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 KULTURA 

Jak powiedziała po spektaklu Jolanta 
Rożyńska - dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury, sztuka ukazała dwa 
światy w realizacji tego samego dramatu. 
– Jest to przede wszystkim wspomnienie 
Teatru Reduta, który 90 lat temu przed-
stawił w Wejherowie sztukę w patetycz-
nej i wzniosłej formule. Tym razem ta 
realizacja w wykonaniu Teatru Jaracza 
została przedstawiona odmiennie, w no-
woczesnej aranżacji  i w kontekście swego 

W przeddzień 90. rocznicy występu Teatru 
Reduta w Wejherowie, w grodzie Wejhera 
znów zagościł „Książę Niezłomny”. Spektakl 
pod tym samym tytułem, jednak w zupełnie 
innej, bardzo nowoczesnej aranżacji, 
zaprezentowali na scenie Filharmonii 
Kaszubskiej aktorzy Teatru im. Stefana 
Jaracza z Łodzi. 

Książę na scenie 
Filharmonii Kaszubskiej 

rodzaju przestrogi, że może nastąpić za-
głada świata i wtedy trzeba będzie wal-
czyć o podstawowe zasoby, jak żywność 
czy woda, a nie tylko o twierdzę – mówi 
Jolanta Rożyńska.
Jolanta Rożyńska podkreśla, że spek-
takl zachwycił widzów swoją sceno-
grafią i niecodzienną realizacją. Był 
wykonany w bardzo futurystycznej 
konwencji, a jednocześnie okazał się 
bardzo czytelny i zrozumiały nie tyl-

ko dla wejherowskich dla widzów, bo 
wiele osób przyjechało na ten spektakl 
z Trójmiasta i z różnych ośrodków nad-
morskich, gdzie wypoczywają ludzie 
z całego kraju.
W futurystyczny klimat wprowadził 
widzów performance „Wojny Piasku”. 
Natomiast 13 sierpnia na Placu Jakuba 
Wejhera został zaprezentowany spek-
takl „Wodewil Warszawski” połączony 
z miejską potańcówką. (czytaj s. 9)

– Jesteśmy teatrem z Gdańska złożonym 
z kilku grup apokaliptycznych, które wspól-
nie  stworzyły widowisko „Wojny piasku”. 
Wspierali nas goście i wolontariusze. Ta in-
scenizacja miała zachęcić ludzi  do wzięcia 
udziału w spektaklu „Książę Niezłomny” 
i wprowadzić w nastrój tej sztuki – powie-
dział po przedstawieniu Piotr  Bocian, 
drugi reżyser. – Widowisko inspirowane 
jest Mad Maxem. Akcja dzieje się 100 lat 
po zagładzie atomowej i jest w tym wiele 
nawiązań do klasyki kina katastroficznego, 
które przedstawia świat po zagładzie.
To wyjątkowe widowisko pełne ognia, 
huku, dymu i postaci z apokaliptycz-
nej przyszłości zrobiło na publiczności 
ogromne wrażenie.   
Reżyserem performance z imponującą 
inscenizacją był Piotr Charytoniuk. Wi-
dowisko było elementem upamiętnia-
jącym 90. rocznicę wystawienia przez 
„Teatr Reduta” Juliusza Osterwy „Księcia 
Niezłomnego”. Dodajmy, że Wejherowo 
było pierwszym miastem na Pomorzu 
do którego 13 sierpnia 1926 roku za-
witał ten eksperymentalny teatr-labo-
ratorium. Rocznicę tę  upamiętnił Teatr 
im. Stefana Jaracza z Łodzi nowoczesną 
interpretacją sztuki „Książę Niezłomny”.

Widzowie zgromadzeni 12 sierpnia na wejherowskim 
rynku obejrzeli w piątkowy wieczór futurystyczne 
widowisko „Wojny Piasku”. Po jego zakończeniu parada 
demonicznych postaci i pojazdów przemieściła się 
deptakiem i ul. Sobieskiego pod Filharmonię Kaszubską.  

Apokaliptyczne „Wojny Piasku”
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INWESTYCJE

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, budowa Węzła 
Zryw podzielona jest na etapy. W ra-
mach umowy, która obecnie jest reali-
zowana, trwają prace pomiędzy drogą 
krajową nr 6, a ul. Gryfa Pomorskiego. 
W latach 2017/2018 wybudowane zo-
stanie po północnej stronie kolejne ron-
do i łącznice do krajowej „6” wraz z dro-
gą do ul. Jaśminowej. 
– Obecnie budowane jest połączenie 
ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Stefczy
ka wraz z dwoma rondami – w ulicach 
Gryfa Pomorskiego i Stefczyka. Jest to 
pierwsza faza inwestycji, na którą mia
sto zdobyło dofinansowanie z progra
mu rządowej dotacji. Koszt budowy 
tegorocznego zakresu prac wyniesie 
ok. 6 mln zł, z czego część pokrywa-
na jest z programu rządowej dotacji 
– mówi Beata Rutkiewicz.

W północnej części Śmiechowa 
trwają prace przy budowie 
Węzła Zryw. Jeszcze w tym 
roku ma zostać oddany odcinek 
drogowy pomiędzy ul. Gryfa 
Pomorskiego, a ul. Stefczyka. 
Inwestycja to największy projekt 
drogowy w skali miasta, który 
pozwoli rozwiązać problemy 
komunikacyjne we wschodniej 
części Wejherowa. 

Głównym wykonawcą robót jest konsor-
cjum firm Kruszywo i Bituminium. Kierow-
nik robót Michał Wójcik zapewnia, że prace 
przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
– Wykonane są już sieci kanalizacji desz-
czowej i wodociągowej, a także przebu-
dowa kolizji sieci wodociągowej, gazowej 
i ciepłowniczej. Aktualnie jesteśmy na 
etapie wykonywania robót nawierzchnio-
wych, w tym rozpoczynania robót brukar-
skich m.in. budowy krawężnika do chod-
ników i ścieżek rowerowych – informuje 
Michał Wójcik.
Przypomnijmy, że pierwszy etap inwe-
stycji Węzła „Zryw” rozpoczął się już 
w 2015 r. Była to budowa kanalizacji 
deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego, na 
które miasto uzyskało dofinansowanie 
w wysokości ok. 70 proc. z programu 
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – bu-
dowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni oraz 
Małym Trójmieście Kaszubskim”. 

– Powstanie nowego układu drogo-
wego w Śmiechowie wraz z „Węzłem 
Zryw” jest zaplanowane na kilka lat 
i będzie realizowane etapami, gdyż to 
ogromne i ambitne zadanie. Ta strate-
giczna i największa inwestycja w Wej-
herowie. Połączenie ul. Sikorskiego 
z ul. Stefczyka i ul. Gryfa Pomorskiego 
dwoma tunelami podziemnymi pod to-
rami kolejowymi i drogą krajową nr 6 
wraz z bezkolizyjnym skrzyżowaniem 
będzie miało zasadnicze znaczenie 
komunikacyjne dla wschodniej części 
miasta. Ponadto chcę podkreślić, że 
inwestycja w Śmiechowie z „Węzłem 
Zryw”, Zachodnie Połączenie Drogo-
we Wejherowa  z „Węzłem Działki” 
oraz „Węzeł Kwiatowa” to najważ-
niejsze zadania drogowe. Budowa 
dróg, zwłaszcza połączeń północ-
-południe, jest dla mnie priorytetem. 
Chcę rozwiązać problem poruszania 
się po mieście. Powstaną strategicz-
ne połączenia drogowe zapewniające 
komunikacje na całe lata. 

