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SPOŁECZEŃSTWO 

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa 
spotkał się z Agnieszką 
Kowalską, Pomorskim 
Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 
Podczas spotkania 
omawiano kwestie związane 
z ochroną zabytków oraz 
ustalano zasady dalszej 
współpracy. 

Michał Witkiewicz, dyrektor festiwalu 
i główny organizator Festiwalu „Wa-
noga” podkreśla, że to jedyna tego 
typu impreza odbywająca się jesienią 
w północnej Polsce, która zatacza co-
raz szerszy krąg w naszym kraju.
– Podczas tegorocznej „Wanogi” prezen-
towaliśmy różne regiony świata i stara-
liśmy się tak dobrać prelegentów, aby 
pokazać wszystkie siedem kontynentów 
i różne formy aktywności - od podró-
żowania na deskorolce po wyprawy ro-
werem, kajakiem oraz wędrowaniem po 
dżungli, czy wspinaniem się po górach 
– mówi Michał Witkiewicz.
Wśród prelegentów, którzy opowia-
dali o swoich podróżach, było wielu 
atrakcyjnych globtroperów jak np. 
Dominik Szmajda, który samotnie 
przedzierał się z maczetą przez serce 
afrykańskiej dżungli, Jagoda Koprow-
ska opowiadająca o mało znanych 

wyspach Tonga na Pacyfiku  czy Piotr 
Horzela,  który półtora roku spędził 
w lodowej krainie Arktyki.
Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kul-
tury Jolanta Rożyńska zaznacza, że na 
„Wanogę” do Wejherowa przyjeżdżają 
ludzie z całego kraju, którzy dosłow-
nie wędrują za podróżnikami. – Cieszy, 
że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawani 
w kraju – dodaje Jolanta Rożyńska pod-
kreślając kameralność tej imprezy i bliski 
kontakt podróżników z widzami. W im-
prezę wkomponowały się, prowadzone 

równolegle,  rajdy piesze i rowerowe 
oraz spływy kajakowe rzeką Piaśnicą.
W imieniu Prezydenta Miasta Wejhero-
wa - Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik 
miasta, podziękował Michałowi Wit-
kiewiczowi za zorganizowanie „Wano-
gi”, przy aktywnej współpracy z Wejhe-
rowskim Centrum Kultury. 

Pomorski 
Wojewódzki 
Konserwator 
Zabytków 
z wizytą 
Wejherowie

Filharmonia Kaszubska w Wejherowie przez dwa dni gościła 
szerokie grono miłośników dalekich podróży. Gośćmi specjalnymi 
tegorocznego V Festiwalu Podróży WANOGA byli: himalaista 
Adam Bielecki oraz podróżnicy Elżbieta i Andrzej Lisowscy.  

Festiwal Przygody WANOGA 
po raz piąty

Agnieszka Kowalska funkcję Pomorskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków pełni od lipca 2016 r. Jest to jej 
pierwsza oficjalna wizyta w Wejherowie. 

– Wejherowo to jedno z większych miast 
w województwie pomorskim, o doskonale 
zachowanej części historycznej – mówi 
Agnieszka Kowalska, Pomorski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków. – To 
miasto historyczne, na tle województwa 
bardzo dobrze zachowane pod kątem 
stanu zabytkowych obiektów. Podczas tej 
wizyty chciałabym zapoznać się z proble-
mami, które tu występują. Urząd Konser-
watora sprawuję od niedawna, stąd ko-
nieczność poznania miasta, jego struktury 
i problemów. 

Jak powiedziała Konserwator, zabytko-
wa architektura Wejherowa ma ogromny 
potencjał, a obiekty są doskonale utrzy-
mane. Konieczne są dalsze prace kon-
serwatorskie i restauratorskie, zwłasz-
cza w budynkach prywatnych.
Krzysztof Hildebrandt prezydent Wej-
herowa przedstawił gościowi historię 
powstania miasta podkreślając dba-
łość władz miasta o zabytki i właściwe 
kształtowanie przestrzeni miejskiej.
– W ostatnich latach przeprowadziliśmy 
rewitalizację najważniejszych zabytków 
Wejherowa: Kalwarii Wejherowskiej, Par-
ku Miejskiego, w którym wprowadzamy 
wciąż nowe funkcje, trwa remont Zespołu 
Klasztornego i Kolegiaty, dofinansowujemy 
renowację innych zabytków - wszystko to 
w porozumieniu z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków – mówi Krzysztof 
Hildebrandt. – Troszczymy się o tradycję 
i dziedzictwo. Przed nami jeszcze wiele do 
zrobienia, dlatego też nasza współpraca 
jest konieczna. 
W spotkaniu uczestniczyli również Be-
ata Rutkiewicz, zastępca prezydenta ds. 
rozwoju miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik Wejherowa oraz Bogusław Su-
wara, sekretarz Wejherowa. 
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INWESTYCJE

