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WWWWakacyjna Wioska Tematyczna akacyjna Wioska Tematyczna akacyjna Wioska Tematyczna akacyjna Wioska Tematyczna     
Dobiegła końca działalność Wakacyjnej Wioski Tematycznej dla mieszkańców ulicy Zamkowej w Wejherowie. 
Trzytygodniowy projekt, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przy współpra-
cy z mieszkańcami, zakończył się festynem na boisku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, na 
którym rozegrano mecz  Mieszkańcy - Samorządowcy.  

Akcja Wakacyjnej Wioski Tematycznej została przygotowana 
i współfinansowana w ramach realizacji projektu systemo-
wego „W drodze do pracy” i Programu Aktywności Lokalnej  
„Wspólna sprawa”.  Działania w ramach Organizowania Spo-
łeczności Lokalnej i Programów Aktywności Lokalnej są wpi-
sane w strategię rozwiązywania problemów społecznych dla 
miasta Wejherowa i będą realizowane przez MOPS również 
w kolejnych latach. 
- Jesteśmy zadowoleni z przebiegu Wakacyjnej Wioski Tema-
tycznej i efektów jakie udało się nam uzyskać. Pozornie, cał-
kowicie niespójną społeczność, udało się zebrać, zawiązać 
grupę społeczną, zintegrować i wspólnie zrealizować mnó-
stwo inicjatyw  - mówi Robert Kozłowski, kierownik Działu 
Pomocy Instytucjonalnej MOPS Wejherowo.  
Robert Kozłowski podkreśla, że pracownicy MOPS dostarczy-
li tylko narzędzia i propozycje, ale bez zaangażowania 
i współpracy z mieszkańcami niewiele można byłoby zrobić.  
- Całą treść wydarzeń, zajęć i imprez, przez wszystkie dni 
wypełniali sami mieszkańcy, także dorośli, którzy przycho-
dzili razem ze swoimi dziećmi. Przypuszczam, że dla wielu 
osób była to całkowicie nowa rola: animatora społecznego, 
wychowawcy, opiekuna, w której nigdy wcześniej nie mieli 

okazji się sprawdzić. A dla dzieci to udane wakacje, pełne 
wrażeń i atrakcji - dodaje. 
Te niezwykle cenną akcję wejherowskiego MOPS, w której 
codziennie brało udział średnio  50. uczestników, wsparło 
ok. 20. instytucji i firm, w tym prywatnych. - Najbardziej 
cieszy aktywny udział wielu matek dzieci, które włączyły 
się do wielu działań, jako wolontariuszki. Jestem przeko-
nany, że akcja spełniła swoje cele, a mieszkańcy poczuli 
swoją  siłę działania i uwierzyli w swój potencjał organiza-
cyjny – mówi Robert Kozłowski. 

BBBBiegnąc pomagaiegnąc pomagaiegnąc pomagaiegnąc pomaga    
Karol Dzieciątko, student biegnący wokół Polski w celu 
zbierania środków na operację dla dwóch chorych na dys-
trofię mięśniową sióstr – Kasi i Oli, w sobotę wieczorem 
10 sierpnia dotarł do Wejherowa. W niedzielę rano po 
rozgrzewce na wejherowskim rynku wystartował do ko-
lejnego etapu z metą w Gdyni wraz z czwórką przyjaciół.     
- Z Maćkiem Zachoszczem zaczęliśmy biegać razem dwa lata 
temu. Przebiegliśmy już Polskę wzdłuż i wszerz. W tym roku 
pojawiły się dziewczyny – Kasia i Ola, które potrzebują sporą 
sumę pieniędzy (160 tys. zł na operację przeszczepu komó-
rek macierzystych - red.). - Staram się trzymać harmonogra-
mu trasy. Dotychczas przebiegłem ponad 700 km. Przed sobą 
mam jeszcze 1500 km.  
O tym jak można pomóc chorym dziewczynom można prze-
czytać na stronie internetowej www.biegiemprzeswiat.pl, 
gdzie znajduje się numer konta dziewcząt. Można przelać do-
wolną kwotę. Liczy się każda złotówka. Mówi, że na trasie 
rozdają ulotki dla ludzi z numerem konta. Pomagają mu 
w tym Olga Strąk i Natalia Dzieciątko. 

Dni Otwarte Projektów Unijnych  
W dniach 7-15 września br. będzie miał miejsce naj-
większy w województwie cykl imprez promujących 
projekty unijne.  