Symbolicznego odsłonięcia tablicy do-
konali: prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, dyrektor oliwskiego ogrodu 
zoologicznego Michał Targowski, architekt 
Marek Nakonieczny, który zaprojektował 
woliery, lek. wet. Mirosław Kalicki, dyrektor 
WZNK Jarosław Jędrzejewski i odpowie-
dzialny za pion edukacyjny w WZNK Paweł 
Formela. 
 O obecności bielików w wejherowskich 
wolierach mówili eksperci podczas spotka-
nia w Parku Miejskim w Wejherowie. Pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podkreśla, że władze miasta od dłuższego 
czasu czynią wszystko, aby uczynić wejhe-

rowski park jak najbardziej naturalny. Stąd 
pomysł, aby sprowadzić tutaj osobliwe pta-
ki bytujące w podobnych warunkach, któ-
rym jako gatunkowi grozi wyginięcie.
– Od dzisiaj można obserwować nasze bieli-
ki przez internet ze strony www.wejherowo.
pl – informuje prezydent Krzysztof  Hil-
debrandt dodając, że obecność bielików 
w Wejherowie ma spełniać funkcję edu-
kacyjną i opiekuńczą. – Od końca sierpnia 
obok nich będą przebywać żurawie, które 
przyjadą z ZOO w Kaliningradzie. Ptaki by-
tujące w wejherowskich wolierach nie mogą 
przebywać samodzielnie w naturze, gdyż ze 
względu na ułomności, nie przetrwają. W ten 

sposób wspieramy przyrodę i chronimy te ga-
tunki ptaków przed wyginięciem. Dzięki temu 
można oglądać je z bliska, co w naturze jest 
prawie niemożliwe.
Dyrektor ZOO w Oliwie Michał Targowski 
powiedział, żeby móc hodować bieliki trze-
ba było spełnić wszystkie określone prze-
pisami procedury, które miasto Wejherowo 
wypełniło. Bieliki znajdujące się  w Wejhe-
rowie przeszły leczenie w Ośrodku Reha-
bilitacji Zwierząt i nie nadają się do życia na 
wolności.
– Duża woliera w Wejherowie, w której prze-
bywają bieliki, robi wrażenie. Te ptaki mają 
jeszcze całe życie przed sobą. Gratuluję wła-
dzom miasta inicjatywy, dzięki której bieliki 
znalazły tutaj schronienie. To bardzo pozytyw-
na idea – mówi Michał Targowski dodając, 
że tym ptakom potrzebna jest opieka do 
końca ich dni.

Krzysztof  Hilde-
brandt,  prezydent 
Wejherowa

Trwa budowa 
Węzła Zryw

Bieliki są już 
w wejherowskim parku Woliery w miejskim parku 

doczekały się swoich 
pierwszych gospodarzy. Dwa 
bieliki – samiec i samica, 
przekazane z ośrodków 
rehabilitacji dzikich zwierząt, 
adaptują się obecnie do 
nowych warunków. Podczas 
spotkania w parku dokonano 
odsłonięcia tablicy 
informacyjnej o bielikach.
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Dzięki podjętej jednogłośnie uchwale 
w sprawie przyjęcia wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 
dokonano zwiększenia limitu zobowią-
zań i kwot wydatków na przedsięwzięcie 
„Rewitalizacja parku im. Majkowskiego” 
w 2017 roku o kwotę  391 tys. zł. Umoż-
liwi to realizację dodatkowych elemen-
tów, które wzbogacą atrakcyjność Parku 
Miejskiego m.in. urządzeń do rekreacji 
i aktywnego wypoczynku.
Radni po wcześniejszej dyskusji podjęli 
większością głosów uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Wejherowo Śródmieście 
- część północna, we fragmencie obejmu-
jącym południową pierzeję ul. Św. Jana 
i kwartał zabudowy ul. Dąbrowskiego. 

Powstają zatoki autobusowe  
w ul. Lelewela

W parku będą kolejne 
urządzenia rekreacyjne

Stanisław Brzozowski, kierownik Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miejskiego, 
informuje że realizowane zadanie po-
lega na wybudowaniu dwóch zatok au-
tobusowych w ul. Lelewela w związku 
z uruchomieniem nowej linii autobu-
sowej. W ramach tego zadania prowa-
dzona jest także przebudowa systemu 
odprowadzenia wód deszczowych, na 
co konieczne było uzyskanie nowego 
pozwolenia wodno-prawnego. Stare 
bowiem pozwolenie wodno-prawne na 
zrzut wód opadowych do rzeki wygasło 
w zeszłym roku. Zaszła więc koniecz-

ność wystąpienia o nowe, co oznacza 
nowe warunki.
– Nowe pozwolenie narzuca na miasto 
obowiązek wymiany starych wyeksploato-
wanych separatorów i osadników na nowe 
– mówi Stanisław Brzozowski dodając, 
że celowo zaprojektowano to w jednym 
zadaniu, aby jednocześnie przy budowie 
zatok wybudować nowy separator.
Wartość realizowanych prac wyniesie 
ok. 490 tys. zł. Prowadzone roboty po-
winny być zakończone do końca paź-
dziernika 2016 roku. Zatoki buduje firma 
drogowa Eurovia.

W ulicy Lelewela w Wejherowie powstają dwie zatoki 
autobusowe dla komunikacji miejskiej wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej. 

W trakcie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa radni 
zadecydowali o podjęciu uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta Wejherowa oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście 
w części północnej, dotyczącej obszar pomiędzy św. Jana i Dąbrowskiego. 

Komisja odbiorowa pod przewodnic-
twem zastępcy prezydenta Beaty Rut-
kiewicz dokonała odbioru modernizacji 
ulic na osiedlu Sucharskiego: Spokojnej, 
Złotej i Szczęśliwej. 
Utwardzenie nawierzchni w trzech wej-
herowskich ulicach w zachodniej części 
miasta zostało wykonane z płyt beto-
nowych YOMB. Długość utwardzonych 
nawierzchni wynosi 575 m bieżących, 
natomiast powierzchnia całkowita, to 
około 4200 metrów kwadratowych. 
Wykonawcą inwestycji była firma Usługi 
Sprzętowo-Transportowe, Roboty Dro-
gowo-Budowlane Ryszard Czepulonis. 
Koszt wykonania modernizacji tych ulic 
wynosi prawie 334 tys. zł. W odbio-
rze uczestniczyli m.in. sekretarz miasta 
Bogusław Suwara i kierownik Wydzia-
łu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Stanisław Brzo-
zowski

Nowe 
nawierzchnie 
w trzech ulicach
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Wejherowska Spółdzielnia Socjalna „Do-
brodziejki” mieści się przy ul. Hallera 1a 
w Wejherowie (pomieszczenia Klubu 
Seniora 3/4), a biuro czynne jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 14  
do 17, tel. 607 888 579, 797 781 721 
(w godz. 9-17).
– Swoim doświadczeniem, życzliwością 
i empatią pomagamy seniorom w codzien-
nych czynnościach – mówi Joanna Itrich, 
prezes Wejherowskiej Spółdzielni So-
cjalnej „Dobrodziejki”. – Podstawowym 
wyznacznikiem opieki w przypadku naszych 
podopiecznych jest indywidualne podejście 
i odpowiadanie na konkretne ich potrzeby. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż społeczeństwo się 
starzeje, istnieje zapotrzebowanie na tego 
rodzaju usługi. Zapracowani członkowie 
rodzin nie są czasami w stanie pomagać 
swoim bliskim, np. rodzicom. Niekiedy alter-
natywą jest znalezienie odpowiedniej opie-

Wyróżnienia wręczali: dowódca 18 
Woj skowego Oddziału Gospodarcze-
go płk Piotr Calak  i dowódca Batalionu 
Dowodzenia MW kmdr por. Artur Gaj-
demski.
Płk Piotr Calak w swoim wystąpieniu po-
wiedział, że Siły Zbrojne Rzeczypospoli-
tej Polskiej obchodzą Święto Wojska 
Polskiego w dniu 15 sierpnia w rocznicę 
Bitwy Warszawskiej, które zostało usta-

