: 
Alfons Miłosz (przewodniczący) oraz Krystyna Labudda i Ewa 
Barszcz przyznało Karolinie Naczk, drugie - Amalii Deyk, 
a trzecie - Olafowi Roppel. W kategorii klas I-III szkół podstawo-
wych pierwszego miejsca nie przyznano, drugie - zajęła Wiktoria 
Damps, a trzecie Zuzanna Galusińska. Laureaci zakwalifikowali 
się do eliminacji powiatowych. Do eliminacji zostali zakwalifiko-
wani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – Daria Kempska 
i Karol Barzowski. Uczestnicy otrzymali upominki i nagrody 
książkowe ufundowane przez Urząd Miejski w Wejherowie oraz 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie.  

„Odkurzamy zapomniane” 
Członkowie Klubu Miłośników Wejherowa oraz Wejherow-
skiego Stowarzyszenia Sportowego sprzątali stary cmentarz  
w ramach akcji "Sprzątamy Wejherowskie Powązki". W sprzą-
taniu wzięło udział ok. 25 osób. Jak mówi Paweł Formella z Klu-
bu Miłośników Wejherowa, wspólnie zebrano ok. 100 sztuk 
120 litrowych worków śmieci. Termin następnego sprzątania 
wstępnie ustalono na wrzesień tego roku. Było to dziewiąte 
spotkanie Klubu Miłośników Wejherowa, natomiast pierwsze 
wspólne z Wejherowskim Stowarzyszeniem Sportowym. Orga-
nizatorzy zapewniają, że wspólne inicjatywy z zakresu krzewie-
nia kultury a także sportu wśród społeczności wejherowskiej 
będą teraz odbywały się częściej. 

Rodzinny Rajd Rowerowy  
Akcja Katolicka przy Parafii św. Leona w Wejherowie 
1 maja br. Organizuje XIII Rodzinny Rajd Rowerowy. Po-
czątek Rajdu o godz. 10, a zakończenie ok. godz. 14.30. Tra-
sa tegorocznego rajdu liczy ok. 20 km: parking przy koście-
le św. Stanisława Kostki i św. Leona - ul. Sobieskiego - ul. 
Sucharskiego - Zibertowo - Gościcino - do Szkoła Podsta-
wowa w Robakowie.   
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NOWINY - Biule tyn In fo rmacyj ny Urzędu Mie jskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. (58) 677 70 56, fa x (58) 672 12 57; e- m ai l: n o wi n y @ we jh e ro wo . p l;     

Archiwalne nume ry na stronie: www.wejherowo.pl   
Materi ały in form acyjne przyjmowa ne są codziennie w go dzinach p racy Urzę du  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezp łatnie.   Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejhe rowie. Nakła d  
6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  W e jhe ra  8 - Ra tusz  M ie jsk i 

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  

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

 ■   Plac W ejhera 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, Spraw Społecznych, Promocji  
i Turystyki  (Michał Jeliński) - (58) 677 70 37 

Zespół ds. promocji i komunikacji społecznej  
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 56 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

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

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 41 
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 Placówe k Oświatowych   

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

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

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  
(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30,  

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 Rożyńska)  
ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 

Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

Infolinia onkologiczna 
Działa już pierwsza w Polsce infolinia onkologiczna 800 08 01 64, która 
funkcjonuje w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku pod patrona-
tem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Pełni rolę źródła wiedzy 
oraz kompetentnego wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Infolinia, czynna 
całą dobę, jest bezpłatna dla osób z całego województwa pomorskiego.  
Zakres usług i porad oferowanych przez infolinię onkologiczną: informacje 
o zdrowiu, profilaktyce, informacje o możliwościach wykonania badań dia-
gnostycznych (miejsce i czas oczekiwania, wykaz placówek wykonujących 
badania USG, MRI, TK, mammografii - z zaznaczeniem, które z nich posiada-
ją certyfikowany sprzęt, informacje o leczeniu (formy, objawy uboczne, 
miejsce i czas oczekiwania, wykaz poradni onkologicznych, przeciwbólo-
wych, medycyny paliatywnej, hospicjów i rehabilitacji), informacje o pomo-
cy psychologicznej i psychoonkologicznej, wykaz sklepów medycznych 
(worki stomijne, peruki, protezy itp.), informacje o organizacjach pozarzą-
dowych pacjentów i innych formach wsparcia.  