W ramach Dni Otwartych Projektów Unijnych odbędzie się 
ponad 150 imprez, które promować będą około 97 projek-
tów unijnych realizowanych na terenie województwa po-
morskiego. Wśród zaplanowanych imprez są m.in. festyny, 
koncerty, seanse filmowe, zawody sportowe, regaty, zwie-
dzanie projektów, wystawy, konkursy i zabawy dla dzieci, 
gry miejskie, spektakle teatralne i wiele innych.  
Podczas wydarzenia przed mieszkańcami województwa  
„otworzą się drzwi” najciekawszych projektów unijnych re-
alizowanych w naszym województwie. Szczególną zachętą 
dla mieszkańców Pomorza, by w tych dniach odwiedzić kon-
kretny projekt unijny, będą imprezy organizowane przez 
beneficjentów na terenie realizacji projektu.  
W wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej zaprezentowane 
zostanie widowisko baletowe „Królewna Śnieżka i 7 Krasno-
ludków”, z udziałem najbardziej utalentowanej młodzieży  
i dzieci z sekcji tańca Wejherowskiego Centrum Kultury.  
Bezpłatnie zobaczyć można będzie m.in. halę główną ERGO 
ARENY w Gdańsku, a także miejsca niedostępne na co dzień. 
W Grodzisku w Sopocie odbędzie się „Święto Plonów”. 
Szczegółowe informacje o imprezach odbywających się  
w ramach Dni Otwartych Projektów Unijnych znaleźć można 
na stronie internetowej :www.dniotwarteprojektowunijnych.pl 
oraz facebookowej stronie wydarzenia: www.facebook.com/
DniOtwarteProjektowUnijnych. 
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Budowa wejherowskich ulic i remonty szkół  

              Trwają  kolejne  inwestycje   
Na szeroką skalę zaawansowane są tego lata prace przy 
budowie wejherowskich ulic. Zadania inwestycyjne realizo-
wane przez miasto w 2013 r. przyczynią się do podniesienia 
komfortu życia mieszkańców Wejherowa.  
Zakończono budowę ul. Stanisławy Panek na odcinku od ul. 
Partyzantów do Kauflandu.  Trwa budowa ul. Kotłowskiego 
wraz z infrastrukturą (do skrzyżowania z ul. Rogaczewskie-
go) oraz budowa ulic: Konopnickiej i Morskiej. Trwa przebu-
dowa ul. Śmiechowskiej oraz trzeci etap prac związanych z 
Rewitalizacją Śródmieścia Wejherowa, który będzie obejmo-
wał prace na ulicach w rejonie ZUS-u. 

Przebudowa skrzyżowania ulic: 
 Św. Jana-Sienkiewicza-10 Lutego 

Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jana – Sienkiewi-
cza – 10 Lutego na drodze wojewódzkiej przed przejaz-
dem kolejowym. W związku z przebudową nastąpią 
utrudnienia w ruchu.  Od 2 września skrzyżowanie oraz 
przejazd kolejowy będzie zamknięty. O zmianach będzie-
my informować na  bieżąco na: www.wejherowo.pl 

Realizujemy wiele zadań  
Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Wejherowa  

- W tym roku w Wejhe-
rowie realizowane są 
duże, zaplanowane 
wcześniej inwestycje fi-
nansowane z budżetu 
miasta, a także prowa-
dzone w oparciu o środ-
ki unijne. Oprócz konty-
nuacji  programu termo-
modernizacji szkół, któ-
ry w tym roku  objął re-
mont Szkoły Podstawo-
wej nr 9, współfinanso-
wany przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, budowany 
jest szlak rowerowy 
 i promenada pieszo-
rowerowa wzdłuż rzeki Cedron w ramach projektu „Tu-
rystyczny Szlak Północnych Kaszub”.  
Mimo trudnej sytuacji jednostek samorządu terytorialne-
go, a co za tym idzie, odczuwalnego przez samorządy 
kryzysu gospodarczego, w mieście prowadzone są znacz-
ne inwestycje drogowe. Ten rok pozwolił, by tych inwe-
stycji było więcej, choćby z tego tytułu, jak pokazują 
przetargi, że można je w miarę tanio zrealizować, więc 
trzeba tę chwilę wykorzystać. Wejherowo zostało po-
dzielone na cztery okręgi. A w każdym z nich jedna  
z większych inwestycji jest realizowana.  

Bogusław Suwara  podkreśla, że dzięki interwencji prezyden-
ta miasta i urzędu ożywiły się prace na ul. Śmiechowskiej.  
- Myślę, że ogólnie wszystkie prace przebiegają zgodnie 
z planem i zmierzają ku fazie finalnej. Trwa również budo-
wa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Partyzantów 
a ul. Panek wzdłuż Cedronu, na którym budowany jest 
również nowy mostek – dodaje sekretarz miasta. 

