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Kolejne inwestycje w wejherowskim parku  
W wejherowskim Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego przewidziano w tym roku kolejne prace mo-
dernizacyjne. Będą one dotyczyły części parku od ul. Parkowej. Inwestycja obejmie wykonanie robót meliora-
cyjnych na kanale północnym – oczyszczenie, obudowanie brzegów kamieniem oraz budowa układu podświe-
tlanych fontann na kanale wzdłuż ul. Parkowej.  

W ramach inwestycji wybudowany zostanie mostek na 
zakręcie ul. Parkowej z ul. Św. Jacka. Łukowa, drewniana  
i stylowa konstrukcja zastąpi betonowy mostek w tym 
miejscu. Wzdłuż ulicy Parkowej przewidziano budowę 
chodnika.  
     Projekt rewitalizacji parku rozpoczęto latem 2009 r.  
i polegał on na przywróceniu walorów historyczno-
przyrodniczych parku. Zakres prac obejmował odtworze-
nie i budowę ścieżek parkowych w ich historycznym prze-
biegu, pielęgnację i zachowanie drzewostanu, nasadzenia 
nowej zieleni, wykonanie instalacji nawadniającej nową 
zieleń, stworzenie ścieżki dydaktycznej poprzez oznako-
wanie cennych przyrodniczo okazów. Powstały drogi, 
ścieżki oraz aleje parkowe i altana widokowa. Dokonano 
również nowych nasadzeń i wykonano pergolę dla róż, by 
tworzyły aleję różaną. Projekt obejmował także pielęgnację 
drzewostanu – około 150 szt. starych drzew.  
Wielką atrakcją parku stał się dobrze wyposażony duży 
plac zabaw oraz plac fitness.  

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa  

- Choć projekt 
unijny związany 
z rewitalizacją 
jest już zakoń-
czony, wciąż pro-
wadzone są pra-
ce w wejherow-
skim parku. Dzię-
ki systematycz-
nej rewitalizacji 
park stał się uro-
kliwym i wręcz 
magicznym miejscem dla mieszkańców Wejherowa i tury-
stów. Planowana przebudowa ul. Zamkowej, budowa 
chodnika i parkingu w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej 
i Św. Jacka, przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Par-
kową z ul. Mickiewicza - to kolejny etap inwestycji Parku 
Miejskim w celu dalszego podnoszenia jego atrakcyjności. 

„Kalwaria Życia” w obiektywie  
Mariana Rynkiewicza 

Kalwaria Wejherowska od czasu swojego powstania  
jest natchnieniem dla różnych artystów. W ostatnich 
latach Kalwarię, jako miejsce bogate  w malownicze ele-
menty architektury i krajobrazu, szczególnie upo-dobali 
sobie artyści-fotograficy. Ukazał się właśnie album 
„Kalwaria Życia” autorstwa artysty fotografika Mariana 
Rynkiewicza. Album ma wartość wyjątkową  
i jest doskonałą formą promocji Wejherowa.  
Na album składają się fotografie i kolaże z Kalwarii Wejhe-
rowskiej, misterium Drogi Krzyżowej i najcenniejszych zabyt-
ków miasta. Marian Rynkiewicz jest urzeczony przeszłością 
w połączeniu z teraźniejszością. W jego fotografii wielkie mi-
sterium dziejów odległych łączy się ze współczesnością. Roz-
myślania, które towarzyszą tej lekturze, są szczególnie bogate, 
bowiem inspirują do głębszej refleksji. 
- Zachęcam i zapraszam każdego z nas do patrzenia na 
„Kalwarię Życia” swoimi  oczyma – mówi Marian Rynkiewicz.  
Jak mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, au-
tor zobaczył inną, odmienną  Kalwarię. To głębokie, ducho-

we spojrzenie na 
Kalwarię Wejhe-
rowską zaowoco-
wało dziełem bar-
dzo osobistym, da-
jącym świadectwa 
pochylenia się nad 
cierpieniem i prze-
żywaniem razem z 
autorem „Kalwarii 
Życia”.  
– I taką bardzo po-
głębioną refleksję 
artystyczną, odnaj-
dujemy na kartach 
albumu Mariana 
Rynkiewicza, który 
z wielką pasją stara 
się łączyć nieprzemi-
jające misterium kalwaryjskie ze współczesnością – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  
O album można pytać w furcie klasztornej Ojców Francisz-
kanów i w lokalnych księgarniach. 
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Apel prezydenta Wejherowa  
do Generalnej Dyrekcji Dróg  

Krajowych i Autostrad 
W związku z licznymi apelami mieszkańców Wejhero-
wa i monitami kierowców Prezydent Miasta Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt zwrócił się z wnioskiem do 
GDDKiA o podjęcie działań w kierunku zwiększenia 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z ul. 
Orzeszkowej w Wejherowie. 

