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KULTURA 

Autorami prezentowanych prac są: 
Bogusława Bach, Danuta Gacek, Ja-
dwiga Grunholz, Łukasz Hoeft, Eugenia 
Marmułowska, Zofia Mielke, Jadwi-
ga Piotrowicz, Tadeusz Trocki, Teresa 
Uzdrowska, Ludwika Wesserling, Leon 
Wesserling oraz Alina Żywicka.
– Wszyscy jesteśmy malarzami amatora-
mi, którzy malują z potrzeby serca i dla-
tego obracamy się wokół techniki olejnej 
i pasteli, a tematami naszych prac są 
najczęściej obrazy realistyczne – bo jak 
podkreśla Tadeusz Trocki, widz odwie-
dzający wystawę powinien wiedzieć na 
co patrzy, zaś sztuką abstrakcyjną po-
winni zajmować się profesjonaliści.

Stragany Art. odbywają się już po raz 
trzeci tworząc coroczną tradycję arty-
stycznego jarmarku na ul. Wałowej. Jest 
to wydarzenie plenerowe o charakterze 
artystyczno-wystawienniczym, które 
gromadzi coraz więcej publiczności.
- Cieszymy się, że coraz więcej arty-
stów decyduje się wystawić swoje pra-

ce podczas tego wydarzenia – mówi 
Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherow-
skiego Centrum Kultury. – To doskonała 
okazja, aby dotrzeć bezpośrednio do 
klienta i szansa na żywy z nim kontakt. 
Trzonem tego przedsięwzięcia są także 
Teatry Uliczne, które gościmy. Amatorzy 
kulinariów z pewnością docenili tak-
że różnorodną ofertę gastronomiczną 
w postaci popularnych food trucków. 
W programie Straganów Art. znalazły 
się także warsztaty cyrkowe i rzeźbienia 
w owocach, miasteczko edukacyjne z eks-
perymentami na żywo, kramy z rękodzie-
łem artystycznym, pokaz szczudlarzy, wy-
stępy muzyczne i wiele innych atrakcji.

Trzecia edycja Stragany Art.

Plenerowe wydarzenie Stragany 
Art., które odbyło się na 
ul. Wałowej w Wejherowie 
po raz trzeci, zgromadziło 
tłumy wejherowian.  To było 
prawdziwe święto ulicy Wałowej 
– z artystycznym jarmarkiem, 
spektaklami teatralnymi, 
warsztatami cyrkowymi 
i miasteczkiem edukacyjnym 
z eksperymentami na żywo. 

Malują z potrzeby W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie została otwarta 
wystawa obrazów Stowarzyszenia 
Plastyków Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego w Wejherowie 
im. Stefana Lewińskiego „Co 
w duszy gra?”.

serca

Można było także obserwować pod-
czas pracy artystów – Tomasza Morka 
i Artura Wyszeckiego pracującymi nad 
muralem, który ozdobi bramę u szczy-
tu schodów przy ul. Wałowej. – Dzię-
ki takim wydarzeniom widzimy, jak ta 
najstarsza ulica śródmieścia żyje i jak 
ogromny ma potencjał – mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejhe-
rowa. 
– Już po raz trzeci organizowany jest w tym 
miejscu artystyczny jarmark, a różnorodne 
atrakcje skierowane do całych rodzin, spra-
wiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie  
– dodaje Bogusław Suwara, sekretarz  
Wejherowa. 
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Nagrody w konkursie „Modernizacja 
Roku 2015” wręczono w 13. katego-
riach. Do XX Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Modernizacja Roku 2015” 
zgłoszono 672. realizacje. Wejherow-
ska inwestycja otrzymała Wyróżnienie 
w kategorii „Drogi i obiekty mosto-
we”. Celem konkursu jest wyłonienie 
i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć 
budowlanych ukończonych w danym 
roku wyróżniających się szczególnymi 
walorami.
– Jesteśmy zaszczyceni tym bardziej, że 
Wejherowo otrzymało także specjalną 
nagrodę za wyznaczanie trendów w pol-
skim budownictwie w postaci Złotej Sta-
tuetki o numerze 19., których wydano 
tylko 30 z okazji 20.lecia konkursu „Mo-
dernizacja Roku” – mówi Bogusław Su-
wara, sekretarz Wejherowa.

Jeszcze w tym roju zostanie utwardzona 
z kostki betonowej ul. Dolna. Utwardzo-
ny płytami zostanie także łącznik pomię-
dzy ul. Okrężną i Lelewela – równoległy 
do ul. Dolnej. 
Jest to kolejna utwardzona ulica w tej 
części Wejherowa. W ubiegłym roku 
zakończyła się budowa ulicy Lelewela 
w Wejherowie. Nowa droga umożliwiła 
połączenie ul. Lelewela z ul. Nadrzeczną. 
Inwestycja połączyła ul. Ofiar Piaśnicy 
z ul. Chopina.

– Ta atrakcyjnie zaaranżowana przestrzeń 
pokazuje, że Wejherowo jest miastem no-
woczesnym, które oprócz zabytków i boga-
tej historii posiada atrakcyjną przestrzeń 
publiczną – mówi prezydent Wejherowa, 
Krzysztof Hildebrandt. – Regina Oso-
wicka była dla Wejherowa osobą, która 
wpisała się na trwałe w historię miasta.  
Ten skwer to teren bardzo istotny i wiele 
osób codziennie go przemierza, dlatego 
ważne jest, żeby był atrakcyjny.

Skwer imienia Reginy Osowickiej, wejherowskiej dziennikarki, pisarki 
i prelegentki, to kolejne ciekawie zaaranżowane miejsce w Wejherowie. 
W pobliżu Filharmonii Kaszubskiej pomiędzy ulicami Sobieskiego i Bukową 
efektowna, innowacyjna fontanna oraz piękna zieleń stanowią wyjątkową 
dekorację. Oprócz tego skwer zdobi ławeczka, na której znajduje się siedzą-
ca na ławce i trzymająca na kolanach otwartą książka, postać Reginy Oso-
wickiej. Skwer oddano do użytku we wrześniu 2015 r.

Kolejna utwardzona ulica 
w Wejherowie

Nagroda za Skwer im. Reginy Osowickiej

Trwa budowa ulicy 
Okrężnej w Wejherowie. 
Kompleksowa 
przebudowa tej ulicy 
długości 410 m kw. 
obejmuje budowę 
nawierzchni bitumicznej, 
chodników i oświetlenia. 