 

Prace na ulicach w rejonie wejherowskiego ZUS 

Ścieżka rowerowa wzdłuż Cedronu  

Ścieżka rowerowa przy ul. Partyzantów Prace na skrzyżowaniu ulic: św. Jana – Sienkiewicza – 10 Lutego  
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drogowe i oświatowe w Wejherowie  

Termomodernizacja wejherowskiej „dziewiątki” Dzięki oszczędnościom w utrzymaniu będzie więcej pienię-
dzy na wzbogacenie oferty dla uczniów.  

Prace modernizacyjne i remontowe w  placówkach 
oświatowo-wychowawczych w Wejherowie 

Realizowane są bieżące remonty i naprawy w szkołach, 
które zapisane są w planach dyrektorów szkół. Jak podkre-
śla zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz obiekty szkolne 
muszą być cały czas utrzymywane w dobrym stanie tech-
nicznym. 
W ramach projektu „Radosna szkoła” wybudowane zosta-
ną dwa place zabaw – przy Szkole Podstawowej nr 8 i 
Szkole Podstawowej nr 9. Na tegoroczne remonty 
w szkołach łącznie z kolejnym etapem termomodernizacji 
miasto przeznaczyło prawie 1,4 mln zł. 

Komisja pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Piotra 
Bochińskiego dokonała odbioru budowy ulicy Stanisławy 
Panek.  
190-metrowy odcinek ulicy otrzymał nawierzchnię bitu-
miczną oraz jednostronny chodnik z kostki brukowej po za-
chodniej stronie ulicy, gdzie znajduje się zabudowa domów 
jednorodzinnych. Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o. za kwotę ponad 240 
tys. zł. Jak podkreślił zastępca prezydenta Piotr Bochiński 
ulica jest udogodnieniem dla mieszkańców i ważnym trak-
tem komunikacyjnym prowadzącym z osiedla Kaszubskiego 
do Centrum Handlowego Jantar. W imieniu mieszkańców za 
dobrze zrealizowaną inwestycję podziękował radny miejski 
Krzysztof Gajewski.  

W Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie trwa komple-
ksowy remont w ramach unijnego projektu. Inwestycja obej-
muje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz 
przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. Przypomnijmy, że to 
już ostatnia z pięciu placówek oświatowych w Wejherowie, 
która zostanie gruntownie zmodernizowana. - Zgodnie 
z naszymi planami dotyczącymi modernizacji obiektów 
oświatowych zarządzanych przez miasto, w tym roku kolejna 
szkoła zostanie zmodernizowana – mówi zastępca prezy-
denta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. – W wyniku tej 
inwestycji od tego roku zmniejszymy koszty utrzymania 
obiektów oświatowych oraz zdecydowanie poprawi się 
estetyka budynków w wyniku wykonania nowych elewacji. 

Prace trwają na ul. Konopnickiej  
Budowa ul. Morskiej 

Zakończono budowę ul. Panek  
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Wejherowscy straŜnicy miejscy zatrzymali złodziei  
Wejherowscy strażnicy miejscy zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który zniszczył w  Parku Miejskim w 
Wejherowie 15 lamp podświetlających mostek spacerowy oraz instalację elektryczną na długości około 50. metrów. 
Straty oszacowano na 12,5 tys. złotych. Zaledwie tydzień wcześniej zatrzymali dwóch mężczyzn na gorącym uczynku 
kradzieży miedzianych blach z opierzenia z filarów zabytkowego kościoła św. Anny w Wejherowie. 

Jak poinformował Zenon Hinca, Komendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie, strażnicy zatrzymali 43-letniego mieszkańca 
gminy Sierakowice.  Sprawca zniszczył   lampy podświetlające 
mostek spacerowy oraz instalację elektryczną, miedziane 
przewody. Straty oszacowano na 12,5 tys. zł. Za zniszczenie 
i kradzież mienia ruchomego, sprawcy grozi kara pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  
Na początku sierpnia funkcjonariusze wejherowskiej Straży 
Miejskiej zatrzymali w nocy dwóch mężczyzn podczas kra-
dzieży miedzianych blach z opierzenia z filarów zabytkowego 
kościoła św. Anny w Wejherowie. Trzy miesiące wcześniej w 
godzinach wieczorowo-nocnych strażnicy ujawnili za pomocą 
monitoringu zamontowanego na Kalwarii Wejherowskiej, jak 
dwie osoby próbują włamać się do kaplicy. Potem jednak z 
zamiaru  włamania się zrezygnowali, lecz  zabrali się do de-
montażu miedzianych  rur spustowych. W kaplicy Wniebo-

wstąpienia sprawca zerwał do połowy rynnę, a w kaplicy 
Ogrójca jej część uszkodził. Po krótkim pościgu patrol Straży 
Miejskiej zatrzymał podejrzane o ten czyn osoby.  