 
Pan Robert Marszałek  
Dyrektor Oddziału Generalnej                     
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Gdańsku  
 

 
                                                  Szanowny Panie Dyrektorze,  
 
W związku z licznymi apelami mieszkańców Wejhero-
wa i monitami kierowców zwracam się z prośbą 
o podjęcie działań w kierunku zwiększenia bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego w miejscu skrzyżo-
wania drogi krajowej nr 6  z ul. Orzeszkowej 
w Wejherowie. 
W miejscu tym zainstalowane zostało w grudniu 2013 
roku urządzenie samoczynnie rejestrujące przejazd 
pojazdów na czerwonym świetle przez Instytut Badaw-
czy Dróg i Mostów w Warszawie. Instalację założono 
dla poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, 
ponieważ dotychczas był to odcinek, na którym często 
dochodziło do wypadków i stłuczek. Ilość kierowców 
zarejestrowanych na przejechaniu czerwonego światła 
na tym skrzyżowaniu  przekroczyła w krótkim cza-
sie  ponad 6 tys. osób i wciąż wzrasta. Wielu mieszkań-
ców Wejherowa kwestionuje zbyt krótki czas świecenia 
się żółtego światła i uważa, że jest to przyczyna braku 
możliwości zatrzymania się na czas przed pasami na 
skrzyżowaniu. Kierowcy alarmują również, że przy 
podwyższonej dla terenu zabudowanego prędkości 
zmuszeni są do nagłego hamowania, co może stwarzać 
niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Nie-
pokojący jest także fakt, że Straż Miejska 
w Wejherowie nie odnotowała jeszcze widocznego 
spadku wykroczeń związanych z przejazdem na czer-
wonym świetle. Dla przykładu na drodze krajowej nr 6, 
na Rondzie Solidarności w Wejherowie, gdzie zainsta-
lowano takie samo urządzenie, nastąpił spadek tego 
rodzaju wykroczeń o 90%. 
Zwracam się z prośbą do Pana Dyrektora o podjęcie 
działań, które przyczynią się do poprawienia tej sytu-
acji. Proszę o rozpatrzenie możliwości zamontowania 
obok sygnalizatora liczników czasu lub wprowadzenia 
innych rozwiązań, które usprawniłyby ruch drogowy 
w tym miejscu. Być może byłoby to dodatkowe oznako-
wanie tego miejsca, ustawienie tablic ostrzegających 
o zamontowanych urządzeniach samoczynnie rejestru-
jących przejazd pojazdów na czerwonym świetle lub 
wydłużenie na sygnalizatorze światła żółtego. 
  
                Z poważaniem  
                                                              Krzysztof Hildebrandt 

Narkotesty dla wejherowskiej policji  
W imieniu prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, jego 
zastępca, przekazał wejherowskiej policji testy wykrywają-
ce obecność narkotyków u kierowców. Testy do wykrywa-
nia narkotyków zostały kupione w ramach wsparcia samo-
rządu dla policji w walce z przestępczością narkotykową. 
Jak mówi mł. insp. Mariusz Świniarski, wyjątkowa precyzja 
przeprowadzanych testów gwarantuje skuteczność ustale-
nia nawet śladowych ilości narkotyków w organizmie. - 
Ściślejsza współpraca z instytucjami działającymi na tere-
nie miasta, głównie z policją, przyczynia się do skuteczniej-
szej walki z tym wyniszczającym nałogiem – mówi Bogdan 
Tokłowicz.  

Miasto wybudowało monitoring dla policji  
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie dysponuje wła-
snym stanowiskiem monitoringu wizyjnego, które poprzez 
sieć światłowodową sprzężone jest ze stanowiskiem monito-
ringu Straży Miejskiej znajdującym się w ratuszu. Inwestycję 
sfinansował Urząd Miejski w Wejherowie.  
- Ze względu na potrzebę zwiększenia poprawy bezpieczeń-
stwa w Wejherowie zależało nam na podłączeniu większej, 
niż dotychczas, ilości kamer do systemu monitoringu. Aby 
mieszkańcy byli zadowoleni i czuli się bezpiecznie w swoim 
mieście, podjęliśmy decyzję o rozbudowie sieci światłowodo-
wej w mieście i wybudowaniu stanowiska monitoringu  
w Komendzie Powiatowej Policji, z którą na co dzień współ-
pracuje Straż Miejska, – mówi Krzysztof Hildebrandt. 
Sekretarz miasta Bogusław Suwara przypomniał, że monito-
ring miejski został wybudowany w 2002 roku. Zainstalowano 
wówczas pierwszych 5 kamer. Obecnie Straż Miejska  obsłu-
guje 31 kamer, ale dzięki prowadzonej obecnie rozbudowie 
sieci światłowodowej na terenie miasta i budowie stanowiska 
monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji już niedługo  
w mieście będą mogły funkcjonować 74 kamery.  
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Uczczono pamięć ofiar Piaśnicy 
Przed pomnikiem głównym w Piaśnicy odbyła się tra-
dycyjna uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 
Miesiąca Pamięci Narodowej, w której wzięli udział 
m.in. wojewoda pomorski, przedstawiciele władz sa-
morządowych i poczty sztandarowe.  
Ks. prałat Daniel Nowak 
odmówił modlitwę w 
intencji pomordowa-
nych przez Niemców 
podczas II wojny świa-
towej.  Delegacje uczest-
niczące w uroczystości 
złożyły kwiaty przed 
Pomnikiem Piaśnickim. 
Uroczystość uczczono 
Apelem Poległych w wykonaniu marynarzy Centrum Wspar-
cia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 
RP zakończonym salwą honorową.  
Wcześniej rozegrano VI Biegi Piaśnickie z biegiem głównym o 
długości 10 km na trasie Wejherowo-Piaśnica, w których 
wzięło udział około 560. zawodników z całego Pomorza. Start 
miał miejsce przed Bramą Piaśnicką, gdzie przed rozpoczę-
ciem biegów złożono kwiaty.  

