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REKREACJA

Uczestnicy biegu w Wejherowie mieli 
do wyboru cztery dystanse: 400 m dla 
dzieci do lat 7, 800 m dla dzieci w wie-
ku 7-10 lat, 2000 m i 4000 m . Każdy 
wybierał sam dla siebie najbardziej od-
powiedni dystans. Nie biegano na czas, 
nie prowadzona była klasyfikacja zaję-
tych miejsc, a podstawowym celem było 
dotarcie do mety, gdzie nagrodą był oko-
licznościowy medal, koszulka promocyj-
na i butelka wody. Rozgrzewkę prowa-
dziła instruktorka TigerGym, a na scenie 
zaprezentowali się zawodnicy Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia Sportowego 

Wejherowo pobiegło po raz czwarty

Około 1300 amatorów biegania 
wystartowało w sobotnie 
przedpołudnie w Parku Miejskim w 
ramach akcji „Wejherowo Biega 2016”. 
Park zaroił się od zielonych koszulek 
promocyjnych Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. Biegom patronował 
Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt oraz Starosta 
Powiatu Wejherowskiego Gabriela 
Lisius.

i Karate Klubu Wejherowo. Po 
zakończonych biegach odbyło 
się losowanie ponad 100 nagród 
rzeczowych dla uczestników 
wszystkich biegów. 
– Już po raz czwarty obserwuje-
my, jaką popularnością cieszy się 
w Wejherowie bieganie – mówi 
organizator biegu Michał Jeliń-
ski. – Cieszę się, że tak dużo na-
szych mieszkańców odpowiedzia-
ło na zaproszenie do wspólnego 
biegania po parku.  Największym 
sukcesem jest to, że biegają wszy-

scy – dzieci nawet te najmłodsze, mło-
dzież, dorośli, seniorzy. Celem biegu jest 
dobiegnięcie do mety, pokonanie swoich 
słabości i udział we wspólnej zabawie. To 
pokazuje, że w Wejherowie lubimy bie-
gać, mamy gdzie biegać, a przykładem są 
doskonale przygotowane ścieżki parkowe 
i trasy leśne wokół miasta. 
Organizatorami biegów był Klub Sporto-
wy Wejher, Wejherowskie Centrum Kul-
tury,  Urząd Miejski w Wejherowie, Sta-
rostwo Powiatowe w Wejherowie przy 
wsparciu: Northpol, ProSport, Olimp 
Resort&SPA, TigerGym, Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Sportowego, Karate 
Klubu Wejherowo, Muzeum Techniki 
Wojskowej „Gryf”w Dąbrówce, Ochotni-
cza Straż Pożarna oraz PCK.

Trasa przebiegała przez tereny Par-
ku Miejskiego w Wejherowie. Jedno 
okrążenie miało dystans około 1600m, 
a każdy z Superbohaterów sam decy-
dował, ile okrążeń chce przebiec (od 1 
do 5). Stowarzyszenie „Małe Trójmia-
sto Biega” już od jakiegoś czasu zaraża 

Superbohaterowie 
pobiegli, aby pomóc

„Bieg Superbohaterów” odbył się 
w Wejherowie po raz pierwszy. 
Zorganizowany został przez 
Stowarzyszenia Małe Trójmiasto 
Biega. Ale to nie był zwykły 
bieg. Każdy mógł przebrać się za 
swoją ulubioną postać z bajek lub 
z komiksów. Superbohaterowie 
działali w szczytnym celu, jakim 
była zbiórka funduszy na zakup 
protezy ręki dla Jadwigi Dargacz 
oraz na rehabilitację dla Oliwii 
Stobby. 

wielu mieszkańców Wejherowa i okolic 
pozytywną energią. Prowadzi regularne 
treningi, które odbywają się w terenie 
od 1 do 2 razy w tygodniu. W okresie 
zimowym raz w tygodniu członkowie 
Stowarzyszenia prowadzą trening na sali 
gimnastycznej.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt podziękował Michalinie Ro-
mańskiej, założycielce Stowarzyszenia 
„Małe Trójmiasto Biega” za organizację 
w Wejherowie imprezy „Bieg Superbo-
haterów”. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Plac utwardzony jest tłuczniem, który 
będzie spełniał rolę parkingu dla wielu 
pojazdów. Inicjatorem i wykonawcą ro-
bót jest Nadleśnictwo Wejherowo. 
Jak powiedział podczas otwarcia nad-
leśniczy Janusz Mikoś dotychczas teren 
ten służył do celów rekreacyjnych. Aby 
zachować pierwotny cel teren został 
podzielony na dwie części: duży plac na 
parking (ok. 1400 metrów kwadrato-
wych) oraz część rekreacyjną, na której 
znalazły się ławki do wypoczynku.
- Zagospodarowaliśmy ten teren z pożyt-
kiem dla społeczeństwa. Z jednej strony 
chcieliśmy pomóc pracownikom i pacjen-
tom w dojeździe do szpitala, a z drugiej 
zachować funkcję rekreacyjną dla miesz-
kańców, którzy lubią wypoczywać na ło-
nie natury. W pobliżu jest przecież rzeka 

i las – mówi Janusz Mikoś dodając, że 
problem parkowania samochodów przy 
szpitalu od wielu lat nurtuje władze sa-
morządowe miasta i powiatu a także dy-
rekcję szpitala. 
– Każdy wysiłek w rozwiązywaniu tego 
problemu jest mile widziany. To dobry 
przykład. Cieszę się, że Nadleśnictwo 
Wejherowo jako pierwsze wykonało ten 
krok – podkreślił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt dziękując w imie-
niu mieszkańców za tę inicjatywę dla 
miasta i szpitala. Prezydent zapewnił, że 
miasto wspólnie ze Starostwem Powia-
towym prowadzą przygotowania do wy-
budowania parkingu w rejonie lądowiska 
zapasowego. Słowa prezydenta miasta 
potwierdziła starosta Gabriela Lisius.
Jak powiedział prezes zarządu szpitala  

Andrzej Zieleniewski pętla, którą przed 
kilkoma laty wykonało miasto, od daw-
na jest już przepełniona, a mieszkańcy 
z tego powodu wjeżdżają do lasu. Ks. 
prałat Tadeusz Reszka przekazał szpita-
lowi wózek inwalidzki.

Więcej miejsc 
parkingowych 

Przy wejherowskim szpitalu został 
oddany do użytku nowy parking. 
Znajdujący się obok dolnej pętli 
parkingowej przed szpitalem, pomieści 
ok. 150 samochodów osobowych. 

Sesję otworzył Bogdan Tokłowicz, prze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowa, 
który podkreślił, że sesja ma charakter 
uroczysty, poświęcona jest bowiem na-
rodzinom miasta, pojawieniem się osady 
o nazwie Wola Wejherowska.
– 28 maja 1643 roku, za zgodą Króla Wła-
dysława IV, Jakub Wejher wystawił doku-
ment powołujący do życia nową osadę, 
zlokalizowaną na swoich prywatnych grun-
tach, między rzeką Białą, Srebrną i dalej rze-
ką Redą – mówił Bogdan Tokłowicz. – Te-
goroczne obchody są wyrazem szacunku dla 
faktów, dla historii. Chrzest Mieszka i był 
bowiem wydarzeniem fundamentalnym dla 
tworzenia się polskiej państwowości i fak-
tycznie stanowił jej początek. 
Referat okolicznościowy „1050. rocznica 
Chrztu Polski” wygłosił Ojciec Tarsycjusz 
Krasucki z Klasztoru Ojców Franciszka-
nów w Wejherowie. Wśród gości na sesji 
pojawili się dyrektorzy wejherowskich 
placówek oświatowych,  jednostek or-
ganizacyjnych miasta oraz włodarze 
okolicznych samorządów, a Gabriela Li-
sius, starosta powiatu wejherowskiego 
wręczyła wejherowskim radnym album 
„Wejherowa dawny czar. Miasto i oko-
lice w fotografii Augustyna Ziemensa 
(1867–1948)”.