Modernizacja Roku 2015 Wejherowo otrzymało 
Wyróżnienie w konkursie 
„Modernizacja Roku 2015” 
za „Budowę ciągu pieszego 
prowadzącego od ul. 
Sobieskiego do ul. Harcerskiej”. 
Miasto otrzymało także 
nagrodę specjalną - Złotą 
Statuetkę - za działalność 
w wyznaczaniu trendów 
w polskim budownictwie. 
Nagrody odebrał podczas 
uroczystości na Zamku 
Królewskim w Warszawie 
sekretarz miasta Bogusław 
Suwara.
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Za bilet jednorazowy zapłacimy 3,20 zł 
(ulgowy 1,60 zł), a za jednorazowy bilet 
elektroniczny - 3 zł (ulgowy 1,50). Zmia-
ny opłat w Wejherowie i w Trójmieście 
związane są z decyzją Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdań-
skiej.
Podobnie jak trójmiejscy przewoźnicy, 
także Miejski Zakład Komunikacji Wej-
herowo wprowadził nowe ceny biletów 
autobusowych. Obowiązują one od 1 
września. Zmieniły się także ceny bile-
tów okresowych. Taniej podróżują auto-
busami posiadacze kart elektronicznych. 
Więcej informacji: http://www.mzkwej-
herowo.pl/. 
MZK uruchomił także nowy serwis roz-
kładu jazdy, który obejmuje między in-
nymi interaktywny schemat połączeń 
z funkcją powiększenia, oraz pasek in-
formacyjny, który zawiera aktualne in-
formacje dotyczące kursowaniu autobu-
sów MZK Wejherowo. Serwis jest także 
dostępny dla urządzeń mobilnych.

Deratyzacji zostaną poddane pomiesz-
czenia zsypowe i piwniczne oraz miej-
sca najbardziej narażone bytowaniem 
gryzoni w budynkach, budowlach i in-
frastrukturze technicznej na terenie 
Wejherowa m.in. zakłady pracy, budyn-
ki mieszkalne wielorodzinne, budynki 
biurowe, gospodarcze, produkcyjne, 
pomieszczenia i hale produkcyjno-usłu-
gowe, socjalne, sklepy, hurtownie, 
magazyny, piwnice, kotłownie, składy, 
wiaty, boksy z pojemnikami na odpady 
itp., urządzenia i sieci kanalizacji sanit. 
miejskiej, prywatne przyłącza kanali-
zacyjne itp. Do przeprowadzenia akcji 
deratyzacji zobowiązane są wszystkie 
państwowe, prywatne, spółdzielcze 
i komunalne jednostki organizacyjne, 
zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby 
prawne oraz właściciele urządzeń i sie-
ci kanalizacji sanitarnej.

Całość obwieszczenia na: www.wej-
herowo.pl.

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie od-
dać odpady niebezpieczne, takie jak: 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie 
większy niż telewizor), resztki farb, la-
kierów, klejów, rozpuszczalniki, środki 
ochrony roślin i owadobójcze, zużyte 
kartridże, tonery, przepracowane ole-
je, przeterminowane lub tylko częścio-
wo wykorzystane leki, świetlówki, ża-
rówki energooszczędne, termometry, 
przełączniki, baterie i akumulatory. 
W piątek, 30 września samochód 
wyruszy o godz. 9.00 sprzed Zespo-
łu Szkół Specjalnych, ul. Sobieskiego 
279, następnie o godz. 9.40 samo-
chód zatrzyma się przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 (postój przy 
Inwalidów Wojennych), o godz. 10.20 
– przy Szkole Podstawowej nr 9, 
o godz. 11.00 przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Buko-
wej 1, o godz. 11.40 – przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy 
ul. Strzeleckiej 9,  godz.. 12.20 przy 
Wojewódzkim Zespole Szkół Policeal-
nych przy ul. Kalwaryjskiej, a w godz. 
13-13.20 postój samochodu przy Ze-
spole Szkół nr 1 przy ul. Śmiechow-
skiej (parking z tyłu szkoły). 
W sobotę 1 października zbiórka roz-
pocznie się o godz. 9.30 przy ul. Mo-
drej i Zielnej, o godz. 9.50 samochód 
zatrzyma się u zbiegu ulic ul. Krofeya 
i Kotłowskiego, o godz. 10.10 na Osie-
dlu Przyjaźni 5, o godz. 10.30 – na 
Osiedlu Tysiąclecia (szkolny parking), 
o godz. 10.50  przy ul. Harcerskiej 
(koło Poczty),  godz. 11.10 ul. Hal-
lera 3 (parking vis a vis Filharmonii), 
godz. 11.30 – Os. Ściegiennego 5-8 
(przy sklepie Prosport), godz. 11.50 
– ul. Zamkowa/Osiedle Staszica, 
godz. 12.10 – ul. Odrębna/Skibniew-
skiej, godz. 12.30 – ul. Sikorskiego 
160, godz. 12.50 – ul. Sikorskiego 21, 
a w godz. 13.10-13.30 samochód za-
trzyma się przy ul. Sikorskiego 12. 
Więcej informacji KZG „Dolina Redy 
i Chylonki”: www.kzg.pl, tel. 58 624 
66 11. 

Nasz konkurs spotkał się z ogromnym 
odzewem. Wejherowianie zgłosili kil-
kadziesiąt propozycji imion dla nowych 
mieszkańców parku. Wśród przesłanych 
pomysłów przeważały imiona nawiązują-
ce do historii i tradycji Wejherowa. 
Przypomnijmy, że dwa bieliki, które 
znajdują się w wejherowskim parku ze 
względu na trwałe okaleczenia doznane 
na wolności, nie są w stanie samodziel-
nie przetrwać w warunkach naturalnych. 
Przenosiny do wolier z ośrodków reha-
bilitacji to dla obu osobników szansa 
na rozpoczęcie nowego życia w bardzo 
komfortowych warunkach.

Finał konkursu 
na imiona dla 
pary bielików

Maja i Alex - takie imiona wybrali 
w głosowaniu internauci dla 
pary bielików, która zamieszkała 
już w wejherowskim parku. 
Dziękujemy za ogromne 
zainteresowanie naszym 
konkursem i wszystkie nadesłane 
propozycje imion dla ptaków. 

Objazdowa 
zbiórka odpadów 
niebezpiecznych 2016
W dniach 30 września 
i 1 października br. Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” organizuje dla 
mieszkańców Wejherowa 
Objazdową Zbiórkę Odpadów 
Niebezpiecznych.

Powszechna 
Akcja Deratyzacji
Przez miesiąc, od 1 do 31 października 
2016 r. przeprowadzona zostanie 
w Wejherowie obowiązkowa 
akcja deratyzacyjna. Jej celem 
jest ograniczenie populacji myszy 
i szczurów, zapobieganie powstawaniu 
chorób zakaźnych przenoszonych na 
ludzi i zwierzęta przez gryzonie. 

Nowe ceny 
biletów MZK
Od 1 września br. 
obowiązują nowe ceny 
biletów za przejazdy 
autobusami miejskimi 
na terenie Wejherowa 
i ościennych miejscowości. 
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Mieszkańców osiedla na terenie re-
kreacyjnym odwiedzili m.in. skarbnik 
miasta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz 
Bogusław Suwara, sekretarz Wejhe-
rowa. 
Warto dodać, że grupa najaktywniej-
szych społecznie mieszkańców osie-
dla systematycznie organizuje zajęcia 
sportowe, ogniska i grille, przy których 
jest okazja porozmawiać z sąsiadami, 
a także miło i ciekawie spędzić wolny 
czas. 
Jak mówi radny Wejherowa Mariusz 
Łupina, jeden z inicjatorów ogniska, 
jest to miejsce spotkań  w sąsiedztwie 
osiedla, gdzie znajduje się wiata, pa-
lenisko, ławki i stoliki oraz miejsca do 
rekreacji. W tym roku jeden z miesz-
kańców osiedla poświęcając swój wol-
ny czas, w dbałości o estetykę miejsca, 
upiększył klombem kwiatowym polanę 
piknikową, na której odbywają się spo-
tkania mieszkańców. 