Wejherowianie oddali hołd  
Janowi Pawłowi II 

2 kwietnia br. o godz. 21.37 kilkudziesięciosobowa 
grupa wejherowian spotkała się na Skwerze im. Jana 
Pawła II, aby oddać hołd polskiemu Papieżowi  
w 9. rocznicę jego śmierci. 
   Już na kwadrans przed pamiętną godziną mieszkańcy 
podchodzili przed tablicę upamiętniającą 25. lecie pontyfi-
katu Jana Pawła II, zapalali znicze, klękali i modlili się. Kilka 
minut przed 21.37 podeszła delegacja władz miasta 
z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem na 
czele i zapaliła znicze pod tablicą. Wejherowski chórzysta 
Arkadiusz Kraszkiewicz - skarbnik miasta, zaintonował 
ulubioną pieśń polskiego Papieża "Barkę". 
W modlitwie uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Mia-
sta Leszek Glaza, zastępcy prezydenta - Bogdan Tokłowicz 
i Piotr Bochiński oraz sekretarz miasta Bogusław Suwara. 

Wizytacja kanoniczna  
w nowej parafii w Wejherowie 

Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź 
w ramach wizytacji kanonicznej odwiedził Parafię pw. 
Karola Boromeusza w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomor-
skiego, na terenie której trwa budowa nowego kościoła. 
Podczas Mszy św. koncelebrowanej z udziałem ks. dzieka-
na Tadeusza Reszki, proboszcza nowej parafii ks. Adama 
Pleskota, Ksiądz Arcybiskup podziękował Prezydentowi 
Miasta Wejherowa za wyrażenie zgody i udostępnienie 
Szkoły Podstawowej nr 5 na odprawianie niedzielnych 
nabożeństw do czasu wybudowania kościoła parafialnego. 
W nabożeństwie uczestniczyli prezydenci Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt i Bogdan Tokłowicz.  

Rocznica tragedii smoleńskiej 
W Wejherowie uczczono ofiary katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem w czwartą rocznicę tragedii. Rocznica przypa-
da 10 kwietnia, ale związana z nią uroczystość odbyła się w 
niedzielę 6 kwietnia w kościele p.w. Chrystusa Króla i bł. Ali-
cji Kotowskiej w Wejherowie. Ks. prałat Daniel Nowak od-
prawił uroczystą mszę świętą w intencji śp. Pary Prezydenc-
kiej i 94. ofiar katastrofy. Po mszy jej uczestnicy złożyli kwia-
ty i zapalili znicze przy tablicy upamiętniającej ofiary kata-
strofy smoleńskiej. 
 W uroczystości wzięli udział reprezentanci władz samorzą-
dowych, radni i przedstawiciele organizacji społecznych. 
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Wicemistrzowie Polski  
w kreatywnym myśleniu 

Od sześciu lat w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1  
i Gimnazjum Społecznym działa program Odyseja Umysłu, 
którego celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posia-
da każdy młody człowiek. W tym roku drużyna w składzie: 
Kinga Grabe, Małgorzata Łazarz, Zuzanna Stanzecka, Domi-
nic Cannon, Mateusz Piotrowicz i Jakub Rożek prowadzeni 
przez trenerkę Agnieszkę Gwizdalską wyprzedzili 11 dru-
żyn z całej Polski i zdobyli wicemistrzostwo Polski. Przed 
nimi konkurs europejski na Słowacji, w którym reprezen-
tować będą miasto Wejherowo.   
- Odkryłam talenty tych dzieci, poszerzyłam horyzonty, 
nauczyłam myśleć inaczej i jestem z nich bardzo dumna. 
Pomóżmy tym młodym ludziom spełniać marzenia, two-
rzyć i budować nową rzeczywistość - prosi trenerka 
Agnieszka Gwizdalska. 