Uroczystą sesją Rady Miasta uczczono w Wejherowie 
373. rocznicę powstania Wejherowa. Kwiaty przed pomnikiem 
Jakuba Wejhera złożyli m.in. prezydenci i członkowie 
prezydium Rady Miasta Wejherowa. Uroczystość uświetnił 
koncert w wykonaniu solistki Małgorzaty Chmieleckiej 
i akordeonisty Pawła Nowaka.

Urodziny miasta
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AKTUALNOŚCI 

Podczas siedmiu spotkań warsztatowych 
(nie licząc spacerów studyjnych i pikniku) 
mieszkańcy pracowali nad m.in. określe-
niem wizji obszaru po przeprowadzeniu 
rewitalizacji oraz określili cele rewitalizacji 
oraz kierunków działań, które mają na celu 
wyeliminowanie lub ograniczenie nega-
tywnych zjawisk. Dokonano także hierar-
chizacji proponowanych projektów. Ob-
szarem objętym programem rewitalizacji 
jest część Śródmieścia Wejherowa. 7 lipca 
o godz. 17 odbędzie się ostatnie spotka-
nie, podczas którego m.in. dopracowane 
zostaną ramy finansowe w odniesieniu do 
przedsięwzięć, określony zostanie system 
wdrażania programu rewitalizacji. 
– Cykl warsztatów służy do wypracowania 
nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Wejherowa do roku 2022 – mówi 
prof. Piotr Lorens. – Taki dokument jest 
konieczny, aby ubiegać się o dofinansowanie 
projektów ze środków unijnych. Konieczne 
jest także przedyskutowanie zagadnień re-
witalizacji miasta w kontekście społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym. 

Prof. Piotr Lorens zachęca mieszkańców 
Wejherowa do aktywnego uczestnictwa 
w tych warsztatach oraz wypełnienie an-
kiety, która dostępna będzie na stronie 
www.wejherowo.pl w zakładce rewita-
lizacja i w kancelarii Urzędu miejskiego 
w Wejherowie. 
– Warsztaty, w których mogą wziąć udział 
mieszkańcy Wejherowa, mają na celu wy-
-pracowanie zakresu działań, jakie prowa-
dzone będą na terenie objętym rewitaliza-
cją – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – Określenie pro-
-blemów, oczekiwań i potrzeb mieszkańców 
pozwoli na sformułowanie dokumentu bli-
skiego oczekiwaniom mieszkańców obszaru 
zdegradowanego. 
W ramach prac przeprowadzono już kon-
sultacje społeczne w formie ankiet i będą 
one kontynuowane. 
Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegra-
dowanych terenów w trzech głównych 
aspektach: rozwoju gospodarczego, czyli 
tworzenia miejsc sprzyjających podejmo-
waniu działalności gospodarczej, nowych 

Przedstawiciele mieszkańców, wspólnie 
z prof. Lorensem i zastępcą prezydenta 
Beatą Rutkiewicz  wizytowali planowany 
obszar rewitalizacji. Na wniosek radnego 
Rafała Szlasa i Ryszarda Kandzory uczest-
nicy warsztatów poszerzyli obszar spa-
ceru o rejon ulic Dworcowej, 10 Lutego 
i Kopernika, gdzie zlustrowano przestrze-

W Wejherowskim Centrum 
Kultury odbywają się 
otwarte dla wszystkich 
warsztaty związane 
z przygotowaniem Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
Miasta Wejherowa do roku 
2022. Warsztaty z udziałem 
mieszkańców i przedstawicieli 
różnych środowisk miasta 
prowadzi prof. dr hab. inż. 
arch. Piotr Lorens z Wydziału 
Architektury Politechniki 
Gdańskiej. 

Powstaje Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta Wejherowa

miejsc pracy; rozwoju społecznym – za-
pobieganie patologiom społecznym m.in. 
przestępczości, marginalizacji, wyklucze-
niu i wzmacnianie integracji społeczno-
ści lokalnej oraz przestrzennym poprzez 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
przez remonty, modernizację obiektów 
i przestrzeni publicznej. Na warsztatach 
zidentyfikowaliśmy miejsca priorytetowe 
do rewitalizacji z punktu widzenia nas 
– mieszkańców. 

nie zabudowań i dróg wewnętrznych, 
a także okolicznych podwórek. Następnie 
trasa spaceru wiodła m.in. ulicami: Sobie-
skiego (przez Park Kaszubski), Strzelecką, 
teren dawnego basenu-kąpieliska, Kal-
waryjską, 3 Maja, Św. Jacka, Mickiewicza, 
Kościuszki i Sobieskiego do Wejherow-
skiego Centrum Kultury.

Spacer studyjny na potrzeby rewitalizacji
W ramach konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Wejherowa do 2022 roku przeprowadzono spacer studyjny po obszarze 
zdegrado¬wanym przewidzianym do rewitalizacji, czyli fragmencie Wejherowa.

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, przygotowanie 
dokumentu pn. Lokalny Program Rewitali-
zacji Miasta Wejherowa do roku 2022 jest 
konieczne i m. in. potrzebne do pozyski-
wania środków unijnych. 
W wejherowskim parku odbyły się konsul-
tacje społeczne, podczas których miesz-
kańcy mogli porozmawiać o przygotowy-
wanym Lokalnym Programie Rewitalizacji 
Wejherowa.

Rewitalizacja to nie tylko remont 
budynków, ale przede wszystkim 
stanowi inwestycję w człowieka 
i jest próbą zmierzenia się z trud-
nościami społecznymi i gospodar-
czymi, z którymi boryka się cześć 
społeczności Wejherowa. 
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Jak powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, to już 21. auto-
bus nowoczesny marki Solaris zakupio-
ny przez MZK Sp. z o.o. w Wejherowie.
– Możemy być dumni, bo ta polska marka 
sprawdza się bardzo dobrze w komunika-
cji miejskiej w Wejherowie – mówi pre-
zydent. 
Jak poinformował prezes zarządu MZK 
Czesław Kordel nowo zakupiony au-
tobus wyposażony jest w klimatyzację 
oraz ma szersze i wyższe drzwi. To wy-

Działacze Gryfa wspólnie z zawodnikami 
przygotowali dla dzieci niepełnospraw-
nych szereg konkurencji z piłką o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym. Chłopcy 
przy asyście piłkarzy pokonywali różne 
tory przeszkód i slalomy z piłką, które 
kończyły się strzałami na bramkę. 

Przebrani w kolorowe koszulki ucznio-
wie wyruszyli spod bram szkoły z trans-
parentami. Przed nimi jechały zabyt-
kowe auta, motocykle oraz pojazdy 
zrobione przez uzdolnionych uczniów 
szkoły. Podczas parady były rozdawa-
ne balony i kolorowe wiatraczki dla 
dzieci i przechodniów. Przy pomniku 
założyciela miasta zostały wręczone 
nagrody uczniom, którzy przez cały rok 
angażowali się w życie szkoły osiągając 
jednocześnie wysokie oceny w nauce. 
Młodzież promowała też specjalno-
ści i kwalifikacje jakie można zdobyć 
uczęszczając do Zespołu szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. 