Podczas  uroczystego 
apelu w wejherowskim 
garnizonie wojskowym 
z  okazji  Święta  Woj-
ska  Polskiego  wielu 
żołnierzy  i  pracowni-
ków wojska otrzymało 
m.in.  awanse  na  wyż-
sze  stopnie wojskowe, 
odznaki  pamiątkowe 
i listy pochwalne. 

nowione 30 lipca 1992 roku. Podkreślił 
też, że współczesne Wojsko Polskie na-
wiązuje do zaszczytnych kart polskiej 
historii wojskowej, w tym do tradycji 
II Rzeczypospolitej.
Gratulacje awansowanym i wyróżnio-
nym żołnierzom i pracownikom w imie-
niu starosty wejherowskiego złożył 
członek Zarządu Powiatu Jacek  Thiel, 
a w imieniu Prezydenta Miasta Wejhe-

rowa skarbnik miasta Arkadiusz Krasz-
kiewicz.
W uroczystości uczestniczyli m.in. se-
kretarz gminy Wejherowo Ryszard Sta-
churski, dziekan wejherowski ks. prałat 
Daniel Nowak, prezes Rady Kombatan-
tów przy Staroście Wejherowskim i Pre-
zydencie Miasta Wejherowa Stanisław 
Harasiuk oraz przedstawiciele służb 
mundurowych i instytucji publicznych.

W  Wejherowie  rozpoczęła  działalność  Spółdzielnia  Socjalna 
„Dobrodziejki”, której celem jest prowadzenie prywatnych usług 
opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych w ich miej-
scu zamieszkania. 

kunki czy osoby dotrzymującej towarzystwa 
np. podczas wizyty u lekarza.
Jak dodaje Joanna Itrich, prezes Wej-
herowskiej Spółdzielni Socjalnej „Do-
brodziejki”, przedsięwzięcie jest odpo-
wiedzią na potrzeby społeczeństwa. 
Planowane jest poszerzenie działalności 
spółdzielni i otwarcie dziennego domu 
pobytu dla osób starszych. Dodatkowo 
spółdzielnia oferuje usługi sprzątające, 
także dla firm.

– Chciałybyśmy rozwinąć skrzydła i otwo
rzyć się także dla dzieci w wieku szkol-
nym, szczególnie oferując opiekę dzieciom 
klas „0” – dodaje prezes Joanna  Itrich. 
– Chcemy uatrakcyjnić dzieciom czas 
wolny i dać możliwość spędzenia czasu 
w różno rodny sposób, w związku z czym 
zamierzamy organizować także półkolonie 
letnie dla dzie ci oraz ferie zimowe. Przed 
nami wiele pracy i wyzwań, lecz nie braku-
je nam zapału.

Święto Wojska Polskiego w Wejherowie

Wejherowska Spółdzielnia Socjalna 
„Dobrodziejki”
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SPOŁECZEŃSTWO

Dawid Runtz w tym roku ukończył studia 
na kierunku Dyrygentura symfoniczno-
-operowa na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie w kla-
sie Antoniego Wita. W ramach koncertu 
dyplomowego zadebiutował z Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. Od sezonu artystyczne-
go 2014/2015 kontynuuje współpracę 
z Teatrem Wielkim – Operą Narodową 
w Warszawie w charakterze dyrygenta-
-asystenta przy wybranych produkcjach 
dzieł operowych. Jako asystent współ-
pracował  także z Warszawską Operą 
Kameralną przy premierze opery „Or-
phee” Dariusza Przybylskiego.
Wejherowianin jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród branżowych m.in. 
II nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu 

Studentów Dyrygentury im. Adama Ko-
pycińskiego we Wrocławiu oraz nagrody 
specjalnej Dyrektora Filharmonii Dolno-
śląskiej. W roku 2014 otrzymał zapro-
szenie do udziału w I Międzynarodowym 
Forum Młodych Dyrygentów w Zielonej 
Górze, jednoosobowo reprezentując 
Polskę. W tym samym roku brał udział 
w III Międzynarodowych Mistrzowskich 
Kursach Dyrygenckich w Krakowie pod 
kierunkiem Maestro Jacka Kaspszyka, 
gdzie czynnie współpracował z Orkie-
strą Akademii Beethovenowskiej pod-
czas koncertu finałowego. Nabierając 
dyrygenckich szlifów koncertował m.in. 
z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Pol-
skiego Radia w Katowicach, Orkiestrą 
Akademii Beethovenowskiej w Krako-
wie, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii 
Zielonogórskiej, Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Dolnośląskiej. 
Oprócz osiągnięć dyrygenckich odnosi 
sukcesy kompozytorskie. W roku 2010  

10 września br. na Zielonej Plaży w Puc-
ku organizowany będzie koncert „Muzy-
cy i Żeglarze Razem dla Zdrowia”. Koncert 
dedykowany jest zmarłemu w listopadzie 
ub. r. wejherowianinowi Tomkowi Bona-
rowskiemu – po dzielnej walce z rakiem. 
Zmobilizujmy panów do badań kontro-
lnych! Zagrajmy i pożeglujmy Razem dla 
Zdrowia! Szczegóły znajdziecie na stronie 
www.razemdlazdrowia.com.pl. 

Wejherowianin Dawid Runtz został wybrany jako jeden 
z czterech dyrygentów z całego świata do wzięcia udziału 
w „Riccardo Muti Italian Opera Academy”, gdzie doskonalił swoje 
artystyczne umiejętności pod kierunkiem wybitnego dyrygenta, 
dyrektora muzycznego Chicago Symphony Orchestra, Riccardo 
Mutiego.

w ramach ogłoszonego Roku Chopi-
nowskiego zdobył I miejsce na Ogól-
nopolskim Konkursie Kompozytor-
skim Uczniowskie Forum Muzyczne 
w Warszawie pod patronatem Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego za skomponowanie utworu 
Evolution na orkiestrę kameralną. Rok 
później otrzymał II nagrodę na Mię-
dzynarodowym Konkursie Kompo-
zytorskim Euritmia we Włoszech, za 
skomponowanie utworu Capriccio per 
flauto solo. 
Dawid Runtz był wielokrotnym stypen-
dystą Rektora Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina w Warszawie, 
Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Starosty Powiatu Wejherowskiego oraz 
laureatem nagrody Prezydenta Miasta 
Wejherowa za osiągnięcia w dziedzinie 
muzyki. W roku 2015 otrzymał stypen-
dium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego RP. 

INFORMACJA
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera 
8, w dniu 19 sierpnia 2016 r. został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność 
Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz najemców:
 lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Gra-

nicznej 9 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 142/18 obręb 6,

 lokal mieszkalny nr 3 przy ul. 12 Mar-
ca 192  wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 47/2 obręb 14.