Podczas Krajowego Dnia Działkowca 
Polskiego Związku Działkowego w Za-
brzu nagrodę odebrali prezes Zarządu 
ROD im. F. Ceynowy Kazimierz Miotk 
i skarbnik Piotr Bławat, natomiast pod-
czas Okręgowego Dnia Działkowca 
Polskiego Związku Działkowego w Sta-
rogardzie Gdańskim nagrodę odebrał 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan 
Suprunowicz.
Cieszący się ponad 60-letnią historią 
Rodzinny Ogród Działkowy im. Flo-
riana Ceynowy z sukcesami promuje 
miasto Wejherowo w konkursach na 
najpiękniejsze ogrody działkowe w ca-
łej Polsce. ROD im. F. Ceynowy był 
pierwszym ogrodem Polskiego Związku 
Działkowego w Polsce, który spróbował 
swoich sił w Budżecie Obywatelskim, 
którego projekt Zielonej Szkoły został 
wybrany podczas wejherowskiego gło-
sowania w 2015 r.

Spotkanie integracyjne 
na osiedlu Fenikowskiego

Tradycyjnie we wrześniu na osiedlu Fenikowskiego odbyło 
się spotkanie integracyjne. Było ognisko, przy którym 
pieczono kiełbaski, konkursy i zabawy dla dzieci. 

Rodzinny Ogród 
Działkowy 

im. F. Ceynowy 
najlepszy 

w województwie 
i w Polsce

Rodzinny Ogród Działkowy im. F. Ceynowy w Wejhe-
rowie został laureatem w dwóch konkursach Polskie-
go Związku Działkowego: krajowym i okręgowym. 
W konkursie krajowym zdobył tytuł „ROD ROKU 
2016” otrzymując puchar, tablicę pamiątkową, dy-
plom i nagrodę pieniężną. Natomiast w konkursie 
PZD okręgu pomorskiego zdobył pierwsze miejsce.
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Z okazji Święta Strażnika Miejskiego 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt  awansował na wyższe stopnie 
funkcyjne strażników. Jarosław Kuśka 
otrzymał awans na starszego inspekto-
ra,  Rafał Karcz - na młodszego specja-
listę, Arkadiusz Joskowski - na stopień 
strażnika, Bartosz Czerniawski - na 
strażnika, Piotr Wojtaś i Sebastian Go-
łębiewski - na młodszego strażnika.
Gratulacje awansowanym i wyróżnio-
nym strażnikom złożyli: prezydent mia-
sta Krzysztof Hildebrandt, komendant 
powiatowy policji insp. Beata Perzyń-
ska i pierwszy z-ca komendanta po-
wiatowego podinsp. Marcin Potrykus, 

były komendant Straży Miejskiej Jacek 
Pisarek, przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz oraz 
przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa i Samorządów Henryk Jarosz. 
W spotkaniu uczestniczyli również: za-
stępca prezydenta Beata Rutkiewicz, se-
kretarz miasta Bogusław Suwara i skarb-
nik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz.

– W programie „Bezpieczna droga do szko-
ły” w Wejherowie udział bierze 14. funk-
cjonariuszy straży miejskiej i policji – mówi 
Zenon Hinca, komendant Straży Miej-
skiej w Wejherowie. – Patrole pojawiały 
się przy siedmiu wejherowskich szkołach. 
Bar dzo ważnym elementem zwiększają-
cym bezpieczeństwo na drodze, jest no-

szenie na sobie elementów odblaskowych, 
dlatego podczas tej akcji edukacyjnej roz-
dawaliśmy także elementy odblaskowe.
Straż Miejska w Wejherowie wspól-
nie z 18. strażami miejskimi i gminnymi 
z województwa pomorskiego wzięła 
udział w programie „Bezpieczna droga 
do szkoły”. 

– Wierzę, że moment pożegnania ze służ-
bą i zdania obowiązków komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
będzie dla Pana dniem satysfakcji i zado-
wolenia z dobrze wypełnionego obowiąz-
ku służbowego, jakim było kierowanie 
wejherowską strażą pożarną – powie-
dział Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik 
Wejherowa, który w imieniu prezyden-
ta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 
złożył podziękowania za wieloletnią, 
oddaną i pełnym poświęceniem wyko-
nywaną pracę na rzecz wejherowskiej 
Straży Pożarnej.
Andrzej Papke z pożarnictwem związany 
był od 1985 roku. Od 2005 r. pełnił sta-
nowisko komendanta. Był m.in. współ-
inicjatorem koncepcji budowy Zintegro-
wanego Systemu Ratowniczego, a także 
inicjatorem budowy Centrum Powia-
damiania Ratunkowego i Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Pracował także na rzecz miasta Wejhe-
rowa poprzez udział w pracach Komisji 
Praworządności Rady miasta Wejhero-
wa, jako członek spoza Rady.
Nowym pełniącym obowiązki komen-
danta powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie został Jacek 
Niewęgłowski, dotychczasowy zastępca 
komendanta miejskiego PSP w Gdyni. 

Komendant 
wejherowskiej 
straży pożarnej 
przeszedł na 
emeryturę

W wejherowskiej jednostce 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie odbyła się 
uroczystość pożegnania ze służbą 
komendanta powiatowego PSP 
Andrzeja Papke. W uroczystym 
apelu uczestniczyli przedstawiciele 
straży pożarnej, samorządów 
oraz innych współpracujących 
z instytucją służb.

Gratulacje 
dla strażników 

miejskich

W ratuszu odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Strażnika 
Miejskiego. Wyróżniający się 
w służbie strażnicy otrzymali 
awanse i wyróżnienia. Awanse 
na wyższe stopnie służbowe 
wręczył strażnikom prezydent 
Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i komendant Straży 
Miejskiej Zenon Hinca. 