VIII Szkolna 
Parada Młodzieży 
ZSP nr 4

Nowy autobus 
komunikacji miejskiej

Integracja na boisku

Barwny korowód 
młodzieży Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 
z różnej marki ciekawymi 
pojazdami przeszedł ulicami 
Wejherowa w ramach VIII 
Szkolnej Parady inaugurującej 
obchody Dnia Patrona i Święta 
Jakuba Wejhera.

– Chcemy nasze dzieci pokazać społe-
czeństwu, żeby się integrowały, miały 
możliwość koleżeństwa i korzystania 
z uroków świata, podobnie jak zdrowe 
dzieci. Chcemy nawiązać relacje ze spor-
towcami. Dążymy do tego żeby nasze 
dzieci miały więcej ruchu i zaznały wie-

Grupa dzieci ze Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Autystycznych 
wzięła udział w spotkaniu 
integracyjno-sportowym na 
stadionie z piłkarzami II-ligowego 
Gryfa Wejherowo. 

Kolejny nowoczesny, niskopodłogowy autobus 
marki Solaris został oddany do użytku na krótko 
przed rozpoczęciem uroczystej sesji Rady 
Miasta Wejherowa. 

godny, bezpieczny i przyjazny dla pasa-
żerów pojazd, przystosowany także  do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 
Wygodniejsze jest również stanowisko 
kierowcy z lepszą deską kokpitu, więk-
szą ilością informacji i łatwiejszą ob-
sługą. Autobus kosztował 869 tys. zł. 
Nowy nabytek MZK poświęcił trady-
cyjnie ks. prałat Tadeusz Reszka. Kie-
rowcami nowego autobusu są dwie 
panie – Katarzyna Furman i Mariola 
Koszałka. 

lu radości – mówi 
Izabela Minga, wi-
ceprezes wejherow-
skiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób 
z Autystycznych.
– Wspólnie zaplano-
waliśmy takie zaba-
wy, aby nasze dzieci 

mogły temu sprostać przy aktywnym 
udziale rodziców. Cieszę się, że wyszliśmy 
z ukrycia. Nie chcemy być na marginesie. 
Chcemy, aby nasze dzieci uczestniczyły 
częściej w tego typu atrakcjach - mówi 
Iwona Mostowska wyrażając nadzie-
ję, że współpraca z klubem WKS Gryf 
będzie obfitowała w szereg kolejnych 
spotkań i wydarzeń towarzysko-spor-
towych. 
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Jak powiedział organizator imprezy Ma-
rek Gorlikowski, w zawodach rozgry-
wanych w klasie F5-E (długość kadłuba 
jachtu 1 m) startowało 28 zawodników 
reprezentujących 10 klubów z terenu 
Polski.  W imieniu prezydenta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hildebrandta, nagro-
dy wręczał sekretarz miasta Bogusław 

W mijającym roku szkolnym w Wejhero-
wie rozegrano 36 zawodów rangi miej-
skiej, 8 - rangi powiatowej, trzy półfinały 
wojewódzkie oraz jeden finał wojewódzki. 
Urząd Miejski w Wejherowie we współ-
pracy z Wejherowskim Centrum Kultury 
oraz Szkolnym Związkiem Sportowym 
zorganizował Miejskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej i Gimnazjadę oraz „Akcję Zima” 
i „Lato z Piłką”, podczas której dzieci i mło-
dzież aktywnie spędzają czas wolny. 
– Reprezentujecie wiele dyscyplin sporto-
wych, w których odnosicie sukcesy – mówił 
do młodych sportowców Piotr Bochiń-
ski. – Gratuluję Wam i Waszym rodzicom 
wspaniałych wyników, a także opiekunom – 
wspaniałym trenerom i pedagogom. 
Największy sukces odniosła drużyna 
chłopców z Zespołu Szkół nr 3 w Wejhe-
rowie, która zajęła trzecie miejsce w Finale 

Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w minikoszykówce Chłopców: Piotr Biela-
wa, Bartek Bonarowski, Szymon Grabski, 
Kacper Iterman, Piotr Krzebietke, Leonard 
Łęgowski, Robert Milczewski, Robert Mi-
troszonek, Szymon Nowicki, Adrian Po-
pławski, Łukasz Sznajder, Cezary Zabrocki. 
Opiekun – Kordian Zabrocki. 
Szóste miejsce w XVII Gimnazjadzie zdo-
był zespół dziewcząt w unihokeju, któ-
rych trenerem jest Grzegorz Janiszewski: 
Sandra Hałabura, Agata Kupferschmidt, 
Kamila Michalska, Wiktoria Romanowska, 
Wiktoria Samson, Patrycja Stańczyk, We-
ronika Szatanik, Paulina Szymańska, Kata-
rzyna Szymikowska, Monika Uzdrowska, 
Nikola Wysocka, Weronika Żywicka. 
Również szóste miejsce zajęła drużyna 
koszykarzy, których trenuje Łukasz Zim-
niewicz: Mikołaj Talaga, Ksawery Strzebra-

kowski, Dawid Popławski, Mateusz Popiel, 
Kajetan Ruth, Maksymilian Ficht, Mikołaj 
Dąbrowski, Szymon Dziewior. 
Wyróżniono także lekkoatletów: Macieja 
Koszałkę, który zajął 3. miejsce w indy-
widualnych biegach przełajowych - opie-
kunem jest Grzegorz Lisewski; Dawida 
Dawidowskiego, który wywalczył 7. miej-
sce – opiekun Piotr Gwizdalski oraz Piotra 
Młynarczykowskiego, który zajał 3. miej-
sce – opiekun Damian Marmułowski. 
Nagrody wręczali najlepszym młodym 
sportowcom zastępca prezydenta Wej-
herowa Piotr Bochiński, dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 1 Piotr Litwin oraz kierownik 
wydziału Kultury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie Michał Jeliński. Uroczystość 
uświetniły występy wokalne młodych ar-
tystek z Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie. 

Suwara. W rywalizacji drużynowej 
zwyciężył zespół RJK PZPOW „Bliza-
-BalexMetal” Wejherowo wyprzedza-

jąc Trójmiejski Klub Modelarski oraz 
„Mausz” Parchowo.
W kategorii młodzików zwyciężył Kacper 
Konkol, drugie miejsce zajął Artur Mroske 
– obaj z RJK PZPOW „Bliza-BalexMetal” 
Wejherowo, a trzecie Maksymilian Paw-
łowski z Ogniowa Wągrowiec.
W kategorii juniorów pierwsze miejsce 
wywalczył Jakub Sokołowski – Ogni-
wo Wągrowiec, drugie – Jędrzej Rutz, 
a trzecie Aleksander Sikora – obaj RJK 
PZPOW „Bliza-BalexMetal” Wejherowo. 
W kategorii seniorów najlepszy okazał 
się Mieczysław Müller – RJK PZPOW 
„Bliza-BalexMetal” Wejherowo, dru-
gie miejsce zajął Bartłomiej Jereczek 
– „Mausz” Parchowo, a trzecie Jan Sprin-
ger z JKM Roda Gdynia.