Koncert charytatywny 

Sukces młodego dyrygenta z Wejherowa 

Pielgrzymi goszczący w prywatnych do-
mach w Bolszewie odwiedzili wejherow-
skie kościoły – kolegiatę i kościół pw. św. 
Anny. Zwiedzili też Pałac Przebendow-
skich, park i ratusz. Tańczyli i śpiewali na 
rynku w różnych językach wzbudzając 
zainteresowanie mieszkańców.
Jedną z grup pielgrzymów opiekował się 
o. Piotr, duchowny z zakonu pijarów, od 
trzech lat pracujący w Chile. Ojciec Piotr 

W Wejherowie 
przebywała 
ponad 600. 
osobowa grupa 
pielgrzymów 
biorących udział 
w Światowym 
Zjeździe 
Młodzieży.Pielgrzymi 

w Wejherowie powiedział nam, że w jego grupie znaj-
duje się ok. 40 bardzo pobożnych osób 
z Dominikany i Chile. Wszyscy bardzo 
mocno przeżyli pobyt w Lesie Piaśnickim. 
Z pielgrzymami zwiedzającymi ratusz 
spotkał się przewodniczący Rady Mia-
sta Bogdan Tokłowicz. Przewodniczący 
Rady w imieniu władz Miasta Wejhero-
wa przekazał życzenia wielu ciekawych 
spotkań i wielu pozytywnych wrażeń 
podczas pobytu w Wejherowie oraz 
w trakcie  Światowych Dni Młodzieży 
w Polsce. 
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Wycieczki po Wejherowie 
i zwiedzanie Ratusza
Urząd Miejski w Wejherowie w ramach 
promocji miasta, tradycyjnie zorgani-
zował latem nieodpłatne wycieczki po 
Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej 
z przewodnikiem oraz zwiedzanie ra-
tusza. Turyści i wszystkie chętne osoby 
pragnące poznać najważniejsze zabyt-
ki miasta i posłuchać opowieści o hi-
storii Wejherowa mogły codziennie 
skorzystać z oferty zwiedzania miasta. 
Wycieczki oprowadzane były m.in. po 

Zumba przy filharmonii, fittnes 
i joga w parku, kino pod gwiazdami, 
letnie koncerty,  spacery po 
mieście z przewodnikiem – takie 
letnie atrakcje przygotowano 
w Wejherowie. Jak podkreśla 
prezydent Krzysztof Hildebrandt, 
tegoroczna oferta dla mieszkańców 
Wejherowa i turystów była 
różnorodna i bogata. 

Lato 
w Wejherowie

Kalwarii Wejherowskiej, kościele klasz-
tornym, po ratuszu, Parku Miejskim, Fil-
harmonii Kaszubskiej oraz Szlakiem Nut 
Kaszubskich. 

Kino pod Gwiazdami
Kino letnie w wejherowskim amfiteatrze 
cieszyło się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców i gości. Siedem se-
ansów obejrzało 2,7 tysiąca osób. Także 
w tym roku Kino pod Gwiazdami uroz-
maiciło wakacje  w  mieście. Amfiteatr 

wypełniony był w czwartkowy 
wieczór o godz. 21.30 niemal 
po brzegi. Ze względów pogo-
dowych dwa seanse zostały 
odwołane, a „Małego Księcia” 
obejrzała rekordowa liczba wi-
dzów – prawie 700. 

Aktywnie w parku i na 
tarasie Filharmonii 
Kaszubskiej
Dla lubiących relaks, aktyw-
ność i wspólną zabawę przy-

gotowano zajęcia w Parku 
Miejskim. W każdą sobotę 
lata o godz. 10 odbywały się 
„Aktywne soboty” czyli dar-
mowe treningi fitness i za-
jęcia ruchowe. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły 
się prowadzone w wejherow-
skim parku w każdą waka-
cyjną niedzielę o godz. 9.30 
zajęcia z jogi. Warsztaty jogi 
odbywały się także na tarasie 

Filharmonii Kaszubskiej w każdy wto-
rek o godz. 18. 

Muzyczne lato
Jak co roku w każde niedzielne popo-
łudnia lipca i sierpnia w Parku Miejskim 
odbywały się koncerty plenerowe. Wa-
kacyjne koncerty cieszą się od lat spo-
rym zainteresowaniem mieszkańców 
Wejherowa i gości, na stałe zagościły 
już w kalendarzu imprez kulturalnych 
miasta. 
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Drugie miejsce wywalczyli Grzegorz Szy-
mański i Grzegorz Skowroński, a trzecie 
- Andrei Byrshtun i Olexii Novikov. Na 
czwartym miejscu uplasowali się Marcin 
Wlizło i Marcin Sendwicki, a na piątym 
- Krzysztof Kacnerski i Krzysztof Radzi-
kowski.
Strongmani rywalizowali w kilku wido-
wiskowych konkurencjach podnosząc 
olbrzymie  ciężary m.in. na sztangach. 
Podnosili też samochody i przetaczali 

ciężkie opony do ciężarówek. Zawody 
sędziowali: Mariusz Pudzianowski, Bar-
tłomiej Szreder i Jacek Bochentyn. Na-
grody strongmanom wręczali starosta 
wejherowski Gabriela Lisius, skarbnik 
miasta Arkadiusz Kraszkiewicz i radny 
Rafał Szlas. Organizatorem imprezy był 
WKKiSS APOLLO pod patronatem Wej-
herowskiego Klubu Sportowego „Gryf”.
Uczestnicy imprezy między konkurencja-
mi mieli okazję oglądać pokazy akroba-

tyczne, pokazy pole dance i crossfit oraz 
rozmaite konkursy rekreacyjno-sporto-
we dla dzieci. Najmłodsi mieli do dys-
pozycji zjeżdżalnie w dmuchanych zam-
kach i inne atrakcje. Nie brakło również 
gastronomii.
Wielką atrakcją dla ponad tysięcznej 
publiczności była po raz drugi na wejhe-
rowskich zawodach obecność znanego 
sportowca, siłacza Mariusza Pudzianow-
skiego.

Stu fanów gier komputerowych miało 
okazje wziąć udział w zawodach grając 
w popularną strzelankę „Counter Strike 
Global Offensive”. Zaś niezliczona ilość 
graczy pobuszowała sobie w sieci Fre-
e2Play grając w różnych grach, które 
nie były przedmiotem niedzielnej rywa-
lizacji. Wokół scenki przed ratuszem, na 
której rozgrywano zawody, gromadziła 

się wciąż liczna grupa młodzieży zainte-
resowana przebiegiem wydarzenia.
W turnieju zwyciężył Adrian Sychow-
ski zdobywając puchar i główną nagro-
dę w postaci voucheru na zakup fotela 
firmy Quersus wartości 1500 zł. Dru-
gie miejsce – Robert Górczyk, a trzecie 
– Maciej Boryczko. Spośród najlepszej 
dziesiątki nagrody otrzymali również: 

najmłodszy zawodnik (12-letni) Kacper 
Dymarczyk oraz najstarszy zawodnik 
Łukasz Alfuć (30 lat). Wszyscy otrzy-
mali puchary i plecaki TAG Heuer, któ-
re wręczył skarbnik miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz.
– To dopiero trzecia impreza tego typu 
w Polsce. Przygotowaliśmy dwie imprezy 
na południu Polski oraz dwie na północy 
– w Wejherowie i Władysławowie. Chcieli-
śmy zobaczyć z jakim odzewem to się spo-
tka i jest naprawdę dobrze. Okazało się, 
że potencjał jest bardzo duży, bo wyda-
rzeniem zainteresowali się młodzie ludzie 
z całej Polski - mówi główny organizator 
imprezy Krzysztof  Biel  z NTT System 
Quersus zapowiadając, że w przyszłym 
roku odbędzie się 16 podobnych imprez 
na terenie naszego kraju.

Miłośników gier 
komputerowych przyciągnęła 
na rynek w Wejherowie 
impreza Super Game E-Sport. 
Turniej komputerowy 
zorganizowała firma NTT 
System Quersus pod 
patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa.

W na stadionie Gryfa Wejherowo dziesięciu najlepszych siłaczy rywalizowało 
w parach o Puchar Polski Strongman 2016. Bezkonkurencyjna okazała się para 
Mateusz Ostaszewski - Mateusz Kieliszkowski.   