Studentki z Ukrainy zwiedziły Wejherowo 
Wejherowski ratusz już po raz kolejny w wakacje odwie-
dziła grupa ukraińskich studentek z Przykarpackiego 
Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku. Ze studentkami 
przyjechała prof. Olga Lazarowicz, wicedyrektor Instytu-
tu Filologii Polskiej tej uczelni. 
W spotkaniu z przyszłymi ukraińskimi polonistkami uczestni-
czył prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i skarbnik 
miasta Arkadiusz Kraszkiewicz. Obecni byli również przed-
stawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: prezes od-
działu Henryk Kanczkowski i wiceprezes Halina Niklewska. 
Dzięki podpisanej w 2001 r. współpracy Uniwersytetu Przy-
karpackiego ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim student-
ki filologii polskiej z Iwano-Frankowska mogą przyjeżdżać do 
Wejherowa, poznawać kulturę oraz język polski i kaszubski.  W wejherowskiej kolegiacie odbyła się uroczystość 50. lecia ka-

płaństwa o. Stefana Wrosza. Wejherowianin ukończył Wyższe 
Seminarium Duchowne Księży Werbistów w 1963 r.  W 1965 r. 
wyjechał do pracy misyjnej na indonezyjską wyspę Flores, gdzie 
zbudował kościoły, kaplice stacyjne, szkoły, przychodnie, szpita-
le, salki katechetyczne, internaty i czyni to nadal.  

Pół wieku kapłaństwa o. Stefana Wrosza 

INFORMACJA 
Prezydent Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego pl. Jakuba Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195, 21. 08 br. 
został wywieszony na 21 dni wykaz gruntu niezabudowanego 
stanowiącego  własność Miasta Wejherowa, przeznaczonego  do 
oddania w użytk. Wspólnocie Mieszkaniowej „Harcerska 8”: 
• Harcerska - działka  nr 154/10 obr. 16 część działki, której pow. 
wynosi 3988 m2; 

• Os. Przyjaźni - działka nr 151/3    obr 16 część działki, której 
pow. wynosi  172 m2 

• Os. Przyjaźni  - działka nr 317/12  obr 16 część działki, której 
pow. wynosi  2983 m2 

„Baw się dobrze – wracaj bezpiecznie” 
W sierpniu b.r rozpoczęła się akcja plakatowa w ramach kam-
panii społecznej „Kieruj bez procentów – Razem dla bezpie-
czeństwa” realizowana w 13 miastach woj. pomorskiego m.in. 
w Wejherowie. Akcja skierowana jest do wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego i ma na celu podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa na pomorskich drogach. 
Działania skierowane do młodych ludzi - kierowców lub przy-
szłych kierowców - są przede wszystkim działaniami eduka-
cyjnymi. Happeningi oraz akcje prowadzone są w konwencji  
bliskiej młodym  z ich aktywnym udziałem w organizacji.  
Jest to ważny element proponowanych działań, gdyż  jak wyka-
zują badania psy-
chologiczne i socjo-
logiczne poprzez 
aktywne działanie 
szybciej ulegają 
zmianom postawy 
wobec problemu. 
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Zmarł najstarszy wejherowianin 
W Wejherowie 22 lipca zmarł, 
przeżywszy ponad 102 lata (a w 
małżeństwie z żoną Barbarą z d. 
Dempc ponad 73 lata) Alojzy Wi-
kowski - jeden z najstarszych Po-
morzan. Urodził się w Żukowie w 
1911 r. Pracował przed II wojną 
światową w gdyńskiej stoczni, żoł-
nierz - obrońca Gdyni we wrześniu 
1939 r., jeniec wojenny. Mistrz ko-
walstwa, wychowawca wielu metalowców. W latach 70. i 80. 
pracownik, racjonalizator techniki i nauczyciel zawodu w 
Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych.  

Wejherowianie sprawdzili swoje ciśnienie  
Ponad 600 osób skorzystało z możliwości bezpłatnego po-
miaru ciśnienia tętniczego krwi podczas ogólnopolskiej 
akcji "Ciśnienie na życie" przeprowadzonej w Wejherowie. 
Ekipa pielęgniarek udzielała również porad specjalistycz-
nych wręczając materiały edukacyjne i książeczki do pro-
wadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów. Polecamy 
stronę: www.cisnienienazycie.pl 

Komunikat 
28 września br. o godz. 17 rozpocznie się XVI Turniej Skata 
Sportowego. Turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, 
Wójta Gminy Wejherowo i Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie, odbywać się będą w siedzibie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. Informa-
cje tel. 511 095 441.  