Radiojachting. Wejherowianie wywalczyli zwycięstwo
Na wodach Zatoki 
Puckiej rozegrano 23. 
Ogólnopolskie Regaty 
Jachtów Sterowanych 
Radiem o Puchar Prezydenta 
Miasta Wejherowa i 12.  
Memoriał im. Kazimierza 
Dzięcielskiego. Zawody były 
kolejnym etapem eliminacji 
do mistrzostw Polski 
w klasie F-5E.   

W Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbyło się podsumowanie sportowego roku 
szkolnego 2015/2016. Zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński wręczył 
podziękowania i gratulacje za wybitne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach 
prawie 40. laureatom z wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Najlepsi młodzi sportowcy nagrodzeni
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W ramach zakończenia 
akcji „Wejherowo czyta 

dzieciom” ulicami miasta 
przemaszerowała parada 

postaci bajkowych 
zorganizowana przez 

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Wejherowie.

Parada postaci bajkowych

Noc Bibliotek 
w Wejherowie

11 czerwca br. w Pelplinie pod przewod-
nictwem Wielkiego Mistrza – kardynała 
Edwina Frederica O’Briena z Watykanu, 
w asyście Zwierzchnika w Polsce Karo-
la Szlenkiera, do Zakonu Rycerskiego 

Świętego Grobu Bożego zostało włą-
czonych 24. kandydatów, a wśród nich: 
Sabina Grzenkowicz z Wejherowa, Józef 
Mikulski z Gdyni i Grażyna Drapikowska 
z Gdańska. 
Wielki Mistrz Zakonu promował na stop-
nie komandorskie: Mirosława Słowikow-
skiego z Rumi, Bartłomieja Muńskiego 
z Wejherowa i Mariusza Drapikow skiego 
z Gdańska. Warto nadmienić, iż Bartłomiej 
Muński, na stałe związa ny z wejherow-
skim Sanktuarium, jest pierwszym wejhe-
rowianinem w zakonie bożogrobców. 
W uroczystościach uczestniczyli także 
przedstawiciele wejherowskich władz 
samorządowych.

Ich charakterystyczne białe płaszcze z krzyżem jerozolimskim, 
na stałe wpisały się, od kilkunastu lat, w krajobraz Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego. Ta sięgająca Średniowiecza i wypraw 
krzyżowych wspólnota zakonna Świętego Grobu Bożego w 
Jerozolimie powołana pierwotnie do obrony miejsc świętych, dziś 
wspiera modlitewnie i charytatywnie chrześcijan w Ziemi Świętej.

Pod hasłem „Wolno 
czytać” miała miejsce II 

Noc Bibliotek w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 

w Wejherowie.

Inwestytura Bożogrobców 
w Pelplinie

– Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, w któ-
rą włączyła się ponownie nasza biblioteka  
trwała cały miesiąc – mówi Danuta Balce-
rowicz, dyrektor  Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie. – Bajki dzieciom 
czytało wielu znanych ludzi, w tym osób 
publicznych. Za każdym razem przebiera-
my się w różne postaci bajkowe. W ten spo-
sób zachęcamy dzieci do czytania książek. 
W wejherowskich przedszkolach czytali 
bajki: prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, skarbnik miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Marcin Drewa i Jacek Thiel, eta-
towy członek Zarządu Powiatu.

Noc Bibliotek zapoczątkowało uro-
czyste otwarcie Kącika Wyobraźni, 
który powstał w nowo pozyskanych 
pomieszczeniach na parterze w Wy-
pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. 
Otwarcia Kącika Wyobraźni w obec-
ności małych czytelników z rodzicami 
dokonali: zastępca prezydenta Wej-
herowa Piotr Bochiński, radny miejski 
Bartłomiej Czyżewski oraz dyrektor 
biblioteki – Danuta Balcerowicz.

Prezydent Miasta Wejherowa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba 
Wejhera 8, w dniu 17 czerwca 2016 r. 
został wywieszony na okres 21 dni wy-
kaz lokali mieszkalnych, stanowiących 
własność Gminy Miasta Wejherowa, 
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemców:

lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Har-
cerskiej 11 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 173/8 obręb 16 
(użytkowanie wieczyste),
lokal mieszkalny nr 60 na os. Kaszub-
skim 15 wraz z ułamkową częścią 

gruntu działka nr 384/18 obręb 9 
(użytkowanie wieczyste),
lokal mieszkalny nr 7A przy ul. So-
bieskiego 306 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 139/1 
i działka nr 139/4 obręb 16 (użyt-
kowanie wieczyste),
lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Gra-
nicznej 5 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 142/14 i działka 
nr 142/16 obręb 6,
lokal mieszkalny nr 11 przy 
ul. ks. Piotra Skargi 12 wraz z ułam-
kową częścią gruntu działka nr 890 
i działka nr 125/10 obręb 10.

INFORMACJA

>

>

>

>

>
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Dwugodzinne Integracyjne Igrzyska 
Sportowe były doskonałą okazją na 
wspaniałą rozrywkę na świeżym po-
wietrzu. W konkurencjach sportowo-
-rekreacyjnych rywalizowały zespoły 
dorosłych i dzieci. W zmaganiach wy-
stąpili zawodnicy Klubu Sportowego 
Tytani, Wejherowskiego Stowarzysze-
nia Sportowego, członkowie ZHP Hufca 
Wejherowo i PCK Wejherowo, strażnicy 
miejscy oraz drużyna z widowni. Dla 
wszystkich przewidziano wiele atrakcji 
m.in. podróż żółtą syrenką, gry i zabawy 
z „Tytanami”. Dzieci i dorośli obejrze-
li pokaz pierwszej pomocy PCK i sztuk 
walki. Można było wziąć udział w zaję-
ciach tanecznych Zumba, treningu kick-
bokserskim i sprawnościowym, a tak-
że w konkursie „Wakacyjne przygody 

Sportowe zmagania, pokazy sprawnościowe, 
konkursy, tańce i letnie smakołyki  – to tylko 
niektóre z atrakcji, które przygotowano dla 
najmłodszych wejherowian z okazji Dnia 
Dziecka. W zorganizowanej w wejherowskim 
parku Olimpiadzie Uśmiechu bawiły się setki 
dzieci wraz z rodzicami. 

Jak mówi radny osiedla Dariusz Kreft, dla najmłodszych mieszkań-
ców osiedla przygotowano wiele rozrywek, a impreza zintegrowała 
całe rodziny.  W ramach tej imprezy zorganizowano różne konkuren-
cje sportowo-rekreacyjne. Dla dzieci przygotowano zabawy na placu 
rekreacyjnym, w zamku dmuchanym i siłowni fitness. Odbył się też 
pokaz policyjny. Uczestników festynu odwiedził skarbnik Wejhero-
wa Arkadiusz Kraszkiewicz. 

Dzień Dziecka 
w Wejherowie

z Anglopolem”, gdzie 
można było sprawdzić 
swoją wiedzę z języka 
angielskiego. Na im-
prezie nie zabraknie 
także dmuchanych 
zamków. 

Dzień Dziecka zorganizowała także 
Rada Osiedla Sucharskiego. 
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„Streetball Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego” przyciągnął na 
wejherowski rynek miłośników 
koszykówki. W turnieju wziął udział 
Michael Hicks zawodnik i najlepszy 
strzelec ekstraklasowej Polpharmy 
Starogard Gdański. Oprócz koszykarskich 
zmagań równolegle rozgrywały się 
zawody Strongman do 105 kg. 