Dbają 
o bezpieczeństwo 
najmłodszych

Przy wejherowskich 
szkołach strażnicy 

miejscy wspólnie 
z policjantami czuwali nad 

bezpieczeństwem dzieci 
i młodzieży. W ramach 
programu „Bezpieczna 

droga do szkoły” 
pomagali najmłodszym 

w bezpiecznym 
przechodzeniu przez 

jezdnię, tłumaczyli, jak 
bezpiecznie zachowywać się 

na drodze, zwracali uwagę 
również na kierowców 

i rowerzystów, którzy nie 
przestrzegają przepisów 

ruchu drogowego. 



www.wejherowo.pl 7

SPOŁECZEŃSTWO

Medale, przyznane przez Prezydenta RP, 
otrzymali: Anna i Gerard Schmidt w 60. 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego 
oraz w 50. rocznicę: Elżbieta i Kazimierz 
Szymerowscy, Irena i Emil Kowalewscy, 
Janina i Wiesław Paciorek, Bogumiła 
i Włodzimierz Pietrucha.
- Proszę przyjąć serdeczne gratulacje za 
pięćdziesiąt i sześćdziesiąt  lat wspólne-
go pożycia małżeńskiego – powiedział 
do jubilatów prezydent Wejherowa 

Mieszkańcy Wejherowa mieli okazję obej-
rzeć wyjątkową uroczystość z udziałem 
przedstawicieli 3. Flotylli Okrętów Mary-
narki Wojennej, podczas której nastąpiło 
uroczyste przekazanie repliki sztandaru 
1. MPS pocztowi sztandarowemu Bata-
lionu Dowodzenia MW. W uroczysto-
ści wziął udział ostatni żyjący żołnierz 
1. MPS – kpt. mar. w st. spocz. Aleksan-

– Cieszymy się, że przybył nam w Wej-
herowie kolejny nowy autobus. Jest to 
już 37. nowy autobus, w tym 22. marki 
Solaris. Oznacza to, że nasza baza komu-
nikacji miejskiej bardzo dobrze i szybko 
się rozwija, co powinno cieszyć naszych 
mieszkańców. Na dodatek w tym roku 
przypada 35-lecie funkcjonowania MZK, 
bo 35 lat temu została uruchomio-
na pierwsza linia autobusowa – mówi 
Krzysztof Hildebrandt.
Prezydent Wejherowa wręczył preze-
sowi MZK Czesławowi Kordelowi gra-
tulacje z okazji jubileuszu 35-lecia za-
kładu oraz miniaturkę statuetki Jakuba 
Wejhera.
Autobus ma nowy design tablicy roz-
dzielczej i wygodniejsze stanowisko 
kierowcy. Posiada też kamerę nad 
przednimi drzwiami, dzięki której kie-
rowca widzi dokładnie to, co się dzieje 
na zewnątrz pojazdu i na przystanku. 
To już trzeci autobus czwartej generacji 
Solaris Urbino, a piąty z kolei wyposa-
żony w klimatyzację. Nowy pojazd tra-
dycyjnie poświęcił ks. prałat Tadeusz 
Reszka.

37. autobus 
na 35-lecie 
MZK 

Miejski Zakład Komunikacji 
Sp. z o.o. w Wejherowie, 
który w tym roku obchodzi 
35-lecie swojego istnienia, 
uczcił swój jubileusz 
zakupem i wprowadzeniem 
do eksploatacji kolejnego 
nowego autobusu marki 
Solaris Urbino-12.

Krzysztof Hildebrandt. - Życzę Państwu 
kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych 
szczęścia, radości, uśmiechu, jak rów-
nież tego, aby cieszyć się życiem w każ-
dym jego momencie. Jesteście Państwo 
dla nas wzorem, jak przeżyć pół wieku 
w zgodzie i miłości.
Imprezę poprowadził kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Grzegorz Gaszta. 

Kolejne pięć par 
małżeńskich zostało 
odznaczonych 
„Medalami za 
długoletnie pożycie 
małżeńskie”. 
W wejherowskim 
Pałacu 
Przebendowskich 
prezydent Krzysztof 
Hildebrandt 
odznaczył małżonków 
obchodzących 
Diamentowe i Złote 
Gody. 

Medale dla małżonków 
za wspólne 50 i 60 lat

Batalion Dowodzenia MW 
otrzymał replikę sztandaru 1. MPS

W Wejherowie odbyła się uroczystość 
przekazania Batalionowi Dowodzenia 
Marynarki Wojennej repliki sztandaru 

1. Morskiego Pułku Strzelców. 

dra Pawelca. Następnie podczas mszy św. 
w kolegiacie ks. bp Wiesław Szlachetka 
dokonał odsłonięcia i poświęcenia Tablicy 
Memorialnej. Uroczystość z udziałem Or-
kiestry Garnizonowej Wojsk Lądowych 
z Elbląga i Kompanii Honorowej MW. 
Uroczystości patronowali Prezydent RP, 
Minister Obrony Narodowej oraz Prezy-
dent Miasta Wejherowa. 

W Wejherowie odbyła się uroczystość 
przekazania Batalionowi Dowodzenia 
Marynarki Wojennej repliki sztandaru 

1. Morskiego Pułku Strzelców. 
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– Celem Powiatowego Dnia Sportu jest 
pokazanie mieszkańcom miasta oferty 
sportowo-rekreacyjnej z jaką wychodzą 
do społeczeństwa kluby i stowarzysze-
nia sportowe oraz dietetycy – mówi 
Andrzej Byczkowski, dyrektor Powia-
towego Zespołu Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Wejherowie.
Podczas imprezy w różnych miejscach 
parku na dolnym tarasie rozstawio-
ne były stanowiska klubów sporto-
wych i stowarzyszeń. Prezentowali się 
m.in. gimnastyczki, judocy, karatecy, 
bokserzy, ciężarowcy, piłkarze ręczni, 
koszykarze, kolarze i inni. Na scenie 
głównej miał miejsce pokaz gimnasty-
ki artystycznej w wykonaniu dziew-
cząt Stowarzyszenia Gimnastyki Arty-
stycznej w Gdyni. Na matach można 
było zobaczyć  walki judoków i kara-
teków. Spore zainteresowanie wzbu-
dzali też kulturyści WKKiSS „Apollo”. 
W ćwiczeniach na drążku pionowym 
prezentowały się dziewczęta z „Pas-
sion Dance Studio”. W zabawach 
zręcznościowych i konkursach można 
było wziąć udział przy stoisku Nadle-
śnictwa Wejherowo. 

Na wystawie w Filharmonii Kaszub-
skiej można zobaczyć fragmenty zna-
nych i wielokrotnie wystawianych cykli 
składających się zarówno z malarstwa, 

W Parku Miejskim im. A. Majkow-
skiego przy muzyce w rytmach po-
łudniowo-amerykańskich tańczyło 
i gimnastykowało się ponad 30 ko-
biet w różnym wieku. 
– Zumba to wspaniałe połączenie gim-
nastyki, tańca i muzyki, w sumie fajna 
zabawa – mówi jedna z uczestniczek 
imprezy.
Miłośnicy zumby spotykali się co 
tydzień w każdą sobotę podczas 
wakacji, aby brać udział w różnego 
rodzaju zajęciach z dziedzin fitness. 
Zajęcia prowadziły: Aleksandra Szla-
ga-Jaskułka, Marta Szlas i Paulina 
Żuchowska. 

”De Rerum Natura” 
według Karola Formeli

W Galerii Filharmonii 
Kaszubskiej swoje prace 
wystawił Karol Formela. 
”De Rerum Natura” to 
podsumowanie ostatnich 
dziesięciu lat twórczości 
artysty. Wernisaż poprzedził 
performance, który można 
było obejrzeć w foyer. 

rysunku, fotografii oraz grafik, jak i in-
stalacji przestrzennych. Zaprezentowa-
ne zostały niepokazywane dotąd dzieła 
otwierające nową drogę artystycznych 
doświadczeń twórcy. Wernisaż wzboga-
ciła oprawa muzyczna artystki Alicji Je-
lińskiej z Wejherowa występującej pod 
pseudonimem YELLEN z warszawskiego 
kolektywu Electrified. 
Karol Formela to artysta interdyscypli-
narny. Kulturoznawca, grafik oraz spe-
cjalista do spraw reklamy. Zajmuje się 
zarówno malarstwem, rysunkiem, insta-
lacjami, jak i szeroko pojętą sztuką te-
atralną. Aktor i współzałożyciel offowe-
go teatru Teorikon. Kustosz oraz kurator 
wystaw w Filharmonii Kaszubskiej.