 

Tajemniczy skarb w Wejherowie 
Sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara w od-
niesieniu do informacji 
pojawiających się w 
mediach o rzekomym 
skarbie ukrytym w 
Wejherowie informu-
je, że trudno mówić o 
jakimkolwiek skarbie, 
skoro nie został odna-
leziony. Jak dodaje, 
dwa lata temu pojawił w Urzędzie Miejskim mieszkaniec 
twierdząc, że ma pełnomocnictwo swojej matki do ujaw-
nienia informacji o „skarbie” w postaci dokumentów ukry-
tych w 1945 roku przez Niemców w centrum miasta. Jak 
wyjaśnia Bogusław Suwara mieszkaniec pojawiał się w ra-
tuszu kilkakrotnie za każdym razem poszerzając informa-
cję na temat miejsca i zawartości „skarbu”. W związku z 
tym po konsultacji z prawnikami i konserwatorem zabyt-
ków, którzy uznali że ukryte mienie należy do Skarbu Pań-
stwa, sprawa pół roku temu została przekazana do rozpa-
trzenia przez Starostwo Powiatowe, które jest przedstawi-
cielem Skarbu Państwa. Sprawę komplikuje fakt, że ów po-
tencjalny „skarb” znajduje się na terenie prywatnej nieru-
chomości i na podjęcie poszukiwań wymagana jest zgoda 
obecnego właściciela. Dalsze losy rzekomego „skarbu” leżą 
w kompetencjach starosty powiatu wejherowskiego. Urząd 
Miejski w Wejherowie nadal deklaruje współpracę i szero-
ko rozumianą pomoc dla Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie w celu wyjaśnienia powyższej sprawy. 

Nabór do Wejherowskiego Klubu Bokserskiego 
Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” Wejherowo rozpoczy-
na nowy nabór dla wszystkich chcących trenować boks. 
Zajęcia rozpoczną się wraz z pierwszym dzwonkiem 
w szkole tj. 2 września. Klub prowadzi zajęcia w dwóch 
grupach: dzieci 7-14 lat – wtorki i czwartki 18-19, mło-
dzież 15-21 lat – poniedziałki, środy i piątki 19.30 – 21. 
Treningi są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę 
trenerską. Zajęcia dla najmłodszych są całkowicie za dar-
mo. Klub prowadzi także zapisy do sekcji damskiej. Zapisy 
tel.: 695 322 999, www.gryfwejherowo.pl. 

Wejherowo na Jarmarku św. Dominika 
Wejherowo promowało się na Jarmarku św. Dominika  
w Gdańsku podczas akcji Pomorskie Smaki, gdzie poznać 
można było kulinarną specyfikę i dziedzictwo Kaszub w spe-
cjalnym pawilonie przy Kościele Mariackim. 
Potrawy, choć stanowiły główną atrakcję, nie były jedynym 
kaszubskim akcentem Namiotu Pomorskie Smaki. Wśród 
licznych stoisk znajdowały się również te z kaszubską biżute-
rią, decoupage, obrusami z ręcznie wykonanymi haftami oraz 
rzeźbami. Można było także nabyć książki o tematyce kaszub-
sko-pomorskiej oraz otrzymać bezpłatne materiały promo-
cyjne regionu północnych Kaszub, w tym także Wejherowa. 

Zapisy na kickboxing i karate sportowe 
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe prowadzi zapisy na 
kickboxing dla dzieci i młodzieży oraz karate sportowe dla 
dzieci. Sekcja „Fight Zone” trenuje od września br. w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Os. Kaszubskim. Zajęcia 
kickboxingu dla dzieci odbywają się we wtorki o godz. 18 oraz 
piątki na godz. 17, karate sportowe dla dzieci: poniedziałek 
godz. 19-20, środa godz. 18:30 – 19:30. Grupa strasza kick-
boxingu trenuje we wtorki i czwartki po zajęciach grupy 
młodszej. Kontakt - Rafał Karcz, tel. 695 650 914. Więcej infor-
macji: www.sportwejherowo.pl. 
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Miłośnicy Złombola zdobywają Nordkapp 
Siedem załóg z Wejherowa i okolic bierze udział w tegorocznym Rajdzie "Złombol", który w tym roku metę ma  
na przylądku Nordkapp w Norwegii. Na pożegnanie śmiałków przyjechali właściciele starych aut, którzy uczest-
niczyli w poprzednich edycjach rajdu. Wśród osób żegnających byli tradycyjnie prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i sekretarz miasta Bogusław Suwara, a także przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza.  