Dyskusyjny Klub Książki   
Od czterech lat w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie działa Dyskusyjny Klub Książki dla Doro-
słych. Poprzez trafny dobór tytułów i jakość dyskusji, nie 
schlebiając gustom lecz je kształtując, zapracował na wyso-
ką ocenę bibliotekarzy i czytelników.  

Od początku ist-
nienia klubu mo-
deratorką jest 
Ewelina Roszman, 
polonistka, która 
skupiła blisko 
dwudziestoosobo-
wą grupę czytelni-
czek zaintereso-
wanych literaturą 
i chęcią dyskuto-
wania o niej.  Powstanie i funkcjonowanie klubu jest 
w głównej mierze zasługą dyrektor, Danuty Balcerowicz, 
której zależało na istnieniu w bibliotece DKK.  
Jak mówi Ewelina Roszman, klub ma charakter otwarty. 
Nie obowiązują zapisy ani składki, nie prowadzi się listy 
członków i uczestników. Działalność klubu jest finansowa-
na przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za pośrednictwem Instytutu Książki, który ze swoich fun-
duszy kupuje i dostarcza książki klubom.  

Spotkanie z Renatą Piątkowską 
Gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksan-
dra Majkowskiego w Wejherowie była pisarka Renata 
Piątkowska, uznana autorka książek dla dzieci. 

Jej książka pt. „Wieloryb” otrzymała Nagrodę Literacką im. 
Kornela Makuszyńskiego, a „Na wszystko jest sposób” dru-
gą nagrodę w Konkursie im. Astrid Lindgren. Trzy z jej 
książek zostały wpisane na Złotą Listę Fundacji ABC „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”. Za całokształt twórczości otrzyma-
ła Nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Pisarka jest 
miłośniczką dobrego malarstwa i uwielbia jeździć konno.  

Konkurs Wiedzy o Piaśnicy w „ósemce” 
W Szkole Podstawowej nr 8 oraz Gimnazjum nr 3 w Wej-
herowie, które noszą imię Martyrologii Piaśnicy,  odbył się 
Konkurs Wiedzy o Piaśnicy. Jego celem była przede 
wszystkim popularyzacja wiedzy na temat martyrologii Pia-
śnicy oraz polityki okupacyjnej III Rzeszy na Pomorzu Gdań-
skim, a także rozbudzanie zainteresowań dziejami naszego 
regionu i rozwój postaw patriotycznych. Swoją wiedzą o 
zbrodni piaśnickiej podzielił się Marcin Drewa, który opro-
wadził uczniów i nauczycieli po Lesie Piaśnickim.   
Po sześciu rundach konkursu wyłoniono najlepszych 
znawców historii martyrologii Piaśnicy. Wśród gimnazjali-
stów najlepsza okazała się Wiktoria Stachowiak, drugie 
miejsce zajął Maksymilian Rudnik, a trzecie – Magdalena 
Schulz.  Wśród uczniów szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęła Martyna Labuda, drugie – Bogumiła Merc, a 
trzecie – Norbert Borski.  
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk dyrektor 
Zespołu Szkół nr 3 Danuty Czernewskiej pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe, a nauczyciele – podzięko-
wania za przygotowanie swoich podopiecznych do udziału 
w konkursie. 

 

Wejherowska Wiosna 2014 
Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” - Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Wejherowie, organizuje V edycję spo-
tkań turystycznych „Wejherowska Wiosna 2014” dla stu-
dentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa 
Pomorskiego. W  ramach „Wejherowskiej Wiosny 2014”  
w dniu 17 maja br. odbędzie się w Wejherowie V RAJD 
Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego, 31 maja br. -   
III Tour Kocham Wejherowo, 7 czerwca - III Spływ kajako-
wy rzeką Piaśnicą, natomiast 14 czerwca - III Rajd rowe-
rowy szlakiem dworów  i pałaców  Północnych Kaszub.  
    W tym roku „Wejherowska Wiosna” obchodzi jubileusz 
pięciolecia. Głównym celem tego wydarzenia jest integra-
cja studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku  woje-
wództwa pomorskiego, propagowanie poprzez różne 
formy aktywnego i prozdrowotnego  spędzania wolnego 
czasu.  
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Zawodnicy WKB Gryf w Szczecinie 
Trzech wejherowskich pięściarzy wystąpiło w Tur-
nieju „Puchar Ziem Nadbałtyckich” w Szczecinie. Była 
to druga z czterech edycji tego turnieju. WKB „Gryf” 
reprezentowali Jakub Tomczak, Konrad Kaczmarkie-
wicz i Bartosz Dąbrowski. 
Jako pierwszy w ringu stanął Jakub Tomczak, którego nie-
znacznie pokonał Niemiec Ozon Opac Agon. Konrad Kacz-
markiewicz wygrał z zawodnikiem z Wałcza i został 
współliderem całego turnieju.  
Ostatni reprezentant WKB to Bartosz Dąbrowski, który 
walczył z jednym z najlepszych pięściarzy w Polsce -
 Sebastianem Teosem z Polonii Świdnica. Bartek spisał się 
doskonale i pokazał bardzo dobry boks, musiał jednak 
uznać wyższość bardziej doświadczonego zawodnika.  

