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 Uroczysta sesja Rady Miasta Wejherowa 
370. rocznicę założenia Wejherowa uczczono uroczystą sesją Rady Miasta. Kwiaty przed pomnikiem założyciela 
miasta Jakuba Wejhera złożyli m.in. prezydenci i członkowie prezydium Rady Miasta Wejherowa.  

Uroczystą sesję otworzył wykładem okolicznościowym  
„Wejherowo – z kulturą przez wieki” Michał Jeliński, kie-
rownik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji  
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie.  
- Sesja jest swego rodzaju uwerturą do wydarzeń, które 
odbędą się dzisiaj po południu i w dniach najbliższych – 
powiedział Michał Jeliński. - Otwarcie takiego obiektu, ja-
kim jest nowa siedziba Wejherowskiego Centrum Kultury 
to z pewnością wydarzenie doniosłe w historii naszego mia-
sta i jako takie znajdzie poczesne miejsce w jej annałach.  
- Tematem wiodącym uroczystej sesji Rady Miasta Wejhe-
rowa była kultura i jej historia na przestrzeni kilkuset lat 

miasta – mówi Leszek Glaza, 
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa przypominając, że 
w okresie przedwojennym w 
mieście funkcjonowały cztery 
kina i teatr. – Z przekazów hi-
storycznych i wygłoszonego na 
sesji przez Michała Jelińskiego 
odczytu wiemy, że kultura w 
naszym mieście rozwijała się 
pięknie i to znakomicie wpisuje 
się w uroczystość otwarcia Fil-
harmonii Kaszubskiej, czyli no-
wego Wejherowskiego Cen-
trum Kultury. Myślę, że nowo 
wybudowany obiekt spełni oczekiwania mieszkańców 
miasta i regionu zarówno pod względem oferty kulturalnej, 
rozwoju zainteresowań i działalności artystycznej, zwłasz-
cza w przygotowanych pracowniach i kołach zaintereso-
wań dla młodzieży.   
Wśród gości byli Marcin Fuchs, zastępca burmistrza Rumi i 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.  
- Wejherowo kształtuje się jako najważniejszy ośrodek kul-
turowy w Małym Trójmieście Kaszubskim – powiedział 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. – Życzę dalszej do-
brej pracy na rzecz naszego regionu.  

Wielkie święto wejherowskiej kultury 

Dni Otwarte Wejherowskiego Centrum Kultury -Filharmonii 
Kaszubskiej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród 
wejherowian.  
- Byłem przekonany, że takie centrum kultury z dużą salą wi-
dowiskową i mnóstwem pracowni artystycznych dla mło-
dzieży, powinno się znajdować w Wejherowie. Teraz, kiedy 
już powstał, zachęcam wszystkich, aby tu przyszli, zobaczyli i 
chcieli tu bywać jak najczęściej. Chciałbym, aby sami miesz-
kańcy przekonali się, że ten obiekt spełnia ich oczekiwania, bo 
przecież dla nich powstał - mówi Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent miasta Wejherowa.   
Jolanta Rożyńska, dyrektor WCK podkreśla, że to wielka sa-
tysfakcja dla pracowników kultury i dla mieszkańców, którzy 
będą korzystać z tego obiektu.  
 - Otworzyliśmy te drzwi i zaczęliśmy działalność. Jesteśmy 
otwarci na współpracę w różnych dziedzinach kultury -mówi 
Jolanta Rożyńska,   dyrektor WCK.  

Filharmonia okiem  wejherowian 
• To szczęście, że Wejherowo ma tak wspaniały dom kultury, 
który można przyrównać nawet do miast wojewódzkich. Jest 
tu wiele pracowni, z synem już dyskutujemy, na jakie zajęcia  
go zapisać  - Marcin Karasiński.  
 • Jestem zadowolony i szczęśliwy, że zostałem zaproszony na 
to otwarcie. To wielkie wydarzenie wejherowskie, o którym 
długo będzie się mówić, bo powstał obiekt na miarę XXI wie-
ku. To ważny krok w historii naszego miasta. Tak jak kiedyś 
byliśmy pierwszym powiatem morskim, tak teraz jesteśmy 
pierwszym miastem powiatowym z atrakcyjnym domem kul-
tury -  Mirosław Gafka.     
• Zwiedziłam cały budynek Filharmonii Kaszubskiej i jestem 
wzruszona. Jest piękny, funkcjonalny i jeżeli można porównać 
do Europy, to jest najwyższa półka. Z perspektywy zawodo-
wego muzyka pragnę dodać, że jest tu wspaniała akustyka. 
Poza tym ta kawiarenka, szumiąca woda, wszystko jest uro-
cze - Bogna Zubrzycka. 
• Wciąż jeszcze mam przed oczyma budynek dawnego domu 
partii, bez odpowiedniego zaplecza technicznego, z małymi  
i ciasnymi pomieszczeniami, gdzie poprzednio odbywały się 
imprezy kulturalne i nieraz było mi wstyd, że w takich warun-
kach muszą występować artyści - Anna  Mioduszewska. 
• Miałem okazję bywać na tym obiekcie podczas budowy  
i spodziewałem się, że będą przygotowane tutaj odpowiednie 
sale, ale wystrój i poziom wnętrz budzi uznanie i szacunek - 
mówi Kazimierz Gołąbek.  