Dużo ruchu  
w rytmach zumby

Maraton Zumby 
prowadzony przez 
instruktorki Tiger Gym 
zakończył cykl „Aktywnych 
Sobót w Wejherowie. 

Sportowo 
w parku 

Przez kilka godzin Park 
Miejski rozbrzmiewał 
w minioną sobotę 
muzyką i gwarem imprez 
organizowanych w ramach 
II Powiatowego Dnia 
Sportu w Wejherowie.
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Jak informuje Kamil Adamczak, kierow-
nik prac archeologicznych, w rejonie 
ul. Wniebowstąpienia znaleziono po-
zostałości osadnictwa z wczesnej epo-
ki żelaza, w tym  relikt pieca z okresu 
kultury pomorskiej datowany na około  
400-500 lat p.n.e.
Dodaje, że znaleziono też fragmenty 
garnków glinianych i inne drobne re-
kwizyty, które trzeba dokładnie prze-
brać i oczyścić. Na razie archeolodzy 
są w fazie odkrywania poszczególnych 
warstw i dopiero po szczegółowym 
przebadaniu będzie można coś więcej 
powiedzieć. W pracach archeologicz-
nych uczestniczą Ewelina Orwat i Mag-
dalena Kozicka.
Anita Jaśkiewicz-Sojak, Miejski Konser-
wator Zabytków w Wejherowie infor-
muje, że badania archeologiczne pro-
wadzone są przy ul. Wniebowstąpienia 
w związku z planowaną budową nowe-
go gmachu Sądu Rejonowego. Budowa 
otrzymała wszelkie pozwolenia, ale 
procedura nakazuje przed rozpoczę-
ciem budowy wykonanie badań arche-
ologicznych. Sprawami tymi zajmuje się 

Jak twierdzą właściciele firmy – Leszek 
Glaza i Paweł Hapaniuk, to idealna oka-
zja, aby złożyć podziękowania  wszyst-
kim osobom, bez których ich działalność 
i istnienie nie byłoby możliwe. 
Bogusław Suwara składając gratulacje 
Leszkowi Glazie przypomniał, że przez 

wojewódzki konserwator zabytków ds. 
zabytków archeologicznych przy Urzę-
dzie Ochrony Zabytków w Gdańsku.
- Bardzo cieszymy się z kolejnego, bar-
dzo ciekawego odkrycia archeologicz-
nego w Wejherowie. Wiemy, że przed 
powstaniem Wejherowa założonego 
przez Jakuba Wejhera było tutaj różnego 
rodzaju osadnictwo, co potwierdzają ba-
dania archeologiczne – podkreśla Anita 
Jaśkiewicz-Sojak.
Kamil Adamczak dodaje, że Wejherowo 
położone jest bardzo korzystnie pod 
względem osadniczym. Z rozpoznania 

trzy kadencje był on radnym miejskim 
i przewodniczył Radzie Miasta Wejhe-
rowa. Był pomysłodawcą wielu cennych 
inicjatyw na forum Wejherowa, Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego i Pomorza ta-
kich np. jak Regaty MTK czy Pomorski 
Biznesplan.

Jubileusz 25-lecia firmy ROTOR
Ćwierćwiecze swojej działalności świętowali właściciele 
i pracownicy wejherowskiej firmy „Rotor”. Uroczystość 
jubileuszowa miała miejsce w Filharmonii Kaszubskiej. 

Wejherowianie wzięli 
udział w sprzątaniu 
świata

Uczniowie wejherowskich szkół 
wzięli udział w akcji „SPRZĄTANIE 
ŚWIATA – POLSKA 2016” 
propagując idee aktywnego, 
zdrowego życia oraz edukacji 
ekologicznej. Podczas Akcji 
Sprzątania Świata dzieci i młodzież 
wejherowskich szkół i przedszkoli 
zebrały na terenie miasta 1 tonę 
i 840 kg odpadów.

Podczas prac 
archeologicznych przy 
ul. Wniebowstąpienia 
w Wejherowie natrafiono 
na piec z wczesnej epoki 
żelaza. Odkryciem 
zainteresowała się Anita 
Jaśkiewicz-Sojak, Miejski 
Konserwator Zabytków 
w Wejherowie.

archeologicznego wynika, że obecny ob-
szar Wejherowa, przez który przepływa 
rzeczka Cedron, był terenem, który już 
dużo wcześniej przyciągał osadnictwo. 
Jego zdaniem ciekawym rejonem pod 
względem geograficznym jest cała pra-
dolina rzeki Redy, która jest naturalnym 
ciągiem komunikacyjnym. W tej prado-
linie często lokowało się osadnictwo 
i dlatego w tym obszarze warto prowa-
dzić badania archeologiczne.

odkryto piec z epoki żelaza
W Wejherowie

„Podaj dalej... drugie życie odpadów” 
– pod takim hasłem przebiegała 23. edy-
cja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2016”. 
Głównym przesłaniem tegorocznej akcji 
było promowanie poszanowania zasobów 
i efektywnej segregacji oraz uświadomie-
nie ludzi o ich indywidualnym wpływie 
na środowisko i ilości wytwarzanych od-
padów podczas codziennych czynności, 
a także wyrabianie postaw i zachowań 
sprzyjających ochronie środowiska.
Koordynatorem akcji był Wydział Inwe-
stycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie przy współpracy z Zakładem 
Usług Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o.o i placówkami oświatowo-wycho-
wawczymi z terenu miasta. 
W ramach akcji, w szkołach zostały prze-
prowadzone specjalne programy lekcji 
oraz działania towarzyszące mające na 
celu edukację ekologiczną dzieci. 
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Wejherowo 
na Instragramie
Jak co miesiąc wyróżniamy zdjęcie 
kolejnego użytkownika aplikacji In-
stagram, który opublikował zdjęcia 
Wejherowa na tym fotograficznym 
serwisie społecznościowym. 
Zachęcamy i zapraszamy do publiko-
wania swoich zdjęć na Instagramie. 
Pamiętajcie o oznaczaniu swoich 
zdjęć Wejherowa tagiem: #Wejhe-
rowo

Akcja miała na celu zwiększenie świa-
domości na temat męskich nowotwo-
rów. Stąd w logo memoriału - oprócz 
żagla i klucza wiolinowego - znalazły 
się wąsy, symbol międzynarodowej ak-
cji Movember, promującej profilaktykę 
i zdrowy tryb życia.
Na scenie wystąpili m.in. Les Bigos, 
Marcin Spencer, 2fish, Calista i Agata 
Jasińska. Zorganizowane zostały rów-
nież regaty na Zatoce Puckiej. Tomasz 
Bonarowski był jednym z najbardziej 
znanych i cenionych polskich produ-
centów muzycznych. Od lat związany 
z Wejherowem. Współpracował - jako 
producent, realizator, muzyk sesyjny 
i inżynier dźwięku - z m.in. Myslovitz, 
Krzysztofem Krawczykiem, Grzego-
rzem Skawińskim, Edytą Bartosiewicz, 
Anitą Lipnicką i Johnem Porterem, 
Comą, Big Day, Eweliną Flintą, Małgo-
rzatą Ostrowską, Markiem Piekarczy-
kiem, Martyną Jakubowicz, Makowiecki 
Band, Kumką Olik, Baderem i Yugo-
polis. Za swoją pracę był wielokrotnie 
nominowany do prestiżowej nagrody 
Fryderyka. 