Prezydent nagrodził sportowców  
z Wejherowa  

W wejherowskim starostwie wręczono nagrody naj-
lepszym sportowcom i trenerom za sportowe sukcesy 
w 2013 r. W gronie najlepszych sportowców powiatu 
wejherowskiego znaleźli się wejherowianie.  

Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz gratu-
lował sportowcom:  Andrzejowi  Beckerowi, Karolowi  
Bednarzowi, Damianowi  Damaszkowi, Julianowi  Damasz-
kowi, Tomaszowi  Kukowskiemu, Mieczysławowi  Müller-
owi, Pawłowi  Goszowi, Jędrzejowi  Rutzowi – zawodni-
kom RJK  PZPOW „Bliza – BalexMetal”, Annie  Pacholskiej - 
zawodniczce KS „Wejher”,  Michałowi  Nowosadzkiemu - 
zawodnikowi brydża sportowego, Natalii  Dragan i Annie  
Bargańskiej – zawodniczkom BC SZTORM Gdańsk, Cen-
trum Sportu i Rekreacji U7 Gdynia, Alanowi  Baranowskie-
mu - zawodnikowi Klubu Sportowego „MAXIMUS”. Wyróż-
nił także za wkład pracy trenerskiej i wychowawczej, która 
zaowocowała dobrymi wynikami sportowymi Marka Orli-
kowskiego, Zbigniewa Bautembacha oraz Rudolfa Simena-
ka. Wyróżnienia wręczali w imieniu prezydenta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz oraz radny powiatowy, zastępca 
kierownika Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promo-
cji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie Jacek 
Thiel.  

Taneczne „Prezentacje wiosenne”  
w Filharmonii 

Na scenie Filharmonii Kaszubskiej wystąpili młodzi tancerze 
trenujący w różnych sekcjach choreograficznych działających 
przy Wejherowskim Centrum Kultury. Gościnnie wystąpił 
także Teatru Ruchu "Mo-sHE" z Gdyni. Prezentacje taneczne 
w wykonaniu młodych tancerzy cieszą się zawsze wielkim 
zainteresowaniem widzów. Formacje m.in. Bąbelki, Baccarki, 
Baccara Junior i Baccara pod okiem instruktor Elżbiety Cze-
szejko realizują układy choreograficzne w oparciu o różne sty-
le muzyki: dance, hip-hop, show dance i taniec współczesny. 

Wojewódzkie mistrzostwa w karate 
W Hali Judo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  
w Gdańsku zostały rozegrane Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w Karate Tradycyjnym, których organizato-
rem był Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego 
w Gdańsku. W zawodach startowało  274. zawodników 
z 10. klubów  województwa pomorskiego oraz Akademii 
Karate Tradycyjnego w Koszalinie (szczegółowe wyniki na 
www.wejherowo). 
   W klasyfikacji klubowej zwyciężył Klub Karate Wejhero-
wo wyprzedzając Klub Karate Gdynia i Kościerski Klub 
Karate-do „Seiunchin” Mistrzostwa te były dedykowane 
zawodniczce karate Anecie Zatwarnickiej z Zielonej Góry, 
która walczy z ciężką chorobą. Podczas zawodów zbierane 
były środki finansowe, które zostaną przekazane na jej le-
czenie i rehabilitację. Zawodnicy i sędziowie  wykonali 
wspólnie kata, aby dodać Anecie energii i siły do dalszej 
walki. 
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Puchary WTKKF  
dla Prosportu i BorHydu 

20 drużyn startowało w Wojewódzkim Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar 57 – lecia Wejherowskiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Zawody rozegrano  
w dwóch grupach wiekowych: oldboje (zawodnicy 35-letni 
i starsi) oraz seniorzy. 