Streetball 
wrócił na 
Plac Jakuba 
Wejhera 

Na rozegranych w Chorwacji Mistrzostwach Świata zespół EXPLOZJA 
w kategorii hip hop junior oraz DOMINIKA BERNAŚKIEWICZ 
w kategorii hip hop solo senior z Klubu Tanecznego „ŚWIAT TAŃCA” 
z Wejherowa, prowadzonych przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów 
zdobyli Mistrzostwo Świata . Podczas spotkania w ratuszu prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt pogratulował młodym tancerzom 
i ich trenerom sukcesu.

Podwójne  
mistrzostwo świata

W turnieju wystartowało 25 zespołów 
i około 100 uczestników. Poza spor-
towymi zmaganiami jedną z głównych 
atrakcji była obecność Piotra Szczotki 
– kapitana wielokrotnego Mistrza Pol-
ski Asseco Gdynia. W kategorii Open 
Kobiet triumfował zespół Dzikie Koty. 
Natomiast w rywalizacji dziewcząt ze 
szkół gimnazjalnych najlepsze okazały 
się Szybkie i Wściekłe – zawodniczki 
UKS Basket Ósemki Wejherowo. W ka-
tegorii Gimnazjum Chłopców, najlepszą 
drużyną została ekipa Drużyna Asseco, 
zaś w najmłodszej kategorii chłopców 
z rocznika 2003 i młodszych zwyciężył 
Wejherowski Pakiet Junior. W zawodach 
został rozegrany także konkurs rzutów, 
w którym zwyciężył Robert Milczewski, 
UKS Basket Ósemka Wejherowo.
Wszystkie najlepsze drużyny otrzymały 

pamiątkowe puchary oraz ko-
szulki ufundowane przez Urząd 
Miasta oraz Starostwo Powia-
towe w Wejherowie. Nagrody 
wręczali: Arkadiusz Kraszkiewicz 
– Skarbnik Miasta Wejhero-
wa oraz Jacek Thiel – Etatowy 
Członek Zarządu Powiatu Wej-
herowskiego, a głównym organi-
zatorem streetballa był klub UKS 
Basket Ósemka Wejherowo.

W Festiwalu brały udział formacje 
z Francji, Niemiec, Rosji, Łotwy, Gruzji 
i Polski. Wszyscy zaprezentowali się 
z bardzo dobrej strony. 
W kategorii formacji tanecznych Bą-
belki zdobyły Złotą Muszelkę w kate-
gorii tanecznej: „inne formy do lat 11”, 
Baccara zdobyła Srebrną Muszelkę 
w kategorii: „inne formy 12-16 lat”, 
Baccarki zdobyły wyróżnienie w ka-
tegorii: „inne formy do 11 lat”, a Bac-
cara zdobyła wyróżnienie w kategorii: 
„inne formy  12 -16 lat”.
Świetnie spisały się solistki – Julia 
Telej zdobyła 2. miejsce w kategorii: 
„inne formy do lat 11”, Aleksandra 
Szeląg zdobyła 3. miejsce w kategorii: 
„inne formy do lat 11”, Oliwia Plizga 
i Ewa Odwrot  otrzymały wyróżnie-
nia w tej samej kategorii. Maja Jesio-
nowska i Magdalena Świtała otrzy-
mały wyróżnienie w kategorii: „inne 
formy”.

Sukcesy młodych 
tancerzy 
z Wejherowskiego 
Centrum Kultury

Wejherowscy tancerze 
zabłysnęli tym razem 
na Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki 
i Tańca w Suwałkach. 
Po raz kolejny 
podopieczni Elżbiety 
Czeszejko pokazali, że 
ich forma taneczna jest 
na bardzo wysokim 
poziomie. 

Formacja EXPRESIK wytańczyła także 
drugie miejsce na Mistrzostwach Świa-
ta zdobyła, a trzecie miejsce w Mistrzo-
stwach Świata zdobyła formacja DAN-
GEROUS w kategorii hip hop children. 
– Jako polska ekipa - 57 osób godnie 
reprezentowaliśmy Polskę i z dumą 

rozsławialiśmy miasto Wejherowo już 
po raz szósty, co zostało zauważone 
przez organizatorów oraz międzynaro-
dowe ekipy – mówią Joanna i Jacek 
Bernaśkiewiczowie. Dalsze miejsca 
zawodników Świat Tańca: 4 miejsce 
– FUSION (trio senior), 5 miejsce 

– Nikola Suchocka 
solo junior, 5 miejsce 
– Łukasz Brojakowski 
solo senior, 6 miej-
sce – Agata Nowicka 
solo junior, 6 miejsce 
– Dobrusia Laskie-
wicz i Czarek Do-
ering – duet children, 
8 miejsce – Cezary 
Doering solo children. 
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Wejherowo 
na Instragramie
Jak co miesiąc wyróżniamy zdjęcie kolejnego 
użytkownika aplikacji Instagram, który opubli-
kował zdjęcia Wejherowa na tym fotograficz-
nym serwisie społecznościowym. 
Zachęcamy i zapraszamy do publikowania 
swoich zdjęć na Instagramie. Pamiętajcie o 
oznaczaniu swoich zdjęć Wejherowa tagiem: 
#Wejherowo
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W rozegranych w Wejherowie Mistrzo-
stwach w Kickboxingu w kategorii dzieci 
10-12 lat pierwsze miejsce wywalczył 
Mateusz Bladowski, drugie miejsce zajął 
Natan Szur, a trzecie Piotr Kaluza i Leon 
Wojewski. W kategorii dzieci 6-8 lat 
pierwsze miejsce wywalczyła Nadia 
Szur, a drugie - Tymoteusz Trzeciak.  
Wejherowską sekcję Klubu Sportowego 
MAXIMUS poprzez dotacje wpiera Mia-
sto Wejherowo. 

16-letnia Paulina Stenka z KTS-K 
GOSRiT Luzino, w odbywającym się 
w Budapeszcie na Węgrzech Pucharze 
Świata w kickboxingu WAKO, wygrała 
łącznie 3 walki i zdobyła Puchar Świata 
kadetów starszych w wadze do 65 kg. 
Paulina na co dzień trenuje pod okiem 
trenera Rafała Karcza z Wejherowa. 
W zawodach Pucharu Świata w kick-
boxingu wzięło udział blisko 1500 za-
wodników z całego świata. Na jednej 
z bardziej obstawionych i silniejszych 

- Obchodzony jubileusz to symbol pamięci 
o tych wszystkich, którzy w różny sposób 
byli związani z „dziewiątką” od początku jej 
istnienia - mówiła podczas uroczystości 
Olga Tomaszewska, dyrektor SP 9. – To 
absolwenci, nauczyciele i pracownicy sta-
nowią najlepszą wizytówkę szkoły. Jeste-
śmy szkołą otwartą, nowocześnie wypo-
sażoną m.in. w pracownie komputerowe, 
tablice interaktywne, multimedialne pra-
cownie językowe. Tutaj każdy uczeń może 
znaleźć miejsce i sposobność do rozwijania 
talentów i zainteresowań.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt składając życzenia dyrekcji, 
nauczycielom, uczniom i rodzicom pod-
kreślił, że szkoła-jubilatka na mapie edu-
kacyjnej Wejherowa miała zawsze moc-
ną pozycję.
– Na prestiż szkoły złożyła się praca 
wielu pokoleń nauczycieli i dyrektorów 

placówki, którzy zapewniali kadrze na-
uczycielskiej i uczniom odpowiednie wa-
runki do pracy – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. – W procesie 
dydaktycznym nie chodzi tylko o prze-
kazywanie wiedzy, ale również „o uszla-
chetnianie dusz i serc”. W historii szko-

ły było kilka znaczących dat. Do takich 
należy rok 1970, kiedy szkoła otrzy-
mała nową siedzibę na Os. Tysiąclecia. 
Niewątpliwie ważna datą był także rok 
2015, w którym, w ramach modernizacji 
bazy sportowo-rekreacyjnej, powstała 
nowa sala sportowa.

Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Wejherowie 
obchodziła jubileusz 
50-lecia. Na uroczystości 
zorganizowanej w 
Filharmonii Kaszubskiej 
spotkali się absolwenci, 
emerytowani dyrektorzy 
i nauczyciele oraz 
przyjaciele szkoły. 

turniejów kickboxingu, zaliczanych do 
światowej ligi World Kickboxing Se-
ries (tylko 5 turniejów na świecie ma 
taką rangę), wzięły udział liczne kluby 
i reprezentacje z całego świata. W tej 
doborowej stawce nie zabrakło repre-
zentacji złożonej z zawodników Wej-
herowskiego Stowarzyszenia Spor-
towego oraz KTS-K GOSRiT Luzino. 
Wyjazd na Puchar Świata był możliwy 
dzięki wsparciu m.in. Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie. 

Pół wieku 
wejherowskiej 

„dziewiątki”

Paulina Stenka zdobyła 
Puchar Świata w kickboxingu

Mistrzostwa 
Wejherowa 
w Kickboxingu 
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Wycieczki po Wejherowie i Kalwarii 
Wejherowskiej 
Szlak głównych atrakcji miasta wraz 
z Kalwarią Wejherowską – perłą wśród 
obiektów sakralnych – można zwiedzić 
bezpłatnie z przewodnikiem od 8 lip-
ca do 28 sierpnia. Zbiórka codziennie 
o godz. 11 przy pomniku Jakuba Wej-
hera. Grupy zorganizowane prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenie swojej obec-
ności – tel. 58 677 70 58. 

Zwiedzamy ratusz
Zabytkowy budynek ratusza można od-
wiedzić przez 7 dni w tygodniu. Na tury-
stów czekają m.in. sala historii i tradycji, 
cela więzienna, makiety miasta oraz Kal-
warii Wejherowskiej. 
Ratusz dostępny dla zwiedzających: od 
poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15, 
a w soboty i niedziele w godz. 11 – 15.

Taras widokowy w Filharmonii Kaszub-
skiej
Zapraszamy na taras widokowy (17,5 me-
tra nad ziemią), z którego rozciąga się 
wspaniały widok na Wejherowo oraz 
Kalwarię Wejherowską. Taras dostępny 
jest w sezonie letnim codziennie w godz. 
14 – 19.

Lato w Parku
Aktywne soboty
Zacznij weekend na sportowo. W każdą 
sobotę w parku o godz. 10 profesjonalni 
trenerzy poprowadzą zajęcia sportowe: 
2 lipca – trening obwodowy, 9 lipca – pi-
lates, 16 lipca – zumba, 23 lipca – płaski 
brzuch, 30 lipca – pilates, 6 sierpnia – in-
terwał, 13 sierpnia – ABT, 20 sierpnia 
– TBC, 27 sierpnia – maraton zumby.

Muzyczne niedziele
Muzyka na żywo w każdą niedzielę lipca 
i sierpnia o godz. 17 na małej scenie.

Kino letnie 
Plenerowe emisje filmów w każdy czwar-
tek lipca i sierpnia o godz. 21.30 w Amfite-
atrze Parku Miejskiego (plakat s.10). 

Lato z Piłką 2016
Prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury zapraszają dzieci i mło-
¬dzież szkół podstawowych na „Lato z pił-
ką 2016”, które przygotowa¬no w lipcu dla 
uczniów szkół podstawowych. Uczniowie 
będą mo¬gli korzystać z zajęć sportowych 
na boisku przy ul. Partyzantów. 
Od 4 do 15 lipca (oprócz soboty i niedzie-
li) w godz. 9-12.30 na boisku „JAMAJKA” 
przy ul. Partyzantów będą odbywały się 
zajęcia dla uczniów szkół podstawowych 
klas III-VI.  
Na udział w zajęciach będą wymagane 
zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
Zgody dostępne u nauczycieli wychowa-
nia fizycznego.

Biblioteka będzie prowadziła swoją dzia-
łalność na tarasie Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej od wtor-
ku do piątku w godz. 10- 18 do sierpnia). 
Literackie Środy – spotkania z autorami 
Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego:

6.07, godz. 17 - dr Krzysztof Sławski 
„Bernard Szczęsny (1919–1993). Więzień 
Stutthofu, burmistrz Wejherowa, prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 
13.07, godz. 17 - dr Hanna Makurat „In-
timné mònolodżi / Monologi intymne” 
20.07, godz. 17 - o. prof. Adam Ryszard 
Sikora „Knéga Wińdzeniô” 
27.07, godz. 17 prof. Daniel Kalinowski 
„Raptularz kaszubski” 

Podczas wakacji odbywać się będą ani-

macje i zabawy dla dzieci, spotkania au-
torskie, pokazy teatrzyku Kamishibai. Do-
stępne będą także codzienne gazety.
Biblioteka w Pałacu będzie letnią krainą 
czytelnika, w której każdy znajdzie coś dla 
siebie. Plenerowa biblioteka będzie letnią 
enklawą dla miłośników książek. 
Czwartkowy Teatrzyk Kamishibai 14.07, 
21.07, 28.07, 04.08 godz. 13.00 - spotka-
nia z teatrzykiem obrazkowym przezna-
czone dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. 
Piątkowe Zabawy Plenerowe 1.07, 8.07, 
15.07, 22.07, 29.07, 5.08, 12.08, 19.08, 
26.08 godz. 16.00 -17.30 - muzyczne za-
bawy ruchowe. 

• Zumba na tarasie Filharmonii Kaszub-
skiej zajęcia bezpłatne w każdą środę 
o godz. 17 przy sprzyjających warun-
kach atmosferycznych.

• Warsztaty cyrkowe – nauka żonglerki, 
chodzenia na małych szczudłach, krę-
cenia diabolo, jazdy na monocyklu, sztu-
czek magicznych oraz podstaw akroba-
tyki i klaunady dla dzieci w wieku 7 -13 
lat, 18-22 lipca w godz. 11-13.

• Warsztaty ,,Wytwory z materiałów im-
pregnowanych” – dzieci 6-15 lat, 11-15 
lipca w godz.  10-12 I grupa i 12.15-
14.15 II grupa.

• Warsztaty Carvingu – grupa I (6-10 lat), 
grupa II (10-15 lat); zajęcia 18-20 lipca 
I grupa i  21-22 lipca II grupa w godz. 
10-12.

• Warsztaty ,,Luksografia” – dzieci w wie-
ku 6-10 lat; 4-8 lipca w godz. 10-12. 

• Warsztaty ,,Fotografia otworkowa” 
– dzieci w wieku 9 -15 lat, 4-8 lipca 
w godz. 12.15-14.15

• Warsztaty ,,Taniec kreatywny” – dzieci 
w wieku 6-9 lat, 4-7 lipca w godz. 10-11.

• Warsztaty ,,Taniec współczesny z ele-
mentami improwizacji-teatr tańca” 
– dzieci 11-15 lat, 4-7 lipca w godz. 
11.15-13.15. 

• Warsztaty pantomimy – 18-22 lipca 
w godz. 10-12. 