Open Arts Festival, to kontynuacja 
dawnego Open Air Rock Festivalu, któ-
ry od kilkunastu lat organizowany jest 
w Wejherowie. Impreza cieszy się ro-
snącym zainteresowaniem mieszkań-
ców oraz młodzieży nie tylko Wejhero-
wa, ale również Trójmiasta i okolic.
– Impreza skierowana jest do osób otwar-
tych na różne rodzaje muzyki i sztuki. 
Zrezygnowaliśmy z ograniczania się do 
muzyki rockowej ponieważ chcieliśmy 
pokazać, że świat jest wielobarwny tak-
że pod względem muzycznym. Ponadto, 
nie chcieliśmy zamykać przed sobą ścież-
ki rozwoju – mówi Sebastian Niewola 
z Wejherowskiego Centrum Kultury.

Na festiwalowej scenie zaprezento-
wały się zespoły: Fosfor, Mechanism 
i Redford prezentując oprócz tradycyj-
nego repertuaru nowe opracowania. 
Gwiazdą wieczoru była punkowo-roc-
kowa formacja Luxtorpeda.
– Sobotni koncert był prawdziwą gratką 
dla wiernych fanów zespołu, zwłaszcza 
że Luxtorpeda promuje swoją nową pły-
tę. Nie zabrakło też znanych przebojów 
tej grupy – dodaje Sebastian Niewola, 
koordynator Festivalu.
– Dwa dni pod rząd dobrej muzyki dla mło-
dzieży, zarówno hip-hopu jak i rocka, to faj-
ny akcent na pożegnanie tegorocznego lata 
– mówili zadowoleni uczestnicy imprezy.  

Koncertem 
charytatywnym 
upamiętnili Tomka 
Bonarowskiego 

Koncert „Muzycy 
i Żeglarze Razem dla 
Zdrowia”, który odbył się 
w Pucku, dedykowany 
był wejherowianinowi 
Tomkowi Bonarowskiemu, 
zmarłemu w listopadzie 
ub. r. po dzielnej walce 
z rakiem. 

Open Arts Festival 
Fani muzyki rockowej mieli okazję do udziału 
w kolejnej edycji Open Arts Festival, która odbyła 
się w Parku Miejskim na polanie piknikowej 
za amfiteatrem. Organizatorem imprezy było 
Wejherowskie Centrum Kultury. 
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Podczas tych mistrzostw wygrała łącznie 
cztery walki. Przegrała jedynie z późniejszą 
Mistrzynią Świata Gaią Visentin z Włoch. 
W mistrzostwach wzięło udział 1,5 tys. ju-
niorów i kadetów z całego świata.
Zuzia do tej pory wywalczyła sześć tytu-
łów Mistrzyni Polski, jest też zdobywczy-
nią Pucharu Świata oraz Pucharu Europy. 
Aby móc startować w MŚ w Irlandii, Zuzia 
musiała obronić tytuł Mistrzyni Polski (maj 
2016 Leszno), wygrała też kilka turniejów 
kontrolnych, a także wywalczyła złote me-
dale na turnieju międzynarodowym SLO-
VAK OPEN. Polskę na tych Mistrzostwach 
reprezentował też Filip Stark, który zajął 9. 
miejsce. 

Jak mówią organizatorzy turnieju: Kor-
dian Zabrocki i Bartłomiej Woźniak, to 
już trzecia edycja tej imprezy. W turnieju 
wystartowało 19 zespołów, co daje licz-
bę ok. 80 uczestników. W kategorii Open 
Mężczyzn wystartowało 6 zespołów. Zwy-
cięska ekipa „Wszystko mi jedno” zagrała 
w składzie: Marcin Wilk, Krystian Mudlaf, 
Jacek Chojnacki oraz Mateusz Nitsche.
W kategorii Open Kobiet najlepszym te-
amem zostały „4 sosy”, które grały w skła-
dzie: Dominika Mudlaf, Julia Zimniewicz, 
Rozalia Zabrocka oraz Anastazja Kinas. 

Złoty medal wywalczył w kategorii wie-
kowej M-60 w pływaniu na dystansie 
50 m stylem grzbietowym (1:03.02), 
w chodzie sportowym na dystansie 
5000 m (34:00.04), a brązowy w biegu 
na 400 m (1.09). 
Polacy wystawili 12. najlepszych stra-
żaków-pływaków reprezentujących 
Szkołę główną Służby Pożarniczej 
w Warszawie, gdzie podczas trzy-

Zwycięskie dziewczęta na co dzień są za-
wodniczkami UKS Basket Ósemki Wejhe-
rowo, a Dominika Mudlaf została w tym 
roku zawodniczką Kadry Polski U-14.
W kategorii Juniorów, czyli rocznika  
2001-2003 najlepszym teamem zosta-
ła ekipa Asseco, która wygrała wszystkie 
swoje spotkania. W kategorii Juniorek nie 
zgłosiła się do zawodów żadna drużyna-
.W najmłodszej kategorii, czyli Maluchów 
z rocznika 2004 i młodszych zwyciężył ze-
spół „Yellow Gang”, a w rywalizacji dziew-
cząt ekipa „Bańki”.

Streetball Małego Trójmiasta po raz trzeci

W zawodach został rozegrany także kon-
kurs rzutów za trzy punkty, w którym 
nagrody w postaci bonów ufundował 
sklep „Leroy Merlin”. Zwycięzcą wśród 
chłopców został Sebastian Szmidtka, na-
tomiast w dziewczynach wygrała Zosia 
Różewska. 
Nagrody wręczali: Michał Jeliński 
– przedstawiciel Urzędu Miasta w Wej-
herowie oraz Bartłomiej Wożniak i Kor-
dian Zabrocki – organizatorzy turnieju. 
Głównym organizatorem streetballa był 
Klub UKS Basket Ósemka Wejherowo. 

Zawodniczka 
Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
i KTS-K GOSiRT Luzino 
14-letnia Zuzanna Kalbarczyk 
wywalczyła brązowy  
medal w Mistrzostwach 
Świata Kadetek 
w kickboxingu w Dublinie 
w wadze do 55 kg wersji 
pointfighting.