Str. 4                                                             Nowiny -  www.wejherowo.pl                                                       Maj 2013 r.    

Wejherowo – „Samorządem na 6” 
Wejherowo zwyciężyło w konkursie „Mam 6 lat” w kategorii miasto i gmina miejsko - wiejska od 30 tys. miesz-
kańców. Ministerstwo Edukacji Narodowej, które było organizatorem konkursu, uhonorowało sześć samorzą-
dów, które wyróżniły się największą liczbą sześciolatków w pierwszych klasach. Wejherowskie szkoły są bar-
dzo dobrze przygotowane na przyjęcie dzieci.  

Tytuł „Samorząd na 6" odebrał podczas uroczystości  
w Warszawie Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.  
   Jak powiedział Bogdan Tokłowicz obowiązek szkol-
ny dla dzieci sześcioletnich został wprowadzony do 
polskiego systemu edukacji ustawą w 2009 r.  
   Początkowo wszystkie sześciolatki miały pójść do 
pierwszej klasy od 1 września 2012 r., natomiast w 
latach 2009-2011 o podjęciu nauki mogli decydować 
rodzice. Rząd chcąc jednak dać samorządom dodatko-
wy czas na przygotowanie szkół, przesunął ten ter-
min o dwa lata, do 1 września 2014 r. To oznacza, że 
obowiązek szkolny będzie dotyczył dzieci urodzonych 
w 2008 roku i później.  

Otwarcie sezonu turystycznego  
W Rewie oficjalnie otwarto sezon turystyczny na Północnych Kaszubach. 
Konferencję zorganizowały samorządy współpracujące w ramach Metro-
politalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NOR-
DA”, które wspólnie zaprezentowały ofertę turystyczną naszego regionu. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele miasta Gdyni oraz 20 gmin i powiatów 
Kaszub Północnych, w tym m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, gospodarz 
konferencji wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, burmistrz Redy Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Pucka Marek Rintz, wicewójt gminy Krokowa Jarosław Białk, 
przedstawiciel Prezydenta Miasta Wejherowa Jacek Thiel a także Marta Balicka -
 prezes Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” – LOT. 

Uczestnicy konferencji obejrzeli wystawę fotograficzną obrazującą atrakcje tury-
styczne Kaszub Północnych. Wystawa ta trafi do różnych nadmorskich miejsco-
wości i będzie można ją oglądać m.in. na Półwyspie Helskim, w Gdyni i Łebie. 

- Rozpoczęcie sezonu turystycznego to okazja do zwrócenia uwagi mieszkań-
ców i przyjezdnych na nasze atrakcje turystyczne przygotowane na lato. Uwa-
żamy, że turysta przyjeżdżający do Gdyni ma w pobliżu wiele interesujących 
miejscowości i miejsc, które warto odwiedzić, by ciekawie spędzić czas – mówi 
szef wejherowskiej promocji miasta Jacek Thiel. – Na przykład w Wejherowie 
proponujemy nasze zabytki, przede wszystkim Kalwarię Wejherowską, Sank-
tuarium Maryjne oraz Park Miejski z muzeum i placami zabaw. Na lato zawsze 
przygotowujemy ofertę specjalną, w tym koncerty letnie w parku i wycieczki 
zorganizowane z przewodnikiem. Nowością jest nowoczesne Wejherowskie 
Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska, która będzie przyciągać swoją ofer-
tą kulturalną i kinem letnim. 

Konkurs dla  
miłośników zieleni  
Prezydent Miasta Wejherowa ogłosił 
po raz szesnasty „Konkurs na najład-
niej ukwiecony i zazieleniony balkon, 
okno lub ogród na terenie Miasta 
Wejherowa”, którego celem jest 
upiększenie miasta oraz podniesienie 
walorów krajobrazowych i estety-
cznych naszego otoczenia. 
      Konkurs organizowany jest w nastę-
pujących kategoriach: balkony, okna 
w domach jedno- i wielorodzinnych, 
ogrody przydomowe, ogrody działkowe. 
Konkurs w kategorii ogrody działkowe 
będzie rozstrzygany w dwóch etapach: 
wewnętrznym, a następnie miejskim.  
   Zgłoszenia pisemne do dnia 14 czerwca 
2013 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wej-
herowie, ul. 12. Marca 195. Zgłoszenie 
powinno zawierać: imię, nazwisko 
i adres właściciela obiektu, numer 
telefonu, dokładny adres i rodzaj obiektu 
przedstawionego do konkursu. Można  
zgłaszać osoby trzecie.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informu-
je, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego pl. J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 
195, 23 maja 2013 r. został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz gruntu niezabu-
dowanego stanowiącego  własność Mia-
sta Wejherowa, przeznaczonego  do od-
dania w użytkowanie Wspólnotom 
Mieszkaniowym: „Harcerska 9” i „Har-
cerska 14” 
Harcerska - część działki  nr 154/10 obr. 
16 której pow. wynosi 3988 m2 
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Joanna Sokołowska –  
laureatka plebiscytu 