Sportowo w szkołach    
Wejherowska młodzież czynnie bierze udział w różnego rodzaju sportowych 
rozgrywkach. Sport sprzyja kształtowaniu takich cech charakteru jak: wytrwa-
łość, umiejętność współpracy w zespole, pokonywanie własnych słabości, samo-
dyscyplina, umiejętność godzenia się z porażką, pracowitość itp. 

Piłka ręczna. W kolejnej fazie rozgrywek Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej Sa-
mochodówka przegrała z Bolszewem 17:20 (9:9), Bukowa uległa Dworcowej 
19:21 (9:9), a Elektryk pokonał Bombelki 19:17 (7:11). W tabeli na pierwszym 
miejscu jest Invictus Wejherowo 21 pkt. (291-188), na drugim Olimp Bolszewo – 
20 pkt. (282-218), a na trzecim – ZSP 4 Samochodówka Wejherowo – 16 pkt. 
(244-210). Kolejne miejsca zajmują: 4 - ZSP 2 Elektryk Wejherowo -12 pkt. (243-
245), 5 - PressMann Lębork – 12 pkt. (237-242), 6 - LO1 Bukowa Wejherowo – 
12 pkt. (219-235), 7 - ZSP3 Dworcowa Wejherowo – 8 pkt. (253-276),  
8 -Bombelki Wejherowo – 3 pkt. (162-194), 9 - ZSO2 Kaszuby – 2 pkt. – (180-
283). Więcej na str. www.tytaniwejherowo.pl 

Biegi przełajowe. Rozegrano Mistrzostwa Miasta Wejherowa w indywidual-
nych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. W kategorii szkół podstawo-
wych wśród dziewcząt zwyciężyła Małgorzata Grala (SP 5), przed Agatą Rein-
hold (SP 6) i Julią Szponar (SP 8), zas wśród chłopców pierwsze miejsce zajął 
Michał Maciszka (SP 6), drugie Krystian Kwiatkowski (SP 11), a trzecie Paweł 
Formela (SP 8). W kategorii gimnazjalnej wśród dziewcząt zwyciężyła Weronika 
Gubernat (Gimn. nr 2), przed Nicole Labuda (Gimn. nr 3) i Aleksandra Zelewską 
(Gimn. nr 2). Wśród chłopców pierwsze miejsce wywalczył Patryk Miler drugie 
miejsce zajął Maciej Cymann, a trzecie Nataniel Prałat (wszyscy Gimn. nr 3). 

Piłka nożna. W Zespole Szkół nr 1 odbył się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. W kategorii szkół podstawowych zwy-
ciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5, przed Szkołą Podstawową nr 6 
i Szkołą Podstawową nr 11. W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce wywalczy-
ło Gimnazjum nr 1, drugie miejsce - zajęło Gimnazjum nr 3 a trzecie – Gimna-
zjum nr 2. Medale pamiątkowe i puchary w imieniu Prezydenta Miasta Wejhero-
wa wręczał Michał Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji 
i Turystyki z przedstawicielami dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie. 

Siatkówka. W rozgrywkach sportowych o Mistrzostw Miasta Wejherowa  
w piłce siatkowej dziewcząt zwyciężyło Gimnazjum nr 2, przed Gimnazjum nr 1  
i Gimnazjum nr 3. W rywalizacji chłopców pierwsze miejsce zdobyło Gimnazjum 
nr 1, drugie wywalczyło Gimnazjum nr 3, a na trzecim miejscu uplasowało się 
Gimnazjum nr 2. 