Wśród oldbojów zwyciężył wejherowski Prosport, który  
w meczu finałowym pokonał Sychowiankę Sychowo. Ze-
społy w tym spotkaniu wystąpiły w następujących skła-
dach: Prosport Wejherowo: Wojciech Pionk (najlepszy 
bramkarz turnieju), Tadeusz Pionk (najlepszy strzelec – 6 
bramek), Wiesław Krutul, Mariusz Gosz, Piotr Kin, Jaromir 
Jeżowski, Fabian Czech, Andrzej Basiel, Grzegorz Miler. 
W grupie seniorów zwyciężył wejherowski Borhyd, który 
w meczu finałowym pokonał gościcińskiego Amatora. 
Bramki w tym meczu zdobyli: Sławomir Albecki, Karol Al-
becki, Jakub Leske oraz Piotr Zadrowski i Krzysztof Szczy-
gieł. Zespoły w tym spotkaniu wystąpiły w następujących 
składach: BorHyd Wejherowo: Leszek Stebnicki (najlepszy 
bramkarz), Jakub Leske (najlepszy zawodnik), Tomasz 
Dzienisz, Karol i Sławomir Albeccy, Ryszard Westphal  
i Patryk Formella. 

Mistrzostwa Polski w kickboxingu  
Podczas rozegranych w Lubawie Mistrzostwach Polski  
w kickboxingu kadetów młodszych i starszych, Wejherow-
skie Stowarzyszenie Sportowe reprezentowało 4. zawodni-
ków, którzy wywalczyli pięć medali Mistrzostw Polski,  
w tym dwa złote. Zuzanna Kalbarczyk, która w pięknym sty-
lu sięgnęła najpierw po Mistrzostwo Polski pointfighting, 
natomiast w rywalizacji light contact również okazała się 
niepokonaną i sięgnęła po swój drugi tytuł mistrzowski. Zu-
zia walczyła w kat. kadetów młodszych do 42 kg. Dwa 
srebrne medale dla Klubu wywalczyła Paulina Stenka, która 
rywalizowała do 65 kg kadetów starszych. Paulina pokazała, 
że jest perspektywiczną zawodniczką, a walkę półfinałową  
w light contact wygrała po zaciętym boju. W dobrym stylu 
tytuł Wicemistrza Polski wywalczył także Oliwer Laskowski. 
Wyjazd na zawody możliwy był dzięki dotacji z Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie.  

Wejherowska Liga Piłki Nożnej  
Wiosna 2014 

Zarząd Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej 
„Błękitni” Wejherowo wiosną 2014 roku przeprowa-
dzi kolejną już edycję Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej 
Wiosna 2014. 
Jak informuje prezes zarządu „Błękitnych” Dariusz German 
z roku na rok przybywa chętnych do udziału w tej bardzo 
masowej i atrakcyjnej imprezie piłkarskiej.  
Wejherowska liga tak bardzo się rozrosła, że tej wiosny 
Błękitni zostali zmuszeni do zorganizowania rozgrywek 
w dwóch kategoriach -  I liga i II liga. Do I ligi zapisy zostały 
już zamknięte i zagra w nim 10 zespołów. W II lidze swój 
udział potwierdziło 9 drużyn. Wszystkie mecze odbywać 
się będą na boisku przy ulicy Partyzantów („Jamajka”). Za-
kończenie I ligi z wręczaniem nagród przewidziano na 
dzień 21 czerwca 2014 r. Natomiast II liga swe rozgrywki 
zakończy dzień wcześniej tj. 20 czerwca 2014 r.  
Patronat nad rozgrywkami Wejherowskiej Akademii Piłki 
Nożnej „Błękitni” objął Prezydent Miasta Wejherowa.  

 Sukcesy „Świata Tańca” 
Dziecięce zespoły Klubu  Tanecznego „Świat Tańca” prowa-
dzone przez Joannę i Michała Bernaśkiewiczów bardzo do-
brze wypadły w dwóch konkursach ogólnopolskich.  
Podczas IX Ogólnopolskiego  Festiwalu Tańca „Solo-Duet”, 
który odbył się 15 marca br. w Bydgoszczy, wejherowskie 
małe tancerki wywalczyły pierwsze trzy miejsca w kategorii 
do lat 9. Pierwsze miejsce zdobyły Carmenki, drugie – Euforia, 
a trzecie – Wow. W kategorii do 13. lat 6. miejsce wytańczył 
zespół Jump, a 7 miejsce – zespół Discovery. 
21 marca  podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca 
o Puchar Kujaw i Pomorza, formacja Expresik wywalczyła 4. 
miejsce (na 10 zespołów). Również 4. miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej spośród 15. zespołów wytańczyła forma-
cja  Expolzja. Ponadto formacja Fusion zajęła 5. miejsce, 
a formacja Enigma - 7. miejsce. 
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koncerty-wystawy-spotkania   
MAJ 2 0 1 4 