Mariusz Pudzianowski sędziował zawody Strongmanów

Super Game E-Sport wzbudził żywe 
zainteresowanie mieszkańców
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Na milusińskich czekało ponadto wie-
le innych atrakcji jak konkursy i zabawy 
z nagrodami, dmuchane zamki-zjeżdżal-
nie oraz słodkości na stoiskach. Specjal-
nie dla kibiców piłki nożnej pojawili się 
na festynie trener Andrzej Strejlau oraz 

byli znani piłkarze Maciej 
Żurawski i Radosław Gile-
wicz, z którymi na scenie 
zostały przeprowadzone 
interesujące wywiady. 
Nie tylko dla młodzieży 
mógł się podobać zespół „Majestic” zna-
ny m.in. z półfinału w programie Must Be 
The Music. Uczestników imprezy zaba-
wiał także znany z absurdalnego i grote-
skowego humoru kabaret „Łowcy. B”.
Największą rzeszę wielbicieli zgromadził 
koncert gwiazdy wieczoru, czyli zespołu 
„Bracia” z Krzysztofem Cugowskim. Pu-
bliczność usłyszała m.in. takie kultowe 
utwory jak „Bal Wszystkich Świętych”, 
„Takie Tango” czy „Za Ostatni Grosz”.
W trakcie imprezy spore zaintereso-
wanie wzbudzały stare samochody 

Festyn Letni przyciągnął na polanę 
za amfiteatrem wielu mieszkańców 
Wejherowa i przyjezdnych. Imprezie 
sprzyjała ciepła i słoneczna pogoda.

m.in. „Warszawa” i Fiat 125p a przede 
wszystkim pojazdy wojskowe, w tym 
czołg, który wciąż oblegali najmłodsi. 
Bogata oferta gastronomiczna, dosto-
sowana do potrzeb wszystkich grup 
wiekowych, mogła zadowolić wszyst-
kich. Były różnego napoje oraz wciąż 
bardzo popularne wśród smakoszy 
potrawy grillowane,  makarony i pie-
rogi.
Organizatorami Festynu Letniego byli: 
Prezydent Miasta Wejherowa i Wejhe-
rowskie Centrum Kultury.

– Jesteśmy w tych okolicach po raz pierw-
szy i bardzo z tego się cieszymy, że możemy 
dla Państwa wystąpić. Myślę, że w deszczu 
będzie bardzo romantycznie – powiedział 
konferansjer zespołu i nie zawiódł.
Część mieszkańców przebrała się 
w stroje stylizowane na lata dwudzieste 
minionego wieku i  był odpowiedni do 
sztuki klimat.
Teatr „Pijana Sypialnia” działa w Warsza-
wie od 4 lat i jest teatrem niezależnym. 
Został założony przez pięciu aktorów 
– młodych ludzi, do których zaczęło do-
łączać coraz więcej chętnych. Obecnie 
teatr liczy około stu osób.
W Wejherowie wystąpiło 25 artystów 
z aktorami, tancerzami i orkiestrą łącznie 
prezentując spektakl-retro z zabawnymi 
scenkami i przyśpiewkami dawnej War-
szawy, skonstruowany w oparciu o ko-
medię Feliksa Szobera „Podróż po War-
szawie” z 1876 roku.

Mimo opadów deszczu liczna 
publiczność pod parasolami 
bawiła się na placu Jakuba 
Wejhera oglądając „Wodewil 
Warszawski” w wykonaniu 
Teatru „Pijana Sypialnia”.

Wesoły wodewil w deszczu

Festyn Letni
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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

Na wystawie w Centrum św. Jana 
w Gdańsku, przy ul. Świętojańskiej 
50 prezentowane są najlepsze prace 
21. Konkursu Haftu Kaszubskiego, zre-
alizowanego przez Gminny Dom Kultu-
ry w Lini w 2016 roku. Pomysłodawcą 
i bezpośrednim realizatorem wszystkich 
edycji konkursu jest Edmund Szymikow-
ski, który otrzymał nagrodę Marszałka 
Województwa Pomorskiego za wielkie 
zaangażowanie w szerzenie kultury ka-
szubskiej.
Prace prezentowane w Centrum 
św. Jana zostały wyróżnione za właściwą 
kolorystykę elementów haftu i doskona-
łość techniczną oraz misję nieustanne-
go krzewienia piękna sztuki hafciarskiej. 
Wyróżnione hafciarki z wejherowskiego 
Klubu „Tulipan” to: Teresa Dembkow-
ska, Te resa Domnik, Mirosława Dargacz, 
Wan da Mironkiewicz, Barbara Joedtke-
Wa laszkowska i Ludwika Wesserling. 
Organizatorami wystawy są: Nadbał-
tyckie Centrum Kultury, Gminny Dom 
Kultury w Lini, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku. 

Wejherowskie hafty  
w Nadbałtyckim Centrum Kultury 

Haft – uważany czasem za swoisty znak i emblemat regionu 
– pozostaje od lat dominującą dziedziną sztuki Kaszub. Liczne 
grono hafciarek i hafciarzy skupiają koła i kluby, są też pracują-
cy indywidualnie. Dzięki umiejętnemu szkoleniu i propagowa-
niu haftu, sztuka ta przenikała na cały teren Kaszub. Z biegiem 
czasu wyodrębniły się „szkoły” haftu kaszubskiego, różniące 
się między sobą zasadami kompozycji, nieco odmiennymi mo-
tywami i akcentami kolorystycznymi. W okresie międzywojen-
nym powstał ośrodek żukowski i pucki, w latach pięćdziesiątych 
– wejherowski, nieco później ważne ośrodki haftu w Tucholi 
i Chojnicach. Najnowszą odmianą jest wzornictwo słupskie.

Prace wejherowskich 
hafciarek z Klubu 
,,Tulipan” wejherowskiego 
oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
znajdują się na wystawie 
,,Barwy pomorskiej 
tradycji Haft Kaszubski” 
w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury w Gdańsku. 
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W lipcu br. podczas 
10-dniowych półkolonii 
wejherowski Caritas zorga-
nizował wycieczki o charak-
terze rekreacyjno – eduka-
cyjnym, w których wzięła udział ponad 
setka dzieci.
Jak mówi Elżbieta Chylak, organizator 
półkolonii z Parafialnego Zespołu Cari-
tas Archidiecezji Gdańskiej przy Parafii 
p.w. Chrystusa Króla i Bł. A. Kotowskiej  
w Wejherowie, wspólne wyjazdy inte-
grują dzieci z Wejherowa.
– Aktywny wypoczynek na świeżym po-
wietrzu daje im wiele radości i zadowole-
nia oraz pomaga poprawić zdrowie fizycz-
ne i psychiczne – mówi Elżbieta Chylak. 
– Programy realizowane przez PZC Caritas 
cieszą się sporym zainteresowaniem wśród 
społeczności lokalnej.

Gościem Literackiej Środy w Pała-
cu był o. prof. dr hab.  Adam Ry-
szard Sikora OFM. 
Podczas spotkania promowana 
była kolejna część jego pięcioksię-
gu „Knéga Wińdzeniô”, która uka-
zała się nakładem Wydawnictwa 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go i została przetłumaczona przez 
o. Adama z oryginału na język ka-
szubski. Była to okazja zapoznać 
się zarówno z warsztatem i pro-
blemami z jakimi spotkał się autor 
w trakcie pracy nad tym dziełem. 
Nie zabrakło również rozmów na 
tematy teologiczne. Spotkanie 
w Pałacu prowadził red. Dariusz 
Majkowski. Uczestniczyli w nim 
m.in. dyrektor biblioteki Danu-
ta Balcerowicz i były poseł Jerzy 
Budnik z małżonką.