“Kobieta Sukcesu 2013” 
W gdańskim Dworze Artusa rozstrzygnięta została 19. edycja 
plebiscytu o tytuł "Kobieta Sukcesu" w woj. pomorskim. 
Wśród laureatek znalazła się wejherowianka Joanna Soko-
łowska - właścicielka Kancelarii Prawno-Windykacyjnej SO-
KÓŁ. Kapituła plebiscytu wyróżniła panie, które wykazują się 
w codziennej pracy ponadprzeciętnymi osiągnięciami. Od po-
czątku zasadą jest wybór dziesięciu laureatek, które są rów-
norzędnymi zwyciężczyniami plebiscytu.  
   Joanna Soko-
łowska jest 
absolwentką 
Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Prowadzi wraz 
z mężem, ist-
niejącą od wie-
lu lat, Kancela-
rię Prawno-
Windykacyjną 
SOKÓŁ. - Ce-
chuje nas solid-
ność i skutecz-
ność działania 
w obrębie obo-
wiązującego polskiego prawa – mówi Joanna Sokołowska. - 
Oferta usług naszej firmy jest wachlarzem konkretnych  
i sprawdzonych metod z powodzeniem stosowanych przy 
rozwiązywaniu problemów naszych klientów.  

Konkurs „Rodnô mòwa”  
W Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie odbyły 
się miejskie eliminacje Konkursu Recytatorskiego Literatury 
Kaszubskiej „Rôdna Mòwa”. W kategorii przedszkolaków wy-
różniono Dominikę Gibas, Paulinę Grochowską i Agatę Oszur-
ko. W kat. klas I-III szkół podstawowych pierwsze miejsce 
zajęła Aleksandra Pilarska, drugie -  Karolina Stankiewicz, a 
trzecie - Tomasz Kamiński. Wśród uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych pierwsze miejsce zajęła  Julia Rekowska, dru-
gie - Małgorzata Talarczyk, a trzecie - Klaudia Freitag. Wśród 
gimnazjalistów najlepsza okazała się Martyna Bobrucka, a 
Magdalena Szulc zajęła drugie miejsce. W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Lange, 
drugie Karol Barzowski, a trzecie - Dominika Dampc. Za przy-
gotowanie uczestników  do konkursu  wyróżniono także na-
uczycieli: Gabrielę Kitowską, Beatę Dampc oraz Karola Rohde.  

Gimnazjum nr 3 
 trzecie w województwie  

Gimnazjum nr 3 w Wejherowie znalazło się wśród najlep-
szych gimnazjów w konkursach przedmiotowych zajmu-
jąc trzecie miejsce w województwie pomorskim. W tym 
roku szkolnym gimnazjaliści z „trójki” zdobyli 10 tytułów 
laureata i 15 tytułów finalisty. 

Uroczystość wręczenia uczniom zaświadczeń o zdobyciu tytułu 
laureata konkursu przedmiotowego odbyła się w ZS nr 1 w So-
pocie. - Uwzględniając liczbę laureatów i finalistów nasze gim-
nazjum po raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych szkół 
tego typu w województwie, zajmując po raz drugi trzecie miej-
sce – mówi dyrektor ZS nr 3 w Wejherowie Danuta Czernew-
ska. - Jest to niewątpliwie ogromny sukces uczniów, nauczycieli 
pracujących w naszej szkole oraz rodziców.  
W gronie laureatów znaleźli się: w konkursie historycznym -
Cyryl Morek (opiekun Krystyna Naczk), w geograficznym -
Marcin Kubach, Krzysztof Klimiuk, Joanna Mosińska, Jakub Ru-
th, Jagoda Kazimierska (opiekun Zofia Lietzow), w biologicz-
nym - Zofia Witkowska, Jakub Ruth, Natalia Kożyczkowska, Na-
talia Dziedzic (opiekun Elżbieta Adamczyk i Jadwiga Lewicka). 
Finalistami zostali: w konkursie polonistycznym - Agnieszka 
Wika, (opiekun Danuta Czernewska); w historycznym -
 Agnieszka Wika (opiekun Krystyna Naczk), Zofia Witkowska 
(opiekun Hanna Chuderska-Migel); w konkursie języka angiel-
skiego - Krzysztof Świątek (opiekun Ewelina Brzeska,  Patrycja 
Dorsz); w biologicznym - Alicja Okrój, Urszula Dziedzic, Izabela 
Kiedrowicz, Urszula Dziedzic, Paulina Wika, Agnieszka Wika 
(opiekun Elżbieta Adamczyk i Jadwiga Lewicka); w chemicz-
nym - Zofia Witkowska, Agata Graczyk, Agnieszka Wika, Jagoda 
Kazimierska, Jakub Ruth (opiekun Anna Walczewska). 