• Warsztaty ceramiczne – dzieci 6-9 lat 
– grupa I; 10-15 lat – grupa II; 11-15 lipca 
w godz. 10-12 lat (grupa I) i 12-14 (grupa II)

• Warsztaty ,,Mój komiksowy bohater” 
– dzieci w wieku 8-12; 18-21 lipca 
w godz. 10-13. 

• Warsztaty tańca współczesnego – 8-10 
lipca; dzieci 7 -12 lat (grupa I); młodzież 
i dorośli w wieku od 13 do 28 lat (grupa 
II). Warsztaty obejmą zajęcia z tańca kla-
sycznego – baletu, tańca współczesne-
go, kompozycji i improwizacji, a także 
pracy nad choreografią. Koszt trzydnio-
wych warsztatów wynosi 60 zł.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmuje WCK od 
poniedziałku do piątku w godz. 11-16, nr tel. 
58 672-27-75 wew. 27  oraz w pokoju nr 312. 

Lato 
w Wejherowie

Letnia Biblioteka 
w Pałacu

Na początku czerwca rozpoczęła 
działalność Letnia Biblioteka 
w Pałacu. Jest to projekt Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie 
realizowany we współpracy 
z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej oraz 
z Fundacją Wydawnictwo Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

Lato w Wejherowskim 
Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury 
przygotowało dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych wiele ciekawych 
propozycji spędzenia wolnego czasu.  
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy
Lipiec 2016

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

>

> > > > > > > >

1.07, godz. 19 
Spektakl  „Bóg Mordu” Teatr Nowy ze 
Słupska; bilety: 30 zł normalny; 25 zł 
ulgowy. Występują Katarzyna Maciąg 
i Lesław Żurek

3.07, godz. 17 
Koncert Wileńszczyzna, wstęp wolny

5.07, godz. 19
Koncert – Indialucia, bilety: 30 zł nor-
malny; 25 zł ulgowy

8-10.07 
Letnie warsztaty tańca współczesnego 
(więcej s. 12)

13.07, godz. 19 
Koncert „W czasie deszczu dzieci się 
nudzą”, bilety: 25 zł normalny; 20 zł 
ulgowy. Piosenki z „Kabaretu Starszych 
Panów”, występują: Dorota Lulka, Paweł 
Nowak i Maciej Sadowski.

15.07, godz. 19 
Koncert Jaskułke Trio, bilety: 35 zł nor-
malny; 30 zł ulgowy

19.07, godz. 19
Koncert  Iza Lach, bilety: 30 zł

22.07, godz. 19 
Spektakl „Mężczyzna idealny” Teatr Pal-
ladium z Warszawy, bilety: 85 zł normal-
ny; 80 zł ulgowy. Występują m.in.:. Kata-
rzyna Cichopek, Maciej Damięcki, Artur 
Dziurman czy Krzysztof Ibisz.

24.07, godz. 20 
Koncert  Stacey Kent  LADIES’ JAZZ 
FESTIVAL, bilety: 90-199 zł. 

31.07,  godz. 16:30 
Impreza plenerowa  Park Miejski - Fe-
styn Letni, wstęp wolny

Grupa działa głównie w Wejherowie 
i w Gdańsku. Dwa filmy krótkometra-
żowe, realizowane przez Mariusza Wir-
skiego m.in. we współpracy z Wandą 
Dittrich, zatytułowane „45-39” oraz 
„Pan Werner” jako jedyne polskie filmy 
dostały się do międzynarodowego pro-
jektu Shoah Film Collection. 
Drugi z wymienionych obrazów sta-
nowi krótszą wersję projektu doku-
mentalnego pod tym samym tytułem. 
Pierwsza projekcja pełnej wersji filmu 
o Wernerze Feliksie Rzeźnikowskim, 
byłym więźniu obozu koncentracyjne-
go w Sztutowie, członku Szarych Sze-
regów, ocalałym z Marszu Śmierci (reż. 
Wanda Dittrich, Mateusz Koldun, Ma-
riusz Wirski, 17 min., 2016) miała miej-
sce na 3. Festiwalu Shalom Polin, który 
odbył się na Uniwersytecie Gdańskim. 
Gratulujemy sukcesów! 
Więcej: http://www.polishdocs.pl/pl/fil-
my/1682/ 

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w II Konkursie wiedzy o Historii Wej-
herowa im. Reginy Osowickiej, który 
odbędzie się 21 października o godz. 
17 w ZS nr 3 im. Martyrologii Piaśni-
cy w Wejherowie. Regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie miasta: www.
wejherowo.pl.
Korespondencję i rejestrację do-
tyczącą Konkursu należy kiero-
wać do 30 września br. pod ad-
resem – Przewodniczącego Rady 
Naukowej: Marcin Drewa – Wej-
herowo, tel.: 510-114-114, e-mail:  
KonkursWiedzy.Wejherowo@wp.pl

Podczas uroczystości, podczas której 
w imieniu prezydenta Krzysztofa Hilde-
brandta Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik 
Wejherowa i Bogdan Tokłowicz przewod-
niczący Rady Miasta Wejherowa na ręce 
Eweliny Lulińskiej-Kuklik złożyli gratulacje 
i życzenia dalszej sukcesów w trudnej pra-
cy surdopedagogicznej. 
Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik Wejherowa, on sam związany 
jest z tym ośrodkiem przez swoją bab-
cię – Irenę Kraszkiewicz, która uczyła tu 
przez 40 lat. 
– Sukcesem tego ośrodka są absolwenci 
i pracownicy, którzy oddali większą część 
swojego życia pracy ośrodkowi – mówiła 
podczas uroczystości Ewelina Lulińska-
-Kuklik, która podkreśliła, że to właśnie tu, 
jako pierwsi w Polsce niesłyszący ucznio-
wie zdawali maturę. – Wartością i skarbem 
tego miejsca są ludzie – Wy. 
Więcej: wejherowo.pl

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
nr 2 dla Niesłyszących 
w Wejherowie obchodzi jubileusz 
95-lecia. W Filharmonii Kaszubskiej 
spotkali się absolwenci szkoły, 
pedagodzy i samorządowcy. 

Konkurs wiedzy 
o Historii Wejherowa

95 lat Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego 
dla Niesłyszących

Wejherowianie w Cannes

Film „Pan Werner” 
wyreżyserowany przez 
mieszkańców Wejherowa 
– Wandę Dittrich i Mariusza 
Wirskiego (trzecim twórcą jest 
Mateusz Koldun z Gdańska) został 
zakwalifikowany do katalogu 
międzynarodowych targów kina 
krótkometrażowego Short Film 
Corner na jednej z najważniejszych 
imprez filmowych na świecie 
- Festiwalu w Cannes. Film 
opowiada losy byłego więźnia 
obozu KL Stutthof, ocalałego 
z Marszu Śmierci, obecnie 
96-letniego Wernera Feliksa 
Rzeźnikowskiego, mieszkańca 
Kościerzyny.
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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 użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie.  
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 6 000 egz. Druk: Wejherplast.