PEWIK GDYNIA Sp. o.o. od lat prze-
konuje mieszkańców, że woda dostar-
czana z sieci nadaje się do picia bez 
przegotowania. Powoli zmienia się 
świadomość mieszkańców i coraz wię-
cej osób sięga po „kranówkę”. Pomysł, 
by w szkołach uczniom udostępnić 
wodę do picia, wynikł właśnie z tej po-
trzeby. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. za-
kupiło i rozdysponowało 50 poidełek. 
Poidełka są najczęściej zamontowane 
w pobliżu sal gimnastycznych, bo wła-

W czterech wejherowskich szkołach – Zespole Szkół 
nr 3, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkole 
Podstawowej nr 9 i w Gimnazjum nr 1 zainstalowano 
poidełka w ramach programu „Poidełka w szkołach”. 
Inicjatywa montażu poidełek w szkołach była 
wspólną akcją PEWIK GDYNIA Sp. o.o. i samorządów 
gminnych. Koszty montażu poidełek pokrywało 
miasto Wejherowo. 

śnie po zajęciach w-f uczniom najbar-
dziej doskwiera pragnienie. 
- Zamontowane w wejherowskich szkołach 
poidełka są estetyczne i łatwe w utrzyma-
niu, zapewniają wygodny dostęp do czystej 
i zdrowej wody, którą można pić bez obaw, 
a edukacja zdrowotna ma największe szan-
se na powodzenie, gdy zaczyna się ją od 
najmłodszych lat – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
Akcja ,,Poidełka w szkołach’’ wychodzi 
naprzeciw potrzebom zdrowych zasad 

żywienia w szkołach, gdyż ta woda, 
jest nie tylko zdecydowanie tańsza, 
ale znacznie lepsza od tzw. wody „źró-
dlanej” kupowanej w butelkach PET. 
Smaczna i zdrowa woda dostarczana 
przez gdyński PEWIK, jest znakomitą 
alternatywą dla słodzonych, wysoko-
kalorycznych napojów, które dzieci 
piły do tej pory nie posiadając wygod-
nego dostępu do świeżej wody. Po-
idełka cieszą się wśród uczniów dużą 
popularnością. 

Zakończył się remont południowego chodnika w ciągu 
ulicy Kościuszki i Mickiewicza. Wspólna inwestycja 
powiatu wejherowskiego i miasta Wejherowo nie tylko 
poprawi estetykę miasta, ale przede wszystkim zwiększy 
bezpieczeństwo mieszkańców.

Poidełka w szkołach

Nowy chodnik wzdłuż 
ul. Kościuszki i Mickiewicza 

Po południowej stronie ulicy Kościuszki 
i Mickiewicza, na długości 400 metrów. 
wykonano nowy chodnik z kostki bru-
kowej. Inwestycja kosztowała 150 tys. 
złotych. 
– Inwestycja realizowana była przy współ-
pracy z powiatem – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Przebudowa tego chodnika była koniecz-
na ze względu na nierówne i zniszczone pły-
ty chodnikowe, które utrudniały zwłaszcza 
osobom starszym i niepełnosprawnym, po-
ruszanie się. Cieszy nas współpraca z po-
wiatem w tym zakresie, ponieważ ustalamy 
wspólnie, jakie inwestycje będą prowadzo-
ne w mieście. Do tej pory miasto Wejhero-
wo przeznaczyło na inwestycje realizowane 
wspólnie z powiatem ok. 350 tys. zł. 
Budowa chodnika trwała 3 tygodnie 
i była konieczna ze względu na zły stan 
chodnika. 
– Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpie-
czeństwo i estetyka wyremontowanego 
traktu pieszego – mówi Witold Reclaf., 
wicestarosta wejherowski – Zamierzamy 
przeprowadzić kolejne inwestycje związane 
z remontem chodników m.in. w Wejherowie. 
Są to wspólne przedsięwzięcia z Urzędem 
Miejskim w Wejherowie, ale także z innymi 
gminami powiatu wejherowskiego. Plusem 
takiej współpracy jest oczywiście wspólne 
określenie wspólnych priorytetów, finanso-
wanie oraz uzgodnienia. 
Z inwestycji zadowolony jest radny miej-
ski z tej części Wejherowa Wojciech Ko-
złowski.