 

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO  
OŚRODKA POMOC SPOŁECZNEJ    

 W związku z wygaśnięciem od 1 lipca 2013 r. decyzji  
o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego MOPS 
przypomina o złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia 
pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.  
W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołą-
czyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za  
2011 r. (rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby 
sprawującej opiekę). Wszelkich informacji oraz wyjaśnień w 
sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku 
opiekuńczego udziela Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w 
Wejherowie, w siedzibie przy ul. Kusocińskiego 17 w godz.: 
8 - 16 (poniedziałek), 8 - 15 (wtorek - czwartek), 8 -13 
(piątek). Tel. 58 677 79 80 lub 58 677 79 85. 
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Gimnazjum nr 3 w finale Wojewódzkiej  
Gimnazjady w Koszykówce  

W halach sportowych Zespołu Szkół nr 3 oraz Zespołu Szkół 
nr 1 w Wejherowie odbył się Finał XIV Wojewódzkiej Gimna-
zjady w Koszykówce Chłopców. W rywalizacji wzięło udział 
sześć najlepszych zespołów z województwa pomorskiego. 
Zwycięzcą turnieju została drużyna z Gimnazjum Sportowego 
nr 3 z Sopotu, która w finale po zaciętym meczu pokonała 
Gimnazjum nr 2 z Kwidzyna. Gospodarze zawodów - zawod-
nicy z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie zajęli w tym turnieju 
wysokie trzecie miejsce. Zespół gospodarzy w składzie: Ro-
bert Lekner, Bartosz Malinowski, Michał Borski, Kamil Kazi-
mierczak, Jakub Muszka, Błażej Kummer, Oskar Kupczyk, Ja-
kub Łosiński, Paweł Naczk, Jakub Rathenow, Filip Sroczyński, 
Łukasz Walendzis,  Kacper Krzemiński, opiekun drużyny – 
Kordian Zabrocki, kolejny raz udowodnił, że drużyna należy 
do najlepszych ekip w województwie pomorskim.  

Sukcesy formacji tanecznych  
Grupy taneczne prowadzone przez Elżbietę Czeszejko 
w Wejherowskim Centrum Kultury odniosły kolejne suk-
cesy podczas II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowo-
czesnego i Współczesnego "Dance Talent" w Gdańsku. 
Formacja Baccara zajęła pierwsze miejsce, drugie miejsca za-
jęły Baccarki oraz Baccara. Trzecie miejsca wytańczyły: Bą-
belki, Baccara junior (w kat. hip-hop) Baccara junior (w kat. 
show dance). Babelki-Mini otrzymał wyróżnienie. So-
lo zwyciężyły Oliwia Hebel i Michalina Frankowska. Drugie 
miejsce zajęły Natalia Orchel, Agata Bojke i Weronika Dudek. 
Trzecie miejsce zajęły: Natalia Klawikowska, Nadia Narloch, 
Anna Pospieszna i Natalia Orchel.  W kat. Duety trzecie miej-
sce zajęły Weronika Dudek, Zuzanna Cyman .  

Unihokeiści pierwsi w lidze 
UKS „Ósemka” Wejherowo zdobyła pierwsze miejsce  
w  Pomorskiej  Amatorskiej  Lidze  Unihokeja  po run-
dzie zasadniczej.  
W ostatniej kolejce fazy grupowej UKS „ Ósemka” pokonał 
Team Gdańsk 9:5 i zremisował z Zone Team Interplastic 6:6. 
Pokonanie gdańszczan pozwoliło wejherowianom na umoc-
nienie pierwszego miejsca w tabeli i awans do rozgrywek 
play-off.  Dlatego dla Ósemki mecz z Zone Team Interplastic 
był już tylko formalnością. Wyniki tej kolejki są wielkim suk-
cesem zawodników UKS „ÓSEMKA” Wejherowo. Jak infor-
muje trener Grzegorz Janiszewski działacze klubu prowadzą 
starania, aby faza play-off została rozegrana w Wejherowie.   