Przy Centrum Handlowym Auchan w Rumi odbył się turniej koszykówki ulicznej „Streetball 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego” organizowany przez UKS Basket Ósemka Wejherowo.

dniowych zawodów zdobyli 21 meda-
li – w tym jeden zdobył Marian Trocki, 
jako jedyny z Pomorza emerytowany 
strażak. 
Marian Trocki wziął także udział w Mi-
strzostwach Polski Weteranów Opo-
lu dla sportowców powyżej 35 lat, 
w których zdobył dwa srebrne meda-
le. W chodzie sportowym na 3000 m 
(20:29.21) i na 5000 m (35:29.30). 

Brązowy medal 
Zuzi Kalbarczyk 
w Mistrzostwach 
Świata
Zawodniczka 
Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
i KTS-K GOSiRT Luzino 
14-letnia Zuzanna Kalbarczyk 
wywalczyła brązowy 
medal w Mistrzostwach 
Świata Kadetek 
w kickboxingu w Dublinie 
w wadze do 55 kg wersji 
pointfighting.

Podwójne złoto i brąz 
Marian Trocki z VI Igrzysk Sportowych 
Policjantów i Strażaków w Hiszpanii przywiózł 
trzy medale – dwa złote i brązowy. 
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SPORT

Uroczystość upamiętniająca 77. rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej i na-
paści Niemiec hitlerowskich na Pol-
skę odbyła się tradycyjnie na skwerze 
przed jednostką wojskową Marynarki 
Wojennej RP. Kwiaty przed pomnikiem 
żołnierzy 1 MPS złożuli m.in. przedsta-
wiciele kombatantów ze Stanisławem 
Harasiukiem – przewodniczący Rady 
Kombatantów na czele, delegacja władz 
powiatu, przedstawiciele miasta Wej-
herowa – przewodniczący Rady Miasta 
Bogdan Tokłowicz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara, skarbnik miasta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz 

W uroczystości uczestniczyli m.in. 
uczestnik kampanii wrześniowej, żoł-
nierz 1 MPS kpt. w st. spocz. Aleksan-
der Pawelec, poseł Kazimierz Plocke, 
przewodniczący Rady Miasta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara, skarbnik miasta Ar-

Po nabożeństwie w kolegiacie wejhero-
wianie spotkali się przed  tablicą upa-
miętniającą 25-lecie powstania NSZZ 
„Solidarność” na Ziemi Wejherowskiej, 
a delegacje uczestniczące w uroczysto-
ści złożyli kwiaty pod tablicą pamiąt-
kową. W imieniu Prezydenta Miasta 
Wejherowa i Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie kwiaty złożyli: przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, wice-
przewodniczący RM Marcin Drewa, se-
kretarz miasta Bogusław Suwara, skarb-
nik miasta – Arkadiusz Kraszkiewicz oraz 
radny Henryk Jarosz. 

9 października na krytej pływalni 
przy Zespole Szkół nr 3 w Wejhero-
wie odbędą się Otwarte Mistrzostwa 
w Ratownictwie Wodnym o Puchar 
Prezydenta Miasta Wejherowa. W ra-
mach mistrzostw zostanie rozegrana 
II edycja Pomorskiej Ligi Ratownictwa 
Wodnego pod patronatem Marszał-
ka Województwa Pomorskiego oraz 
zawody pływackie dla mieszkańców 
Wejherowa. Organizatorem jest Wej-
herowskie Wodne Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe. 

kadiusz Kraszkiewicz, wójt gminy Wej-
herowo Henryk Skwarło, zastępca wój-
ta Maciej Milewski, dowódca Batalionu 
Dowodzenia MW kmdr ppor. Artur Gaj-
demski, przedstawiciele służb munduro-
wych, Rada Kombatantów, poczty sztan-
darowe, księża, nauczyciele i młodzież.       

Hołd żołnierzom 1 MPS 
poległym pod Białą 

W Białej koło Wejherowa, gdzie 8 września 
1939 roku żołnierze 1 Morskiego Pułku Strzelców 
stoczyli bitwę z hitlerowskim najeźdźcą, spotkali 
się przedstawiciele ziemi wejherowskiej, aby oddać 
hołd poległym wówczas polskim żołnierzom.

Hołd żołnierzom kampanii 
wrześniowej i ofiarom 
II wojny światowej
Wejherowianie uczcili pamięć żołnierzy 1 Morskiego Pułku 
Strzelców oraz wszystkich obrońców Polski, którzy 1 września 
1939 roku podjęli trud obrony Ojczyzny i oddali za nią życie.

po Wydarzeniach 
Sierpniowych

36 lat

Tradycyjnym nabożeństwem 
patriotycznym oraz złożeniem 
kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą powstanie 
„Solidarności” wejherowianie 
uczcili 36. rocznicę podpisania 
Porozumień Sierpniowych.

Mistrzostwa 
w Ratownictwie 
Wodnym
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy Październik 2016

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

4.10, godz. 17.00 
Wernisaż wystawy z okazji X-lecia Po-
wiatowo-Miejskiego Konkursu Haftu 
Kaszubskiego, przygotowanej przez 
Klub Hafciarski „Tulpa” Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego Oddziału Wejhe-
rowo

6.10, godz. 16.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych 

6 – 07.10
„Pomorskie spotkania pisarzy z młodymi 
czytelnikami - Z książką na walizkach” – 
spotkania z autorami książek dla dzieci 

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

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

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

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

26.10, godz. 17.00
Ogłoszenie wyników konkursu na logo 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejhe-
rowie oraz Wejherowskiego Konkursu 
„Powiew Weny” z okazji 70-lecia MBP 
w Wejherowie. W programie spektakl 
teatralny „Makatka ze skrawków pamię-
ci” w wykonaniu grupy „Srebrna Nitka” 
WUTW

27.10
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży 

1-22.10
Warsztaty i Festiwal / Nadbałtycki Szlak 
Designu / Odsłona Szwedzka

1-15.10
Warsztaty z zakresu ceramiki, grafiki, 
tkaniny, mebli i wnętrza z wykorzysta-
niem szwedzkiego użytkowego w ra-
mach międzynarodowego projektu 
Nadbałtycki Szlak Designu. - informacje 
o zapisach: (58) 672 27 75 w. 49

22.10
Festiwal Designu

2.10, godz. 11
Koncert Poranki muzyczne - klasycy 
wiedeńscy i ich arcydzieła, bilety: 10 zł 

2.10, godz. 16
Koncert Aloszy Awdiejewa, bilety: 70 zł

4.10, godz. 19
Koncert Macieja Niesiołowskiego i Gru-
py Mocarta z Orkiestrą Sinfonia Baltica, 
bilety: 89 zł - 59 zł ulgowy

6.10, godz. 17 i 20
Spektakl „Boeing, Boeing – Odlotowe 
Narzeczone” - Teatr Bagatela z Krakowa, 
bilety: 95 zł normalny; 85 zł ulgowy

7-9.10
FESTIWAL PRZYGODY WANOGA - bi-
lety: www.wanoga.pl

13.10, godz. 19
Koncert Adam Golicki Quintet / Ad Sha-
ve, bilety: 29 zł normalny; 19 zł ulgowy