Na wykonanie tego zadania wejherow-
ski Caritas otrzymał dofinansowanie 
ze środków Urzędu Miasta Wejherowa 
w wysokości 8 tys. złotych.
W tym roku Caritas Parafialna prowadziła 
dzieci Szlakiem Kaszubskich Nut w Wej-
herowie. Zorganizowała wycieczki do  
Łeby, Koszałkowa, Sarbska, Karwi, Starzy-
na, Kniewa, do Muzeum Techniki Wojsko-
wej „Gryf” w Dąbrówce oraz do Lubania 
koło Kościerzyny do Akademii Przygody. 
Dzieci były również na bowlingu. Szcze-
gólne podziękowania Caritas kieruje do 
dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie 
za możliwość korzystania z obiektu.  

W spotkaniu z Krzysztofem Gradow-
skim uczestniczyli przedstawiciele 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, wejherowscy miłośnicy 
historii Kaszub z prezesem oddzia-
łu ZKP Mirosławem Gaffką na czele, 
a także znany pisarz-marynista  Józef 
Franciszek Wójcik z Rumi, który czę-
sto włączał się do dyskusji dzieląc się 
różnymi spostrzeżeniami ze swoich 
podróży po Brazylii. Wójcik przypo-
mniał, że z armią gen. Józefa Hallera 
do Polski powróciło ok. 3 tysięcy ro-
daków rekrutujących się Polonii bra-
zylijskiej.
Organizatorem spotkań w Letniej Bi-
bliotece jest Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Aleksandra Majkowskiego 
przy współpracy z Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. 

Podczas spotkania w Letniej Bibliotece na terenie wejherowskiego 
Pałacu Przebendowskich ciekawie o kaszubsko-pomorskiej 
emigracji w Brazylii opowiadał Krzysztof Gradowski, autor książki 
„Polska emigracja w Brazylii”. Spotkanie prowadziła red. Iwona Joć-
Adamkowicz.

Kaszubi w Brazylii  
nadal czują się Polakami

Parafialny Zespół 
Caritas przy Parafii 
Chrystusa Króla i Bł. 

A. Kotowskiej od kilku 
lat organizuje letni 

wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży w wieku 

od 6  o 14 lat. 

Akcja Lato z Caritas 2016W wejherowskim 
pałacu  
gościł o. prof. 
Adam Sikora 
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SPORT

W zajęciach dla dzieci młodszych 
i starszych uczestniczyło w sumie po-
nad 300 osób, w tym drużyna dziew-
cząt. Zajęcia z piłkarzami i piłkarkami 
prowadzili: Tadeusz Ciapa, Krzysztof 
Jezierski, Adrian Nowak, Jakub Przy-
bylski i Grzegorz Wojciechowski. Koor-
dynatorem zajęć był Dariusz German.
W zakończeniu zajęć z dziećmi starszy-
mi uczestniczył zastępca prezydenta 
Piotr Bochiński, a z dziećmi młodszy-
mi kierownik Wydziału Kultury Urzę-
du Miejskiego w Wejherowie Michał 
Jeliński. 

W turnieju zwyciężyła drużyna Stare 
Szopena, która w finale pokonała WAPN 
Błękitni 3:1. Trzecie miejsce wywalczy-
ła drużyna FC Rumia pokonując w ma-
łym finale Tiger Gym. Piąte miejsce ex 
aequo zajęły zespoły Szopena i Tytani. 
Za pierwsze trzy miejsca zostały przy-
znane puchary. Nagrody indywidualne 
otrzymali: najlepszy bramkarz turnieju 
– Michał Dąbrowski (Stare Szopena), 

Wejherowski Oddział Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego zaprasza na 
XIX Turniej Skata Sportowego o Pu-
char Prezydenta Miasta Wejherowa, 
Wójta Gminy Wejherowo oraz Preze-
sa ZKP o.Wejherowo. Turniej rozpo-
czyna się 29 września br. o godz. 17 
w siedzibie ZKP przy placu J. Wejhe-
ra 11. Szczegółowe informacje Jerzy 
Szreder tel. 511 095 441.  

Zapisy na turniej 
skata sportowego

Już po raz siódmy na boisku przy Zespole Szkół nr 3 
w Wejherowie został rozegrany Turniej Piłki Nożnej im. 
Michała Mazura. Wzięło w nim udział 6 drużyn. 

Stare Szopena najlepsze  
w Turnieju Michała Mazura

Już po raz siódmy na boisku przy Zespole Szkół nr 3 
w Wejherowie został rozegrany Turniej Piłki Nożnej im. 
Michała Mazura. Wzięło w nim udział 6 drużyn. 

król strzelców – Jeżewski (FC Rumia), 
najlepszy zawodnik turnieju – Karol 
Pionk (WAPN Błękitni). Ufundowane 
przez organizatorów puchary i statuetki 
wręczali: ojciec Michała – Adam Mazur  
i Rafał Szlas, przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta 
Wejherowa..
– Jestem pod wrażeniem tego, jak koledzy 
pamiętają o Michale  mówi Adam Mazur, 

– Sportowe lato w mieście to akcja, która 
rozwija się z roku na rok coraz bardziej. 
Nie tylko piłka nożna leży w kręgu zainte-
resowań dzieci i młodzieży. Mamy w mie-
ście również koszykówkę, piłkę ręczną, 
sporty walki – karate, judo, a także tenis 
i unihokej. Coraz więcej stowarzyszeń 
każdego roku otrzymuje wsparcie finan-
sowe ze strony miasta na organizację za-
jęć i obozów sportowych podczas waka-

Już po raz piąty na boisku 
Jamajka przy wieżowcach 

odbyły się wakacyjne zajęcia 
piłkarskie dla dzieci w ramach 
akcji „Lato z Błękitnymi 2016”. 

cji. Co roku Prezydent Miasta Wejherowa 
zwiększa pulę środków na ten cel. W tym 
roku przeznaczyliśmy na zajęcia sporto-
we podczas wakacji 35 tys. zł – mówi 
Michał Jeliński.
Pierwsza akcja „Lato z Błękitnymi” odby-
ła się w 2012 roku. Za ok. 5-6 lat powin-
ni pojawić się w drużynie seniorów Gry-
fa Wejherowo pierwsi wychowankowie 
Akademii „Błękitni”.

ojciec nieżyjącego Michała dziękując 
wszystkim organizatorom i piłkarzom 
za udział w zawodach. – Zmarł nagle 
w szpitalu na sepsę mając 28 lat. Gdy po 
raz pierwszy jego koledzy organizowali roz-
grywki, aby go upamiętnić, myślałem że 
ten zapał skończy się po drugim lub trzecim 
turnieju, a odbył się już siódmy i planowa-
ne są kolejne. Jestem bardzo wzruszony, że 
koledzy tak go upamiętniają.

Zakończenie 
akcji „Lato 
z Błękitnymi 
2016”
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy Wrzesień 2016

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

> >

3.09, godz. 12
Plac Jakuba Wejhera Narodowe Czytanie 
„Quo Vadis” - do literackiego świata kwitną-
cego imperium rzymskiego oraz początków 
chrześcijaństwa, zabiorą nas przedstawicie-
le władz samorządowych, którzy przeczyta-
ją zainscenizowane fragmenty „Quo Vadis”; 

6.09, godz. 16.30
Wernisaż wystawy Stowarzyszenia Plasty-
ków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Wejherowie im. Stefana Lewińskiego. 

8.09, godz. 16.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych poświęcone książkom : 
„Pozdrowienia z Korei” Kim Suki, „Dziew-
czyny z Syberii” Anny Herbich oraz „Na-
rzeczona Schulza” Agaty Tuszyńskiej.

10.09, godz. 11-13 
Uroczysta inauguracja projektu ”Z książ-
ką na start” pod patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa – Krzysztofa Hilde-
brandta. Gry i zabawy dla dzieci. Szcze-
góły na plakatach. Organizatorzy: Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gdańsku, Fundacja Metropolia Dzieci. 
Partnerzy : Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie, Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie.