Światowy Dzień Inwalidy  
Z okazji Światowego Dnia Inwalidy odbyło się zebranie infor-
macyjne Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.  
- Zrozumienie problemu niepełnosprawności coraz częściej 
staje się społecznie dostrzeganym problemem. Nieznajomość 
problemów osób niepełnosprawnych jest często przyczyną 
różnych utrudnień, na które napotykają niepełnosprawni 
w codziennej egzystencji. Umożliwienie tym ludziom czynne-
go uczestnictwa w życiu społecznym należy do naszych obo-
wiązków - podkreślił Wacław Potrykus, przewodniczący wej-
herowskiego Zarządu Koła PZRiE. 

Puchar Świata w kickboxingu  
Kornelia Szymańska pointfighting kadet starszy do 50 kg, 
Zuzia Kalbarczyk pointfighting oraz light contakt 
(dwukrotnie!) kadet młodszy do 37 kg – to świeżo kreowani 
zdobywcy Pucharów Świata w kickboxingu największej or-
ganizacji kickboxingu na świecie WAKO. Ponadto Paulina 
Stenka zdobyła srebro oraz brąz, Filip Stark i Oliwer Laskow-
ski to również brązowi medaliści Pucharu  Świata. 
Zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, 
podopieczni trenera Rafała Karcza, rywalizowali na turnieju, 
w którym brało udział ponad 800 zawodników z 19 krajów. 
Turniej Pucharu Świata odbył się w oddalonej o ponad 1300 
km od Wejherowa miejscowości Szeged na Węgrzech  
w dniach 16-19 maja br. 
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Amatorska Liga Koszykówki  
W hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie nastąpiła 
inauguracja II edycji Wejherowskiej Amatorskiej Ligi Koszy-
kówki. Liga organizowana jest przez UKS Basket Ósemka 
Wejherowo, a pomysłodawcami tego przedsięwzięcia są Kor-
dian Zabrocki oraz Bartłomiej Woźniak. Do ligi zgłosiło się w 
tym roku 10 zespołów. Liga skierowana jest do wejherow-
skich miłośników koszykówki. Głównym celem jest propago-
wanie zdrowego stylu życia poprzez sport oraz wyłonienie 
najlepszej amatorskiej drużyny w Wejherowie. 

Turniej Skata Sportowego 
Dobiegł końca XV Turniej Skata Sportowego o Puchar 
Prezydenta Miasta Wejherowa, Wójta Gminy Wejhero-
wo i Prezesa wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego.  

Zwycięzcą turnieju został Alojzy Formella zdobywając Pu-
char Prezydenta Wejherowa, który wręczył mu sekretarz 
miasta Bogusław Suwara. Drugie miejsce i Puchar Wójta 
Gminy Wejherowo wywalczył Jan Ruth.  Trzecie miejsce 
i Puchar Prezesa ZKP O. Wejherowo zdobył Mieczysław Bry-
ła - puchar wręczył prezes Henryk Kanczkowski. 
Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce wywalczyli: Stefan 
Szczypior, Jerzy Szreder, Władysław Szreder, Władysław Do-
minik, Bendykt Włodarek, Józef Dorsz, Marek Bistram. W za-
kończeniu turnieju uczestniczyli członkowie Zarządu Odziału 
ZKP - Leon Wesserling  oraz Lidia Muller i Andrzej Sikora. 

Sukcesy Świata Tańca  
Klub Taneczny Świat Tańca uczestniczył w Ogólnopolskim 
Festiwalu Tańca w Lęborku z okazji Międzynarodowego Dnia 
Tańca. Bardzo wysoko zostały ocenione formacje klubu. 
Pierwsze miejsca zdobyły Carmenki -w kat. Open do lat 7, Eu-
foria - HIP HOP do lat 11, Expresik -HIP HOP do lat 11 oraz 
Explozja - HIP HOP 12-15 lat. Drugie miejsce zajęła Enigma -
DISCO 12-15 lat, a trzecie  - Jump -HIP HOP do lat 11 oraz Fu-
sion - HIP HOP powyżej lat 15. Złoty medal wytańczyły Nikola 
Krueger, Julita Busler, Marcelina Urban -HIP HOP do lat 11 
oraz duet Martyna Borucka i Nikola Krueger-HIP HOP 12-15 
LAT. Brązowy medal Roksana Patelczyk HIP HOP do lat 11  
i Dominika Bernaśkiewicz HIP HOP powyżej 15 lat.  