Wejherowskie Centrum Kultury 
7.05, godz. 20 - Koncert grupy MYSLOVITZ,  Sala Głów-
na, bilety: 40 zł ulgowy, 45 zł normalny, 50 zł w dniu 
koncertu; 
9.05, godz. 19 - Koncert grupy TAKE IT EASY Przemka 
Dyakowskiego, Sala Główna, bilety: 15 zł; 
11.05, godz. 18 - Biesiada literacka, spotkanie z Krzysz-
tofem Piesiewiczem,  sala konferencyjna, wstęp wolny;  
15 i 16.05, godz. 19 - Recital Edyty Geppert, Sala Głów-
na, bilety: 50 zł; 
17.05, godz. 21 – 1.00 - KINOWA NOC MUZEÓW, 
wstęp wolny; 
19.05, godz. 18 i 20.30 - Kabaret Paranormalni w pro-
gramie „Żarty się skończyły”, Sala Główna, bilety: 60 zł 
ulgowy, 65 zł normalny; 
22.05, godz. 20 - Spektakl Klimakterium 2, czyli meno-
pauzy szał, Sala Główna / bilety: 85 zł; 
28.05, godz. 10 i 12 - OPOWIEŚCI KRÓLA WYSP HEBA-
NOWYCH – Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”, Sala Głów-
na, bilety: 10 zł / osoby (grupowy, m.in. 10 osób); 12 zł 
pojedynczy. 

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Miejska Biblioteka Publiczna  
Tydzień Bibliotek 2014 pod hasłem: Czytanie łączy pokolenia  

8.05 - Dzień Bibliotekarza– twórcze warsztaty dla kl. IV-
VI, prowadzone przez Annę Franek i Marzenę Riegel; 
9.05 - Przedstawienia teatralne dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Duet z Krakowa: godz. 9:00 – „Bajka o Kotku i Ko-
gutku”, godz. 10:15 – „Przyjaciele”; godz. 16:30 – Spotkanie 
z Andrzejem Grzybem, senatorem RP i literatem, poświę-
cone najnowszej książce „Podróże po krańcach mapy – od 
Syberii po Norwegię”; 
13-14.05, godz. 17 – Inscenizacja „Świętoszka” Moliera  
w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Wejherowie; 
19.05 – warsztaty biblioterapeutyczne dla seniorów, pro-
wadzone przez Katarzynę Dettlaff; 
21.05, godz. 16 – Spotkanie z Jakubem Poradą, dziennika-
rzem i autorem książki „Chłopaki w sofiach”. 

Wejherowska Noc Muzeum 2014  
Wejherowska Noc Muzeów na stałe weszła do kanonu 
imprez majowych. Tegoroczna impreza 17 maja zorga-
nizowana przez Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta i Wejherowskie Centrum Kultury odbędzie 
się w wejherowskim Ratuszu i Filharmonii Kaszubskiej.  

Od godz. 20 do 1 otwarty dla zwiedzających  będzie Ratusz, 
gdzie będzie można zobaczyć wystawę „Wejherowo w la-
tach niemieckiej okupacji 1939 - 1945” przygotowaną 
przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Gdańsku.  
W Filharmonii Kaszubskiej  w godz. 21 – 1 zaplanowano 
Kinową Noc Muzeów połączoną z wystawą sprzętu kino-
wego i prezentacją starych filmów.  
Jedną z atrakcji będzie także bezpłatne zwiedzanie Kalwa-
rii Wejherowskiej z przewodnikiem, zapisy telefoniczne 
58 677 70 58 oraz zwiedzanie krypt z klasztornym w pod-
ziemiach Kościoła Klasztornego św. Anny przewodnikiem 
zaplanowane jest w godzinach od 20.00 do 23.00. 
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomor-
skiej przewidziano wystawy o pomorskich czarownicach, 
„Kaszubskiej Gdyni” i „Pędzlem Haftowane” autorstwa Sta-
nisławy Neubauer - współczesne ujęcie haftu kaszubskie-
go. W programie także średniowieczny obóz wędrowny 
wraz ze strawą (Bractwo Rycerskie spod Nordowej gwiaz-
dy oraz Chorągiew Jakuba Wejhera), prezentacja happenin-
gu „Samosąd” w wykonaniu Teatru Zymk oraz promocja 
książek: Piotra Schmandta „Noc świętojańska na Kaszu-
bach” oraz Macieja Bakuna „Lotnictwo na Ziemi Gdańskiej 
1910-1945”. Zobaczyć będzie można siedlisko czarownicy. 
Klub Miłośników Wejherowa zamierza zorganizować pod-
czas tegorocznej Nocy Muzeów Poszukiwanie skarbu wraz 
z wędrówką po starówce na podstawie planu miasta  
z 1811 r. Początek spotkania o 23, konieczne będzie zaopa-
trzenie się w latarki. Podczas spaceru po starym mieście 
omawiane będą często już dziś nie istniejące ciekawe 
obiekty i miejsca np. zbór ewangelicki, stara fara, stary ra-
tusz, browarnie, gorzelnie itp. 