14.10, godz. 19
Biesiada Literacka Andrzej Strzelecki, 
wstęp wolny

16.10 godz. 18
Spektakl - Lalka Teatru Polskiego z Biel-
ska-Białej, bilety: 30 zł normalny; 25 zł 
ulgowy

17.10, godz. 17 i 20
Spektakl „Między łóżkami” Teatr Gudej-
ko z Warszawy, bilety: 95 zł

19.10, godz. 19
Koncert Marek Piekarczyk Trio, bilety: 
50 zł

21.10, godz. 17:30 i 20
Spektakl „Swing” Komedia Abelarda 
Gizy, bilety: 80 zł normalny, 70 zł ulgowy

25-26.10, godz. 19
Spektakl „Żeglarz” Teatr Oko z Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury, bilety: 10 zł

27.10, godz. 19
Koncert - Piwnica Pod Baranami - Wielki 
Koncert z okazji 60-Lecia, bilety: 120 zł 
- 80 zł ulgowy

28.10, godz. 19
Spektakl „Księżycowy Chłopiec” Teatr 
Soho z Warszawy i Gdański Teatr Szek-
spirowski, bilety: 30 zł normalny; 25 zł 
ulgowy

Interesujące fragmenty „Quo vadis” 
– polskiego noblisty Henryka Sienkiewi-
cza, mieli okazję usłyszeć i zobaczyć wej-
herowianie, którzy w sobotnie południe 
znaleźli się na placu Jakuba Wejhera.
Wejherowska akcja narodowego czyta-
nia została objęta patronatem Prezyden-
ta Miasta Wejherowa i została przygoto-
wana przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Wejherowie przy wsparciu radnych 
miejskich i pracowników biblioteki. 
Wejherowskie czytanie „Quo vadis” 
zostało wzbogacone improwizowaną 
inscenizacją wybranych fragmentów 
książki, która została wyreżyserowana 
przez bibliotekarkę Ewelinę Magdziar-
czyk Plebanek przy pomocy Krzysztofa 
Powałki. Aktorzy odtwarzający poszcze-
gólne role wystąpili w historycznych ko-
stiumach z czasów rzymskich, co dodało 
imprezie atrakcyjności i zwiększyło wra-
żenia artystyczne. Mimo czytanych partii 
dialogowych wejherowskie „Quo vadis” 
miało wszelkie cechy teatru ulicznego. 
Publiczność obserwująca wydarzenie, 
rozlokowana na ustawionych przed 
pomnikiem Jakuba Wejhera krzesłach, 
ławeczkach ulicznych i pobliskiej kawia-
rence, nagrodziła aktorów i organizato-
rów wydarzenia gromkimi brawami.

Społecznicy wsparli 
narodową inicjatywę 
kultury 
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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 (Aleksandra Borkowska)
 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

>

>

>

INFORMACJA
Prezydent Miasta Wejherowa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba 
Wejhera 8, w dniu 21 września 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 49 na os. Kaszub-
skim 15 wraz z ułamkową częścią grun-
tu działka nr 384/18 obręb 9 (użytko-

Podczas uroczystości ks. kan. Piotr Żyn-
da powiedział, że figura wiąże się z hi-
storią powstania i rozwoju osiedla na 
Śmiechowie oraz przyczyniła się do po-
wstania Kościoła i Parafii pw. NMP Kró-
lowej Polski.

wanie wieczyste),
lokal mieszkalny nr 35 przy ul. Harcer-
skiej 11 wraz z ułamkową częścią grun-
tu działka nr 173/8 obręb 16 (użytko-
wanie wieczyste),
lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Bukowej 
4B wraz z ułamkową częścią gruntu 
działka nr 173/18 obręb 16,
lokal mieszkalny nr 34 przy ul. ks. Pio-
tra Skargi 2 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 146/36 obręb 10.

Tablica pamiątkowa 
z okazji 80-lecia figury 

Matki Bożej na Śmiechowie

W trakcie uroczystości historię śmie-
chowskiej figury przedstawił Bogusław 
Suwara, sekretarz Wejherowa, informu-
jąc, że historia tego miejsca sięga 1934 r., 
kiedy to powołano do życia Wejherow-
skie Towarzystwo Ogródków Działko-
wych Małych Osiedli Podmiejskich.
Z inicjatywy Teresy Uzdrowskiej i Jo-
anny Pustelnik, córki Wiktorii Piwnic-
kiej – wieloletniej opiekunki figury i jej 
otoczenia, została odsłonięta tablica 
pamiątkowa przypominająca historię ka-
pliczki, którą ufundowały władze miasta 
Wejherowa. 
Od ponad 15 lat figura znajduje się 
pod opieką Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa i nadzorem ZUK i WZNK. Więcej:  
www.wejherowo.pl

Mieszkańcy 
Śmiechowa spotkali 
się przy figurze Matki 
Bożej Królowej Korony 
Polskiej, aby uczcić 
80. rocznicę budowy 
i poświęcenia figury. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Drogi Mieszkańcu 
Wejherowa!
Nie narażaj siebie, rodziny 
ani sąsiadów na wdychanie 
zanieczyszczeń powstałych 
podczas spalania śmieci  
i złej jakości węgla!

Dbaj o czyste powietrze 
w Wejherowie! 
• NIE PAL ŚMIECI
• WYMIEŃ STARY KOCIOŁ NA NOWY
• WYKORZYSTUJ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
• REGULARNIE CZYŚĆ INSTALACJĘ GRZEWCZĄ
• SPALAJ PALIWA DOBREJ JAKOŚCI
• PODŁĄCZ BUDYNEK DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
• SPALAJ MNIEJ PALIWA DZIĘKI TERMOMODERNIZACJI 

DOMU
• NIE SPALAJ W OGRODZIE POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH 

– PRZEKAZUJ JE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

• plastikowych pojemników i butelek 
po napojach

• zużytych opon i innych odpadów z gumy
• elementów drewnianych pokrytych 

lakierem
• sztucznej skóry
• opakowań po rozpuszczalnikach, 

środkach ochrony roślin, farbach 
i lakierach

• reklamówek
• papieru kolorowego
• opakowań kartonowych po mleku 

i sokach

Nie wolno spalać !!!

Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, prowadzona jest w ramach konkursu 
„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (emisja 2014) oraz z udziałem środków udostępnionych przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w ramach programu Priorytetowego „Poprawa jakości 
powietrza. Część 2. KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA DLA ZDROWIA:
Nawracające bóle głowy, podrażnienia śluzówek oraz błon śluzowych, uciążliwe alergie oraz zmiany skórne, zaburzenia 
czynności i zwiększona zachorowalność na schorzenia układu oddechowego, (kaszel i trudności z oddychaniem, astma, 
katar sienny), pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia (nadciśnienie, zawał), uszkodzenia wątroby, zwiększone 
ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, niedotlenienie organizmu, bezpłodność - zaburzenia hormonalne, 
problem z płodnością i utrzymaniem ciąży, choroby układu nerwowego, mutacje DNA, uszkodzenia szpiku kostnego. 

RYZYKUJESZ mandat w wysokości 500 zł!
PAMIĘTAJ! PALĄC ŚMIECI ŁAMIESZ PRAWO! 
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