Pokaz Walk Bokserskich 
W Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbył się Pokaz Walk Bok-
serskich. Była to pierwsza po wielu latach tego typu impreza  
w naszym mieście. Dawniej walki bokserskie odbywały się w 
Amfiteatrze lub na sali Prusińskiego (restauracja „Bałtyk”). Po-
kaz zorganizował niedawno powstały Wejherowski Klub Bok-
serski „Gryf” Wejherowo. Do udziału zaprosił zaprzyjaźnione 
kluby Sako Gdańsk, Bombardier Gdynia, Beniaminek Starogard, 
EX Sieldce oraz Gym Raiders Gdynia. Swoją obecność zaznaczyli 
również prezes pomorskiego Okręgowego Związku Bokserskie-
go Jerzy Guss, Hubert Skrzypczak brązowy medlaista olimpijski 
oraz zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz oraz dyrektor ZS 
nr 1 Marzena Misztal.  
- Celem dzisiejszych walk było nabranie doświadczenia przez 
naszych zawodników – mówi trener wejherowskich pięściarzy 
Marcin Moritz – Wielu zawodników pokazało klasę i udowodni-
li, że wysiłek z treningów nie idzie na marne. 
- Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez nasz 
klub – mówi prezes klubu Wojciech Wasiakowski – Jednak na 
pewno nie ostatnia. Postaramy się co roku organizować tego 
typu turniej. 

Dzień  Europejski  w  dziewiątce  
 W Szkole Podstawowej nr 9 odbył się  IV Miejski Konkurs 
Europejski  dla uczniów szkół podstawowych pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Wejherowa .  
Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna gospodarzy - SP 
nr 9.  Na drugim miejscu uplasowała się drużyna SP nr 6, a 
trzecie - SP nr 8.  
Przyjęta w tym przedsięwzięciu formuła pozwoliła na rozwi-
janie u młodych ludzi postawy proeuropejskiej, pobudziła 
wrażliwość i kreatywność i zachęciła uczniów i nauczycieli  
z wejherowskich szkół do aktywnej współpracy integrującej 
środowiska szkolne. Organizatorem konkursu była Alicja 
Gulbinowicz wraz  z Anną Korzonek i Barbarą Kobiellą 
przygotowującymi reprezentację uczniów z SP 9.         
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Wystawa na rynku  
Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński otworzył na 
wejherowskim rynku wystawę historyczną.  Podzielona 
ona została na trzy segmenty obrazuje działalność 
V Brygady Wileńskiej AK oraz organizacje antykomuni-
styczne działające na Pomorzu. Przedstawia również boha-
terów słynnego procesu stalinowskiego. 

Wyróżnienia dla rzemieślników 
10 kwietnia odbyło się walne zebranie członków Powia-
towego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsię-
biorstw – Związku Pracodawców. 
Gośćmi zebrania byli prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
MŚP Wiesław Szajda  oraz wejherowscy prezydenci – Krzysz-
tof Hildebrandt i Bogdan Tokłowicz. 
   Obecnie wejherowski cech zrzesza około 300 podmiotów 
gospodarczych, które zatrudniają blisko 4500 pracowników. 
Dodatkowo, należący do Cechu rzemieślnicy szkolą ponad 
900 młodocianych pracowników w 30. różnych zawodach. 
Największym powodem do dumy wejherowskich pracodaw-
ców i rzemieślników  skupionych w cechu jest uruchomienie 
od 2006 roku własnej Niepublicznej Szkoły Rzemiosł, pierw-
szej wówczas tego typu szkoły na Pomorzu, która kształci kil-
kuset uczniów w kilkunastu prestiżowych zawodach. 
   W trakcie zebrania prezes Wiesław Szajda wręczył wyró-
żniającym się przedsiębiorcom odznaczenia rzemieślnicze. 

II Manewry Techniczno-Obronne 
 „Wejherowo 2013” 

W Wejherowie rozegrano II Manewry Techniczno-
Obronne „Wejherowo 2013” zorganizowane przez Hufiec 
ZHP Wejherowo i Szczep ZHP Luzino przy współpracy 
z Urzędem Miejskim w Wejherowie. W imprezie wzięło 
udział 78 harcerzy i harcerek w 17. patrolach oraz 10 in-
struktorów kadrowych ZHP.  
W manewrach wzięły udział: Samodzielny Pododdział Antyter-
rorystyczny Policji w Gdańsku; Placówka Straży Granicznej 
w Łebie; Powiatowa Komenda Policji w Wejherowie; Straż 
Miejska w Wejherowie; Inspektorat Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego UM w Wejherowie; Państwowa 
Straż Pożarna w Wejherowie. W pionie harcerskim pierwsze 
miejsce uzyskał patrol z 70. Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcer-
skiej. Wśród harcerzy starszych manewry wygrał patrol z 10. 
Lądowo-Wodnej Drużyny Harcerskiej „Wilki” z Choczewa.  