Happening w WCK  
W Wejherowskim Centrum Kultury odbyła się wystawa 
twórczych dokonań grup plastycznych działających w pra-
cowniach artystycznych WCK. 
Wystawa połączona była z happeningiem „Malowanie ja-
jek”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród 
młodych artystów.  

Wielkanocna wycieczka po Kalwarii  
Renata Makiła. przewodnik PTTK zaprasza na spacer po 
Kalwarii Wejherowskiej w drugi dzień Świąt wielkanoc-
nych - 21 kwietnia br. o godz. 17. Zbiórka przy ratuszu  
w Wejherowie. Wycieczka trwa ok. 2,5 godziny. 
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 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;   
Materi ały info rmacyjne p rzyjmowa ne są codziennie w godzinach pracy Urzędu 
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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, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
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 

(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 Placówe k Oświatowych   

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

Zakład Usług Komunalnych (Roman Czerwiński)  
ul. Obrońców Helu 1 (58) 676 95 20, (58) 676 95 50 

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,  

(p.o. Jarosław Jędrzejewski), 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 (p.o. Anna Kosmalska)  

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

ul. Sobieskiego 255, (58) 672 27 75 
Miejska Bibliote ka Publiczna  

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

Wejherowianie wspominali Jana Pawła II 
Członkowie Klubu Miłośników Wejherowa spotkali się w ratuszu, aby 
wspominać Papieża Jana Pawła II z okazji zbliżającej się Jego kanoni-
zacji.  
Jak powiedział przewodniczący klubu Paweł Formela, Jan Paweł II dzięki 
swojej aktywności i pielgrzymowaniu po całym świecie dał się poznać jako 
człowiek światłego umysłu, potrafiący przemawiać do ludzi w wielu języ-
kach świata, ale dla 
nas Polaków, zaw-
sze będzie naszym 
Papieżem.  
            W spotkaniu 
uczestniczyli m.in.  
prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt, 
zastępcy prezyden-
ta - Bogdan Tokło-
wicz i Piotr Bochiń-
ski, sekretarz mia-
sta Bogusław Su-
wara or az  skar-
bnik  miasta Arka-
diusz Kraszkiewicz. Ks. dziekan Tadeusz Reszka podkreślał, że Jan Paweł II, 
kierując przez ponad ćwierć wieku Kościołem jako pierwszy Polak  
i Słowianin, zawsze pamiętał o Polsce i swoich rodakach, których zawsze 
szczerze witał i gościł w Watykanie, a swoją więź z Ojczyzną zawsze po-
twierdzał podczas pielgrzymkowych spotkań w rodzinnym kraju.  
    Podczas spotkania biografię ks. Karola Wojtyły i Papieża Jana Pawła II 
przybliżył Marcin Drewa. Natomiast Mirosław Lademann, wejherowski 
historyk i autor książki "Związki Jana Pawła II z Wejherowem", przypo-
mniał ciekawe epizody m.in. to, że Karol Wojtyła jako młody ksiądz odwie-
dził wraz ze swoimi klerykami nasze miasto i Kalwarię Wejherowską, a 
podczas pielgrzymek w Polsce kilkakrotnie pozdrawiał Wejherowo i miesz-
kańców naszego miasta. Mirosław Lademann przypomniał też, że to Jan 
Paweł II podczas pamiętnej wizyty na sopockim hipodromie ukoronował 
koronami papieskimi Cudowny Obraz Matki Bożej Wejherowskiej, znajdu-
jący się w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w naszym mieście.   

10 maja 2014 - Dniem Otwartym  
Funduszy Europejskich w Wejherowie 

Przypadająca 1 maja br. 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
jest okazją do zaprezentowania przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy 
Europejskich. Wejherowo przystąpiło do ogólnopolskiej akcji promocyjnej 
„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” organizowanej przez Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju.  
10 maja 2014 r. (sobota) Dzień Otwarty na Kalwarii Wejherowskiej – 
możliwość bezpłatnego zwiedzania wyremontowanej Kalwarii Wejherow-
skiej z przewodnikiem.  
Rajd Nordic Walking – start i meta w zrewitalizowanym Parku Miejskim 
im. A. Majkowskiego w Wejherowie, trasa biegnie m.in. przez Kalwarię Wej-
herowską. Rajd rusza o godz. 11. 
Otwarcie tarasu widokowego w Filharmonii Kaszubskiej – możliwość 
obejrzenia Wejherowa z dachu budynku Wejherowskiego Centrum Kultury.  
Ponadto we wtorek, 6 maja br. OPEC Sp. z o.o. organizuje Dzień Otwarty 
Elektrociepłowni w Wejherowie.  

Szczegóły zostaną podane na stronie miasta wejherowo.pl 

 