Celem rajdu jest zebranie funduszy od sponsorów na rzecz 
domów dziecka.  
- Celem tegorocznego Złombola jest Nordkapp, czyli Przy-
lądek Północny - mówi  Andrzej Gajewski z Bojana, właści-
ciel Poloneza. - Trasa liczy ok. 7700 km i na jej pokonanie 
mamy 5 dni. Najpierw jedziemy do Katowic, skąd po ofi-
cjalnym starcie obieramy kierunek na Suwałki. Po noclegu 
w Suwałkach trasa rajdu wiedzie przez LItwę, Łotwę 
i Estonię. Z Tallina do Helsinek w Finlandii płyniemy pro-
mem. A w Finlandii udajemy się na północ przez Rovanie-
mi - w okolice św. Mikołaja. 
 Jak informuje Marek Lewandowski na trasę rajdu 
z Katowic wyruszy w sumie 145 pojazdów, z tego więk-
szość nowicjuszy. Tylko 15 załóg jedzie po raz trzeci, 

a ponad dwadzieścia po raz drugi. Pan Marek zalicza się do 
najwytrwalszych weteranów "Złombola".  

Jarosław Gowin w Wejherowie  
Wejherowo odwiedził były Minister Sprawiedliwości 
Jarosław Gowin. Poseł zwiedził miasto, a następnie spo-
tkał się w ratuszu z prezydentem Krzysztofem Hilde-
brandtem.      
Poseł Gowin w towarzystwie prezydenta Wejherowa i jego 
najbliższych współpracowników zwiedził ratusz, w tym izby 
pamięci z makietami Śródmieścia i Kalwarii Wejherowskiej, 
salę obrad, a także centrum monitoringu Straży Miejskiej. Za-
pytany przez dziennikarzy o cel wizyty powiedział, że zabie-
gając o funkcję lidera Platformy Obywatelskiej, podróżuje po 
Polsce spotykając się z mieszkańcami  naszego kraju 
w różnych miejscowościach. 
- Widać że Wejherowo jest bardzo dobrze zarządzane. To 
miasto uderza schludnością i spokojem. Myślę, że jest to 
ogromna zasługa władz samorządu miejskiego – powiedział 
Jarosław Gowin. 

Święto Policji w Filharmonii Kaszubskiej 
Tegoroczne Święto Policji w Wejherowie, dzięki do-
brej współpracy z miastem, odbyło się w Filharmonii 
Kaszubskiej. Wielu funkcjonariuszy otrzymało odzna-
czenia i awanse na wyższe stopnie policyjne z rąk 
I zastępcy komendanta wojewódzkiego policji 
w Gdańsku insp. Mariana Szlingera.  
W swoim wystąpieniu komendant powiatowy policji insp. 
Krzysztof Lawer podkreślił, że dzięki rzetelnej i pełnej po-
święcenia służbie wejherowskich policjantów odnotowany 
został spadek popełnianych przestępstw w mieście 
i powiecie. W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku 
ilość przestępstw zmalała o 108 zdarzeń. Wejherowski ko-
mendant Krzysztof Lawer został awansowany na stopień 
inspektora, a jego zastępcy - Ireneusz Szmurło i Mariusz 
Świniarski otrzymali akty nominacyjne na młodszego in-
spektora. Wielu funkcjonariuszy policji, w tym oficerowie, 
aspiranci i podoficerowie, otrzymało nominacje na wyższe 
stopnie policyjne.  

KOMUNIKAT 
Od 1 września br. punkt konsultacyjny Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie się mie-
ścił w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych przy 
ul. Hallera 1A, pokój nr 4. Godziny pracy nie ulegają zmia-
nie. Punkt czynny będzie w poniedziałki i piątki w godz. 8-
12, tel. 58 677 11 25. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, oraz ul. 12 
Marca 195 w dniu 21 sierpnia 2013 r. został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców: 
• lokal mieszk. nr 27 na os. Kaszubskim 15 wraz z ułamkową 
częścią gruntu dz. nr 384/18 obręb 9 (użytk. wieczyste). 
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KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Wrzesień 2013 r. 