Hołd ofiarom piaśnickiej kaźni 
Przed pomnikiem głównym w Piaśnicy odbyła się uro-
czystość patriotyczno-religijna z okazji Miesiąca Pa-
mięci Narodowej.  
   W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, władze sa-
morządowe, kapłani, kombatanci i młodzież. Obecne były 
liczne poczty sztandarowe, kompania honorowa oraz orkie-
stra dęta.  W trakcie uroczystości odbył się apel pamięci za-
kończony salwą honorową a także nabożeństwo. Delegacje 
uczestniczące w uroczystości złożyły kwiaty pod Pomnikiem 
Ofiar Piaśnicy. W imieniu  Prezydenta Miasta Wejherowa 
kwiaty złożyli -zastępca prezydenta miasta Bogdan Tokło-
wicz i skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz. 

Informacja  
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że 17 czerwca br.  
w godz. 10-14 w sekretariacie Urzędu Miejskiego Wejherowa 
wyłożony będzie do wglądu „Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Wejherowa i gmin 
objętych porozumieniem komunalnym na lata 2013-2025”. 
Ewentualne uwagi i wnioski będzie można złożyć w formie 
pisemnej tego dnia w sekretariacie. Jednocześnie Plan za-
mieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UM w 
Wejherowie.  
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koncerty-wystawy-spotkania  
czerwiec 2013 

Wejherowskie Centrum Kultury  
2.06, godz. 18 - Renata Przemyk "The Best Of", bilety: 35 
zł do nabycia na stronie WCK, telefonicznie pod nr 795-
453-133 lub bezpośrednio w kasach (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00 - 18.00); 
2.06, godz. 11 - "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków" - 
widowisko baletowe z elementami tańca współczesnego 
dla dzieci. Bilety: 8 zł do nabycia na stronie WCK, telefo-
nicznie pod nr 795-453-133 lub bezpośrednio w kasach 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00) 
5.06, godz. 10 - "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków"; 
7.06, godz. 18 - Otwarcie wystawy "Chopinowi - Duda-
Gracz" wstęp wolny (8 czerwca - 31 sierpnia - bilety 5 zł); 
13.06, godz. 10 - "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków"; 
19.06, godz. 10 - "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków";  
20.06, godz. 19 - Spektakl "KOMEDIA", reż. Adam Ferency  
Bilety: 30 zł do nabycia na stronie WCK, telefonicznie pod 
nr 795-453-133 lub bezpośrednio w kasach (od ponie-
działku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00). 

Kino w WCK 
CRISTIADA 2D  - Sala Główna  - 14 zł normalny / 12 zł ulgo-
wy / 10 zł grupowy. Projekcje: 1.06, godz. 18.30, 3,06, godz. 
18.30, 4.06, godz. 18; 
IRON MAN 3 - 3D - Sala Główna  - 16 zł normalny / 13 zł 
ulgowy / 12 zł grupowy. Projekcje: 6.06, godz. 18.30 dubbing, 
9.06, godz. 18.30 napisy, 10.06, godz. 18.30 dubbing, 11.06, 
godz. 18.30 napisy, 12.06, godz. 18.30 dubbing , 13.06, godz. 
18.30 napisy.  

Kameralna sala kinowa 
WE MGLE 2D - Sala Główna  -14 zł normalny / 12 zł  ulgowy . 
Projekcje: 10, 11, 13, 14, 15, 16 czerwca, godz. 19; 
JEGO OCZAMI 2D - Sala Główna / 14 zł normalny/12 zł ulgo-
wy Projekcje: 17, 18, 20 i 21 czerwca, godz. 19. 

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
3.06 – happening Cała Polska Czyta Dzieciom – korowód posta-
ci bajkowych, głośne czytanie bajek w przedszkolach; 
5.06, godz. 10.00 – spektakl „Regsio” w wykonaniu Teatru Du-
et z Krakowa, po spektaklu ogłoszenie wyników konkursu in-
ternetowego z okazji Dnia Dziecka;  
12.06, godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika;  
14.06, godz. 10.30 – zakończenie roku akademickiego sekcji 
turystycznej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 
godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa uczniów Szkoły 
Społecznej w Wejherowie; 
17.06 – 21.06 – realizacja projektu „Czytam, więc wszystko 
gra!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego: warsztaty radiowe dla dzieci pro-
wadzone przez Annę Czerwińską-Rydel, nagranie słuchowiska 
na podst. opowiadania autorski „Deszczowa królewna”; 
Czerwiec – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Mło-
dzieży oraz Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych;  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Interaktywna lekcja z ratusza 
Interaktywna lekcja „Pasierbowa iskra poezji”, transmitowa-
na z wejherowskiego ratusza na żywo w internecie, połączyła 
szkoły z całej Polski, w tym - Kaszub, Mazur i Małopolski. Za-
mierzeniu przyświecało tegoroczne hasło Tygodnia Biblio-
tek: „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”! Najważniej-
szym punktem projektu stała się nietypowa lekcja 
w wejherowskim ratuszu. Prowadziła ją dr Justyna Pomier-
ska z Uniwersytetu Gdańskiego, a tematem stał się współcze-
sny odbiór poezji księdza Pasierba.  