13.09, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Puchatki” – nabór zamknięty). 

14.09 (środa) godz. 11.00 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Tygryski” – nabór zamknięty).

27.09, godz. 11.00 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Puchatki” – nabór zamknięty). 

28.09, godz. 11.00
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Tygryski” – nabór zamknięty).

29.09 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
– zajęcia biblioteczne dla grup zorgani-
zowanych.

Wrzesień 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży.

2.09, godz. 16 
Open Air Hip Hop Festival – Park Miej-Park Miej-
ski, wstęp wolny;
Open Air Hip Hop Festival (OAHHF) to 
pierwsze wydarzenie w Wejherowie dla 
słuchaczy rapu na tak dużą skalę. Pod-
czas  imprezy  wystąpią  znani  i  szano-
wani polscy artyści hip-hopowi, między 
innymi  Mielzky,  Gedz  i  Rasmentalism, 
a  także  lokalne  zespoły.  Wydarzeniu 
będzie towarzyszyć Graffiti Jam;

3.09, godz. 16
Open Arts Festival Park Miejski, wstęp 
wolny;
Wystąpią: Fosfor, Mechanism i Redford, 
a gwiazdą wieczoru będzie Luxtorpeda. 
Jak co roku, wstęp na OARF jest bez-
płatny. Wydarzenie ma charakter „mu-
zycznego pikniku” łączącego różne ga-
tunki muzyczne i rodzaje sztuki; 

8.09, godz. 18 
Wernisaż „De rerum natura” Karola 
Forteli, Galeria Filharmonii Kaszubskiej, 
wstęp wolny. Wernisaż wzbogaci opra-
wa muzyczna YELLEN z Warszawskiego 
kolektywu Electrified;

8.09, godz. 19
Spektakl Usłyszeć Taniec – mistrzowie 
stepowania, bilety: 25 zł normalny; 20 zł 
ulgowy;

10.09, godz. 12 
STRAGANY ART - Ulica Wałowa; 
Stragany Art to wydarzenie plenerowe, 
którego celem jest przypomnienie miesz-
kańcom Wejherowa o urokach ulicy Wa-
łowej oraz pokazanie jej niezwykłego po-
tencjału. Tegoroczna edycja skierowana 
jest przede wszystkich do rodzin. W pro-
gramie znajdą się takie atrakcje, jak spek-
takle teatralne, warsztaty cyrkowe i rzeź-
bienia w owocach, miasteczko edukacyjne 
z eksperymentami na żywo, kramy z ręko-
dziełem artystycznym, pokaz szczudlarzy, 
występy muzyczne i wiele innych atrakcji.

15.09, godz. 18 
Koncert Orkiestra Vita Activia, bilety: 
10 zł;

16.09, godz. 18 i 20:30
Koncert Raz Dwa Trzy, bilety: 60 zł nor-
malny; 55 zł ulgowy;

18.09, godz. 18 
Koncert „Plateau” i Krzysztof Kiljański, 
bilety: 50 zł;

19-24.09
Kino Festiwal Filmowy w Gdyni, bilety: 
14 zł normalny; 12 zł ulgowy;
Festiwal  Filmowy  w  Gdyni to jedna 
z najstarszych imprez filmowych w Eu-
ropie, promująca na tak wielką skalę 
rodzimą kinematografię. Po raz kolejny 
w kinie Wejherowskiego Centrum Kul-
tury będzie można obejrzeć wybrane 
repliki filmów z repertuaru Festiwalu, 
a ponadto 22 i 23 września w godzinach 
porannych również bezpłatne propozy-
cje filmowe dla najmłodszych widzów.

23.09, godz. 19 
Biesiada Literacka - Janusz Zaorski, 
wstęp wolny;

25.09, godz. 15 i 19 
Kabaret Młodych Panów i Kabaret z Ko-
nopi, bilety: 60 zł; 55 zł ulgowy;

27.09, godz. 19 
Koncert Wolna Grupa Bukowina, bilety: 
35 zł normalny; 30 zł ulgowy;

30.09, godz. 20 
Spektakl „Na Czworakach” Teatr Polonia 
z Warszawy, bilety: 100 zł; normalne; 
90 zł ulgowe (przedsprzedaż do 31.08. 
lub do wyczerpania i puli biletów); 120 zł 
normalne; 100 zł ulgowe (we wrześniu)

Chciałbyś lub chciałabyś spróbować swo-
ich sił w aktorstwie lub podszkolić swoje 
umiejętności? Miejska Biblioteka Publicz-
na w Wejherowie poszukuje aktorów do 
nowo powstającej grupy teatralnej „Erra-
ta”. Zapisy rozpoczynają się 6 września. 
Jak mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek 
z wejherowskiej biblioteki, do grupy teatral-
nej zapisać się może każdy, kto chce rozwi-
jać swoje zainteresowania i umiejętności 
aktorskie. Na zajęciach będzie można pra-
cować nad swoją dykcją, emisją głosu, będą 
także zadania aktorskie. Spotkania grupy 
„Errata” odbywać się będą raz w tygodniu 
w siedzibie biblioteki przy ul. Kaszubskiej 
14, a godzina zostanie ustalona po utwo-
rzeniu się grupy. Zapisy rozpoczynają się 
6 września, informacje tel. 58 677 65 72. 

Zapisy do nowo 
powstającej grupy 
teatralnej
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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 JaśkiewiczSojak) 
 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

>

>

>

Jak informuje MOPS, w związku ze zmia-
ną ustawy o świadczeniach rodzinnych 
(wprowadzona zmiana ustawą z dnia 23 
października 2014 r. poz.1644)  należy 
pamiętać,  że dochodem niepodlegają-
cym opodatkowaniu jest również kwota 
stanowiąca różnicę między kwotą przy-
sługującego odliczenia (ulga prorodzinna), 
a kwotą odliczoną w zeznaniu podatko-
wym, która nie może przekroczyć kwoty 
składek na ubezpieczenie społeczne.

Od 1 września 2016 roku Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wejherowie rozpocznie 
przyjmowanie wniosków 
o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego i dodatków do 
zasiłku rodzinnego na nowy 
okres zasiłkowy 2016/2017. 
Od 1 sierpnia 2016 r. przyjmowane 
są wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres 
zasiłkowy 2016/2017.

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi pro-
rodzinnej  zalicza się do dochodu w ro-
zumieniu  przepisów  o  świadczeniach 
rodzinnych.  Dlatego osoby korzystają-
ce ze świadczeń rodzinnych winny go 
uwzględniać składając kolejny wniosek 
o świadczenia wpisując go jako dochód 
niepodlegający opodatkowaniu na za-
łączniku nr 4 do wniosku o ustalenie 
prawa do zasiłku rodzinnego.
W celu prawidłowego wypełnienia 
wniosku należy przy składania wniosku 
okazać PIT 36 lub PIT 37 wraz z PIT/UZ 
również za rok 2014.

Świadczenia 
z funduszu 
alimentacyjnego
Ze względu na możliwość składania 
wniosków w tym samym czasie na róż-
ne świadczenia a tym samym wydłużony 
czas ich przyjmowania – wnioski będą 
przyjmowane: poniedziałek w godz. 8.00 
do 16.30; wtorek w godz. 8.00 do 14.30; 
środa w godz. 8.00 do 14.30; czwartek 
w godz. 8.00 do 14.30. 

Uwaga! Jeżeli wysokość pobranej przez 
płatnika zaliczki na podatek u osób naj-
mniej zarabiających była niższa od przy-
sługującej ulgi prorodzinnej to zwrot 
niewykorzystanej kwoty przysługiwał do 

Osoby korzystające z tego wygodnego 
rozwiązania nie muszą odliczać drobnych, 
szukać parkometru czy wracać do pojaz-
du tylko po to, żeby włożyć za szybę bilet 
parkingowy. Usługa działa w wielu innych 
polskich miastach i umożliwia płacenie 
wyłącznie za faktyczny czas parkowania 
oraz zdalne przedłużanie postoju.