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: Piotr Bochiński
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz
 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 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, fax 58 677 70 44 
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
Straż Miejska (Zenon Hinca)  
 986,  58 677 70 40, fax 58 672 64 49

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 45
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 (Grzegorz Gaszta) 
 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)  
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o.o. (Roman Czerwiński) 
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
(Czesław Kordel) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32
Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych (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 
(Anna Kosmalska) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70  
Wejherowskie Centrum Kultury 
(Jolanta Rożyńska) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75
Miejska Biblioteka Publiczna 
(Danuta Balcerowicz), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

SPOŁECZEŃSTWO 

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski

>

>

>

Zanieczyszczenie powietrza na terenie 
miasta Wejherowa związane jest z tzw. 
„NISKĄ EMISJĄ”, czyli emisją zanie-
czyszczeń wydobywających się do po-
wietrza atmosferycznego ze źródeł na 
niskich wysokościach (poniżej 40 m). Jest 
to emisja związana z działalnością człowieka, 
głównie przez takie źródła jak piece domowe 
pochodzące z indywidualnych gospodarstw 
domowych, w których ma miejsce spalanie 
odpadów lub spalanie złej jakości węgla. Po-
miary jakości powietrza atmosferycznego, 
wykonane w Wejherowie w 2015 r. przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku wykazały, że w zakresie za-
nieczyszczenia PM10 osiągnięto klasę A czyli 
poziom stężeń zanieczyszczenia nieprzekra-
czający poziomu dopuszczalnego. 

Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdro-
wotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji dofi-
nansowana ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku prowadzona jest w ramach konkursu 
„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej 
emisji” (edycja 2014) oraz z udziałem środków 
udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Priorytetowego „Poprawa jakości po-
wietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej 
emisji wspierająca wzrost efektywności energe-
tycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych 
źródeł energii”.

Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdro-
wia: nawracające bóle głowy, podrażnienia 
śluzówek oraz błon śluzowych, uciążliwe aler-
gie oraz zmiany skórne, zaburzenia czynności 
i zwiększona zachorowalność na schorzenia 
układu oddechowego (kaszel i trudności z od-
dychaniem, astma, katar sienny), pogorszenie 
przebiegu chorób układu krążenia (nadciśnie-
nie, zawał), uszkodzenia wątroby, zwiększone 
ryzyko zachorowania na choroby nowotwo-
rowe, niedotlenienie organizmu, bezpłodność 
– zaburzenia hormonalne, problem z płodno-
ścią i utrzymaniem ciąży, choroby układu ner-
wowego, mutacje DNA, uszkodzenia szpiku 
kostnego. 

Ważne! Nie spalaj odpadów, ograniczaj 
zużycie ciepła, używaj paliwa węglowe-
go dobrej i sprawdzonej jakości, przejdź 

na ogrzewanie z sieci miejskiej lub ga-
zowe - albo przynajmniej wymień swój 
piec węglowy na bardziej nowoczesny, 

korzystaj z komunikacji zbiorowej lub 
roweru zamiast samochodu, nie spalaj 

w ogrodzie pozostałości roślinnych 
– przekazuj je do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dbajmy o jakość naszego powietrza

Podczas uroczy-
stości związanej 
z Jubileuszem 
55-lecia Okręgo-
wego Przedsię-
biorstwa Energe-
tyki Cieplnej, na 
którą zaproszeni 
zostali przedsta-
wiciele władz wo-
jewódzkich, samo-
rządowych oraz 
instytucji i partne-
rów biznesowych, 
wręczono statu-

etki Złote Ciepło. Statuetka nadawana 
jest przez Prezesa Zarządu – Dyrektora 
Spółki za wybitne zasługi dla rozwoju 
OPEC i miejskiego ciepłownictwa. Pod-

czas uroczystości 
przekazano Akty 
Nadania statuetek 
Wojciechowi Szczurkowi – prezydento-
wi Gdyni, Krzysztofowi Hildebrandto-
wi – prezydentowi Wejherowa (w jego 
imieniu statuetkę odebrała zastępca 
prezydenta Beata Rutkiewicz), Leszko-
wi Jaskule – prezesowi Gdyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz Sławomirowi 
Piechocie – prezesowi Spółdzielni miesz-
kaniowej „Bałtyk” (w jego imieniu statu-
etkę odebrał Zastępca Prezesa Mirosław 
Wesołowski). 
Z okazji zaszczytnego jubileuszu kierow-
nictwu i wszystkim pracownikom OPEC-
-u dziękujemy za dotychczasową współ-
pracę i życzymy dalszych sukcesów oraz 
wszelkiej pomyślności! 

Ciepły Jubileusz 55-lecia OPEC
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SPOŁECZEŃSTWO

Potwierdzeniem najwyższego pozio-
mu wokalnego i artystycznego jaki re-
prezentuje Art’n’Voices było uzyskanie 
najwyższej punktacji podczas tego fe-
stiwalu (100/100 pkt.), który był pierw-
szym zmaganiem zespołu na między-
narodowej scenie chóralnej! Uzyskanie 
maksymalnej punktacji na tego typu 
konkursach należy do rzadkości, co po-
zwala umieścić  Art’n’Voices w czołówce 
zespołów wokalnych.
To już V Festiwal Chóralny organizo-
wany w Ejszyszkach. Chóry i zespoły 
podzielone zostały na pięć kategorii: 

chóry dorosłe mieszane, chóry dorosłe 
kameralne, chóry jednorodne (żeński 
i męski), chóry dziecięce oraz młodzie-
żowe. Art’n’Voices okazał się najlep-
szym zespołem spośród wszystkich 
uczestników konkursu, zdobywając 
Grand Prix festiwalu. Repertuar kon-
kursowy zespołu obejmował kaszub-
skie pieśni ludowe w aranżacji członkini 
zespołu A. Rocławskiej-Musiałczyk, 
współczesną muzykę sakralną, a także 
muzykę renesansową. Warto dodać, że 
jest to już dziewiąte Grand Prix zdobyte 
przez Art’n’Voices podczas konkursów 

i festiwali chóralnych o randze ogólno-
polskiej i międzynarodowej. 
W tym roku Art’n’Voices obchodzi jubi-
leusz 5 lat działalności. Zespół tworzą: 
Karolina Rocławska, Anna Godlewska 
– soprany; Anna Rocławska - Musiał-
czyk, Marta Jundziłł – alty; Mateusz 
Warkusz, Arkadiusz Piotrowski – tenory 
i Tomasz Chyła, Kamil Górzyński – basy. 
W skład zespołu wchodzą młodzi ludzie 
– pasjonaci muzyki wokalnej, ale także 
studenci i absolwenci Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku, pochodzący z Wejhero-
wa oraz Trójmiasta. 

www.sloneczny.mazowieckie.com.pl           Call Center: 22 364 44 44
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w 3 h 56 min
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50 do Warszawy

Do Ustki 
w 1 h 47 min

Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych, które są kli-

matyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażo-

ne w przewijaki dla niemowląt oraz stojaki na rowery. Nad spokojnym przebiegiem 

podróży każdego turysty czuwa uprzejma obsługa pociągu.

> Ceny biletów na przejazdy pociągiem „Słoneczny” oraz czasy przejazdów w relacjach  
Wejherowo – Ustka oraz Wejherowo – Warszawa Centralna.

Wakacyjne połączenie
z Warszawą i Ustką

Międzynarodowy sukces 
zespołu wokalnego 

Art’n’Voices – dziewiąte 
GRAND PRIX w pięcioletniej 

historii zespołu

W miniony weekend w Ejszyszkach na Litwie 

odbył się V Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Chóralnej o „Złotą Wstęgę Solczy”. Spośród 

23 konkurujących ze sobą chórów z Litwy, 

Białorusi i Polski najlepszy okazał się zespół 

wokalny Art’n’Voices z Wejherowa. 
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