Promocja książki Danuty Wałęsy 
Danuta Wałęsa, żona prezydenta RP i pierwsza dama 
w latach 1990-95, autorka książki "Marzenia 
i tajemnice", swoją wizytą w Wejherowskiej bibliotece 
wzbudziła duże zainteresowanie. W spotkaniu towarzy-
szył jej Piotr Adamowicz, gdański dziennikarz i dawny 
opozycjonista,  redaktor książki. 

 Danuta Wałęsa 
wyznała, że nie 
spodziewała się 
tak pozytywnego 
odbioru, zwłaszcza 
wśród kobiet. Mo-
że dlatego, że obala 
nies prawiedliwy 
mit o kobiecie nie 
pracującej, że sie-
dzi bezczynnie w domu, bo kobieta prowadząca dom 
i wychowująca dzieci, ciężko przecież pracuje.  

 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 29 maja 2013 r. zosta-
nie wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych sta-
nowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz najemców: 
· lokal mieszk. nr 8 na os. 1000-lecia 9 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 19/5 i 21/2 obręb 16 (użytk. wieczyste) 
· lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Karnowskiego 4 wraz z ułam-
kową częścią gruntu działka nr 142/14 i 142/16 obręb 6  
· lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Przemysłowej 4 wraz z ułamko-
wą częścią gruntu działka nr 94/58 obręb 6 
· lokale mieszkalne nr 1, 5 i 6 przy ul. Strzeleckiej 17 wraz z 
ułamkową częścią gruntu działka nr 196 obręb 16  
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NOWINY - Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie  
- egzemplarz bezpłatny. Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka.    

 Tel. (58) 677 70 56, fax (58) 672 12 57; e-mail: nowiny@wejherowo.pl   
Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie.  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie.  

Nakład 6 000 egz. Skład komputerowy: własny. Druk: Wejherplast. 

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, Spraw Społecznych,  

Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
StraŜ Miejska (Zenon Hinca)   

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 

(Stanisław Brzozowski)  
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 Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 37,  (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 (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. Parkowa 2A/20 

(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 

Nadleśnictwo Wejherowo pięknieje 

Nadleśnictwo Wejherowo wzbogaciło się o dużą i nowocześnie urzą-
dzoną salę konferencyjną, którą zaadaptowano na piętrze w pomiesz-
czeniu po byłej stolarni. Oficjalna prezentacja obiektu odbyła się 9 ma-
ja z udziałem władz miasta i powiatu.  

   W otwarciu uczestniczyli m.in. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, wicestarosta Jan Domański, dziekan Dekanatu Wej-
herowskiego ks. prałat Tadeusz Reszka, przedstawiciel Aresztu Śledczego  
w Wejherowie, a także dyrektorzy wydziałów RDLP i sąsiednich nadle-
śnictw. Przybyłym gościom pokazano również Ogród Dendrologiczny, atrak-
cyjnie urządzony i zagospodarowany w centrum miasta.  
    Podczas otwarcia dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP Zbigniew Kaczmar-
czyk powiedział, że Nadleśnictwo Wejherowo jest piękne, funkcjonalne 
i przyjazne pracownikom, którzy mogą być dumni z obiektu, jaki powstał  
w wyniku przeprowadzonej przebudowy. 

VII Pomorski Zjazd Amazonek 

   Spotkanie rozpoczęto tradycyjnie udziałem w Mszy św. w kościele pw. Św. 
Anny, podczas której wiele pań przystąpiło do komunii świętej. Po nabożeń-
stwie była okazja zwiedzić podziemia klasztorne, gdzie spoczywa założyciel 
miasta Jakub Wejher  z rodziną i członkowie rodu Przebendowskich. Amazonki 
zwiedziły również Kalwarię Wejherowską. Gości po wejherowskich zabytkach 
sakralnych oprowadzał Bartłomiej Muński. Imprezę zakończyło spotkanie w 
ogrodach Konwiktu. Jak powiedziała prezes wejherowskiego stowarzyszenia 
Amazonek Jagoda Maculewicz, uczestniczki spotkania przyjechały do Wejhero-
wa z wielu miejscowości pomorskich m.in. z Gdańska, Gdyni, Słupska, Tczewa, 
Lęborka, Redy i Rumi. Stowarzyszenie otrzymuje na swoją działalność dotację  
z Urzędu Miejskiego w Wejherowie i odwzajemnia to promowaniem miasta. 

Prawie sto  
uczestniczek 
wzięło udział  
w VII Zjeździe 
Amazonek 
Województwa 
Pomorskiego, 
który 16 maja  
odbywał się 
na terenie  
Wejherowa. 