Korzystanie z aplikacji 
Kierowca uruchamia SkyCash w telefo-
nie, otwiera zakładkę mobiParking i wy-
biera jedną z trzech metod parkowania: 
na czas, za kwotę lub Start/Stop, z moż-
liwością zatrzymania naliczania opłaty 
w dowolnie wybranym momencie. Teraz 
wystarczy zatwierdzić operację dotykając 
przycisku “Rozpocznij parkowanie”. Na-
leżność za postój jest pobierana z elektro-
nicznej portmonetki, którą można zasilić 

na wiele sposobów, w tym natychmiasto-
wo, za pomocą podłączonej do SkyCash 
karty płatniczej lub usługi Przelewy24. 
Z rozwiązania mogą korzystać także 
użytkownicy starszych telefonów komór-
kowych. Płatności dokonuje się wówczas 
przy użyciu wiadomości SMS lub szyb-
kich kodów (USSD i IVR).
Przed rozpoczęciem korzystania z mobi-
Parking należy oznaczyć pojazd bezpłat-
nym identyfikatorem w postaci naklejki na 
szybę. Można otrzymać ją w Wejherow-
skim Zarządzie Nieruchomości Komunal-
nych (ul. Jana III Sobieskiego 251). Iden-
tyfikator jest dostępny także w postaci 
pliku do wydruku, który można pobrać 
ze strony internetowej SkyCash. Osoby, 
które go nie posiadają mogą umieścić za 
szybą zwykłą kartkę z odręcznie napisa-
nym słowem „mobiParking”.

Za parkowanie 
w Wejherowie można 
już płacić komórką

sumy kwot składek społecznych i zdro-
wotnych. 

W Wejherowie od 1 września br. 
można płacić za parkowanie telefonem 
komórkowym, korzystając z darmowej 
aplikacji mobilnej SkyCash i usługi 
mobiParking. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Przez dwa pierwsze tygodnie września 
strażnicy miejscy i gminni będą pełnić 
wzmożoną służbę w rejonach szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. Strażnicy 
będą sprawowali nadzór nad ruchem, 
będą starali się pomagać najmłodszym  
przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy, 
tłumacząc, jak bezpiecznie zachowywać 
się na drodze. Funkcjonariusze nadzoro-
wać będą również przestrzeganie prze-
pisów ruchu drogowego zarówno przez 
kierowców, jak i pieszych i rowerzystów.
Podczas spotkania organizowanego przez 
Prefekturę  Straży  Gminnych  i  Miejskich 
Województwa Pomorskiego ustalono, że 
każda  ze  straży  przeprowadzi  na  swoim 
terenie przegląd infrastruktury przyszkol-

nej:  oznakowanie  przejść  dla  pieszych, 
stan chodników, ogrodzeń, barierek  i  in-
nych  zabezpieczeń,  sprawdza  widocz-
ność,  wskazuje  ewentualne  zagrożenia 
i informuje o nich zarządców terenu.
– Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” adre-
sowana jest także do wszystkich dorosłych, 
w szczególności do rodziców i nauczycieli, 
ale także kierowców, którzy w rejonach szkół 
powinni zachować szczególne środki ostroż-
ności – mówi Zenon  Hinca, komendant 
Straży Miejskiej w Wejherowie. – Bar-
dzo ważnym elementem akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły” jest informowanie dzie-
ci i młodzieży o zagrożeniach związanych 
z poruszaniem się po drogach. Będą o tym 
informować m.in. plakaty, które umieszczone 

zostaną w widocznych miejscach, tak aby 
ich treść dotarła do możliwie dużej grupy 
odbiorców  przystanki, sklepy, szkoły. Bar-
dzo ważnym elementem zwiększającym 
bezpieczeństwo na drodze, jest noszenie 
na sobie elementów odblaskowych. Wej-
herowska straż będzie rozdawała także 
gadżety – opaski odblaskowe. 
W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele Straż Miejskich i Gminnych 
z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Rumi, Choj-
nic, Helu, Kobylnicy, Kolbud, Kościerzy-
ny, Kwidzyna, Malbork, Pruszcza Gdań-
skiego, Pucka, Słupska, Sztumu, Tczewa 
i Wejherowa. 

O przygotowaniach do akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 
rozmawiali w Wejherowie przedstawiciele dziewiętnastu 
jednostek Straży Miejskich z województwa pomorskiego. 
Jak każdego roku przed szkołami pojawiają się strażnicy 
miejscy, którzy zadbają o bezpieczeństwo najmłodszych. 

Strażnicy miejscy zadbają 
o bezpieczną drogę do szkoły

Do konkursu na najładniej ukwiecony i za-
zieleniony balkon, okno lub ogród w Wej-
herowie zgłoszono 31 obiektów w trzech 
kategoriach. 
W kategorii balkony, okna w domach jed-
no- i wielorodzinnych: pierwsze miejsce 
zajął Jan Kraśniewski z ul. Poprzecznej, 
drugie - Elżbieta Bocian z ul. Necla, a trze-
cie – Elżbieta Malewska z ul. Nanickiej. 
W kategorii ogrody przydomowe zwycię-
żyła Alicja Kierznikowicz z ul. Ceynowy, 
drugie miejsce zajęli Klasztor Braci Mniej-
szych – Franciszkanów z ul. Reformatów 
oraz Elżbieta Pokrywka z ul. Kotłowskiego, 
a trzecie - Ryszard Muński z ul.  Ks. P.  Skar-
gi. Przyznano cztery wyróżnienia: Lucynie 
Block z ul. Okrężnej, Hildegardzie Paw-
lak z os. Kaszubskiego, Grażynie Cioban 

z ul. Judyckiego i Stanisławowi Piastow-
skiemu z os. Kaszubskiego. 
W kategorii ogrody działkowe zwyciężyli 
Beata i Wojciech Kuflewscy – ROD ul. Su-
charskiego. Drugie miejsca zajęli: Irena 
i Emil Kowalewscy ROD ul. Sucharskiego 
oraz Marzena Patelczyk ROD ul. Patoka, 
natomiast trzecie - Teresa i Stanisław La-
demann – ROD ul. Nadrzeczna. 
– Wejherowo zmienia się i pięknieje dzięki 
państwa pracy – tak pięknie wyglądają bal-
kony, ogrody przydomowe i ogródki dział-
kowe – powiedział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. – Tak liczna grupa osób 
obecnych na tej sali zaangażowana w ten 
konkurs świadczy, że aktywność mieszkań-
ców w naszym mieście jest coraz większa. 
Dziękuję Państwu za wasze zaangażowanie 

i ciężką pracę. To cieszy, 
bo marzy mi się piękne 
i zielone Wejherowo. 
Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy 
i rośliny, zaś laureaci 
– nagrody finansowe 
i rzeczowe w postaci 
roślin, które wręczali 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
i sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara. 

Balkony, ogrody przydomowe i ogródki 
działkowe oceniało jury w składzie: prze-
wodnicząca - Teresa Patsidis, Stanisław 
Brzozowski, Tacjana Bielawa, Leszek Miś, 
Monika Waszkiewicz, Justyna Antczak, 
Renata Twarduś. 

W wejherowskim ratuszu 
wręczono nagrody 
w zorganizowanym po 
raz 19. konkursie na 
najładniejszy ogród 
i balkon oraz działkę 
ogrodniczą. Z miłośnikami 
zieleni spotkał się 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.

Najładniejsze ogrody i balkony w Wejherowie
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