Wejherowskie Centrum Kultury  
1.09, godz. 15.30 – koncert pianistyczny – zakończenie wy-
stawy Chopinowi  Duda-Gracz, wstęp wolny 
2.09, godz. 19 – spektakl Teatru TV, kameralna sala kino-
wa, wstęp wolny 
5.09, godz. 18 – Ożenek – spektakl teatru amatorskiego,  
wstęp wolny 
7.09, godz. 16 – X Open Air Rock Festival, Amfiteatr Miej-
ski, wstęp wolny 
7.09, godz. 17 – otwarcie zbiorowej wystawy Artystów 
Wejherowa, Galeria, wstęp wolny 
8.09, godz. 18 – koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, 
bilety: 35 / 40 zł 
9–14.09– Gdynia Film Festival – pokazy replik w Wejherowie 
14.09, godz. 11 – Widowisko baletowe „Królewna Śnieżka 
 i 7 krasnoludków”, wstęp wolny 
15.09, godz. 17 – koncert Grupa MoCarta, bilety: 35 / 40 zł 
16.09, godz. 19 – spektakl Teatru TV, Sala Główna, wstęp wolny 
20.09, godz. 19 – Teatr Muzyczny ROMA z Warszawy  
„Tuwim dla dorosłych”, Sala Główna, bilety: 40 / 45 zł 
22.09, godz. 17 – „Rybacy dziś” – teatr dokumentu, Foyer 
23.09, godz. 19 – Spektakl Teatru TV, Sala Główna, wstęp wolny 
28.09, godz. 19 - koncert Voo Voo, Sala Główna, bilety: 35 / 40 zł 

Powiatowa i Miejska Biblioteka w Wejherowie 
5.09, godz. 16 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  
11 i 25.09, godz. 11 – spotkania  Klubu Małego Czytelnika 
12.09, godz. 11.30 – spotkanie z Andrzejem Perepeczko 
w ramach projektu „Z książką na walizkach”,  
13.09, godz. 12 – spotkanie z Renatą Piątkowską w ramach 
projektu „Z książką na walizkach”,  
17.09, godz. 17 – wernisaż wystawy malarstwa „Historia Wej-
herowa w obrazach”  
19.09, godz. 16 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Młodzieży;  
27.09– obchody Dnia Głośnego Czytania (zajęcia dla dzieci) 

Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl 

Konkurs  - pocztówka dla Tuwima   
Fundacja Czas Dzieci organizuje konkurs na najpiękniejszą 
pocztówkę urodzinową dla Juliana Tuwima w dwóch katego-
riach wiekowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowa-
niu urodzinowej pocztówki dla Juliana Tuwima. Dzieci w wieku 
4-7 lat pocztówkę będą ilustrować w tematyce wierszy Tuwi-
ma, a dzieci w wieku 8-14 lat powinny napisać na pocztówce 
jak najbardziej oryginalne życzenia dla Tuwima oraz zilustro-
wać w tematyce wierszy Tuwima. Przygotowaną kartkę należy 
przesłać do 10 września do siedziby Fundacji Czas Dzieci na 
adres: ul. Felicjanek 10/17, 31-104 Kraków. Więcej Informacji 
znajdziecie: http://tuwim.czasdzieci.pl/konkursy  

„Wejherowo... z innej perspektywy” 
W Filharmonii Kaszubskiej odbył się wernisaż wystawy foto-
graficznej Kuby Świątkiewicza „Wejherowo... z innej perspek-
tywy”. Czarno-białe zdjęcia panoramiczne młodego wejhero-
wianina ukazują zmiany w Wejherowie na przestrzeni lat. 
Kuba Świątkiewicz, jako fotografik i grafik komputerowy od 
2011 r. realizuje projekt dokumentalny „Wejherowo” i jak 
zapewnia, nie kończy swego projektu. 

Letnie koncerty w parku  
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się organizowane  
w lipcu i sierpniu przez Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta i Wejherowskie Centrum Kultury Koncerty Letnie. 
W każdą niedzielę w muszli koncertowej wejherowskiego par-
ku prezentowana była muzyka różnego gatunku – szanty, 
utwory ludowe, jazz, poezja śpiewana, rock. Na scenie wystąpi-
li: Almost Jazz Group, Laboratorium Pieśni, Formacja, Agniesz-
ka Kostecka i Andrzej Marczyński oraz Sfora.  

Mapka „Dwory i pałace Północnych Kaszub” 
Nowością w tegorocznej ofercie materiałów promocyjnych 
kolportowanych przez Urząd Miejski w Wejherowie jest 
mapka „Dwory i pałace Północnych Kaszub”.  
- Mapka ukazuje lokalizację 18. 
dworów, zamków i pałaców powia-
tów puckiego i wejherowskiego, 
które warte są polecenia turystom 
przyjeżdżającym nad morze - mówi 
pomysłodawca projektu Jacek Thiel, 
zast. kierownika Wydziału Kultury, 
Spraw Społecznych, Promocji  
i Turystyki UM w Wejherowie. - Wydawnictwo przygotowane 
jest w języku angielskim i niemieckim. Ukazuje również 
rowerowe i piesze szlaki turystyczne. Wydawcą mapki jest 
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne Lokalna 
Organizacja Turystyczna, a publikację współfinansowała 
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. 

 

Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Wejherowie ogłasza zapisy na I semestr 
roku 2013/2014  od 2 do 13 września w godz. 10 – 13 Wejhe-
rowo, ul. Obrońców Helu 1,  WZNK (wejście od ul. Chopina, za 
przystankiem MZK), tel.784 659 795; www.utww.pl 
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  
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 Sp. z o.o.  
(Roman Czerwiński)  

ul. Obrońców Helu 1, 58 672 13 34, 58 672 10 21 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  

(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30/32 
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 

Wejherowianie laureatami konkursu radiowej „Trójki”  
Dzieci z wejherowskiej Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej  
nr 2 zostały laureatami konkursu plastycznego pt. „Wymarzone Wa-
kacje” organizowanego przez Trójkę – Program 3 Polskiego Radia. 
Mali wejherowianie pod przewod-
nictwem wychowawcy Krystyny Li-
sius przygotowali pracę plastyczną 
na temat „Moje wymarzone waka-
cje - w górach”, która zyskała uznanie 
jurorów radiowej „Trójki”. 
W nagrodę dziesięcioro dzieci 
z wejherowskiej świetlicy pojechało 
na tygodniowy wypoczynek do Hote-
lu Las w Piechowicach k. Szklarskiej 
Poręby. Jak informuje Robert Ko-
złowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w trakcie po-
bytu w Hotelu Las dzieci uczestniczyły w rożnych spotkaniach i warsztatach, 
w tym z Joanną Chmielewską. Spotkały się także z redaktorem Markiem Niedź-
wieckim, prowadzącym radiową „Listę Przebojów Programu III”.  

 

Wejherowo promuje się na szklanym ekranie 
Podczas tegorocznych  wakacji Wejherowo wielokrotnie gościło w pro-
gramach ogólnopolskich stacji telewizyjnych, antenach radiowych i na 
łamach czasopism. To dowód atrakcyjności naszego miasta dla turystów, 
a także skutecznej promocji Wejherowa w mediach.    
16 lipca TVP Info wyemitowała audycję filmową o współpracy Chełmna z Wejhe-
rowem.  W ramach współpracy  mieszkańcy Chełmna przywieźli do Wejherowa 
"ławeczkę zakochanych", która stanęła w wejherowskim parku. Zaś  
w Chełmnie wmurowano tablicę pamiątkową z Abecadłem Kaszubskim i zdjęcia-
mi Wejherowa. 21 lipca TVP Info wyemitowała reportaż z cyklu Aktywni 50+ 
"Trening czyni mistrza", którego bohaterem jest m.in. wejherowianin Mieczysław 
Solek. W filmie o trasach rowerowych i Szlaku Dworków i Pałaców Północnych 
Kaszub mówił Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultury, Spraw Społecz-
nych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. 28 lipca telewizyjna Jedynka wy-
emitowała reportaż z cyklu "Piękniejsza Polska", który poświęcony był m.in. na-
szemu miastu i zrealizowanym tu, dzięki środkom unijnym, inwestycjom. Prze-
wodnikiem po Wejherowie był Steve Terrett ( z programu „Europa da się lubić”) 
polecając m.in. Kalwarię Wejherowską, Park Miejski, Pałac Przebendowskich, 
Śródmieście i Filharmonię Kaszubską. Natomiast 3 sierpnia ośrodek telewizji 
gdańskiej wyemitował w programie ogólnopolskim TVP Info reportaż o atrak-
cjach turystycznych północnych Kaszub w cyklu „Błękitne Wakacje”. Przypomnij-
my, że 27 lipca Wejherowo zagościło również na antenie Radia „Złote Przeboje”. 

PPPPomorski Biznesplan 2013omorski Biznesplan 2013omorski Biznesplan 2013omorski Biznesplan 2013    
Rozpoczyna się IX edycja konkursu Pomorski Biznesplan 2013, w którym można 
składać projekt biznesowy - pomysł założenia firmy lub rozwoju małego przed-
siębiorstwa działającego na terenie woj. pomorskiego. Do 4 października należy 
złożyć projekt biznesowy. Spośród zgłoszonych projektów komisja konkursowa 
wyłoni najlepsze, których autorzy przechodzą do kolejnego etapu. Zakończenie i 
ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na 3 grudnia br. Zasady uczest-
nictwa, regulamin konkursu i arkusz zgłoszeniowy znajdują się na stronie interne-
towej www.izba.tkchopin.pl. Głównym organizatorem konkursu jest Regionalna 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie przy współudziale Wyższej Szkoły 
Administracji i Biznesu w Gdyni, pod patronatem Marszałka Województwa Po-
morskiego, Krajowej Izby Gospodarczej oraz władz samorządowych miast i gmin 
województwa pomorskiego.  