– Historyczna, starsza część Wejhero-
wa ma inne potrzeby inwestycyjne, niż 
nowe dzielnice. Z reguły infrastruktura, 
jak drogi czy podłączenie do mediów już 
jest, ale wymaga naprawy lub wymiany 
z uwagi na zużycie i swój wiek. Nie wolno 
nam zapominać o potrzebach i oczekiwa-
niach mieszkańców tej części Wejherowa 

i – jak widać – tu również inwestycje są 
realizowane. – podkreśla radny Woj-
ciech Kozłowski i dodaje. – W imieniu 
mieszkańców dziękuję za ten remont 
i będę obecnie wnioskował o wykonanie 
remontu drugiego, po północnej stronie, 
chodnika w ciągu ulicy Kościuszki i Mic-
kiewicza. 
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SPOŁECZEŃSTWO

INFORMACJA

Podczas obrad Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta miasta Wejherowa przed-
stawiła Wejherowo jako dobre miejsce 
do mieszkania i zwiedzania. – Jest wiele 
powodów, dla których warto przyjechać do 
Wejherowa. Mamy Kalwarię Wejherowską 
i inne piękne zabytki, Filharmonię Kaszub-
ską – Wejherowskie Centrum Kultury, prze-
piękny park, promenadę, ścieżkę rowerową 
wzdłuż rzeki Cedron i inne atrakcje – mówi 
Beata Rutkiewicz dziękując radnym po-
morskim za udzielane środki na rozwój 
kultury i infrastruktury kultury w mieście. 
Przypomniała, że dzięki decyzjom sej-
miku, Wejherowo zdobyło w ostatnich 
latach dofinansowanie ze środków unij-
nych m.in. na renowację Kalwarii Wejhe-
rowskiej, rewitalizację Parku Miejskiego 
i Śródmieścia, budowę Filharmonii Ka-
szubskiej i budowę ciągu pieszo-rowero-
wego wzdłuż rzeki Cedron. 
- To świetna okazja, aby w obecności rad-
nych sejmiku województwa pomorskiego 
podziękować władzom samorządowym 
oraz wspólnotom lokalnym powiatu wej-
herowskiego za wieloletnią współpracę 
w realizacji wielu zadań publicznych re-
alizowanych na terenie miasta i powiatu 
wejherowskiego – mówi marszałek wo-
jewództwa pomorskiego Mieczysław 
Struk. (więcej www.wejherowo.pl)

Prezydent Miasta Wejherowa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, pl. Jaku-
ba Wejhera 8, w dniu 13 paździer-
nika 2016 r. został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz lokali mieszkal-
nych, stanowiących własność Gminy 
Miasta Wejherowa, przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemców:
 lokal mieszkalny nr 5 przy 

ul. św. Jacka 9 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 367/1 
obręb 15.

Badanie pozwala na obejrzenie „od 
środka” całego jelita grubego. Kolo-
noskopia i preparat do oczyszcze-
nia jelita dla osób zgłaszających się 
na badanie są bezpłatne. Nie jest 
potrzebne również skierowanie od 
lekarza. NZOZ nr 1 przy ul. Derdow-
skiego 23 w Rumi zachęca wszystkie 
zainteresowane osoby do wykonania 
bezpłatnego profilaktycznego bada-
nia kolonoskopowego. Dokładnych 
informacji można zasięgnąć pod nu-
merami telefonu: 58 72 72 404 oraz 
58 72 72 405.
Więcej informacji na stronie 
www.wejherowo.pl

W ramach Programu Badań Przesie-
wowych Raka Jelita Grubego w zakre-
sie badań kolonoskopowych istnieje 
możliwość bezpłatnego wykonania 
badania w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rumi. Bada-
nia są wykonywane przez zespół do-
świadczonych lekarzy gastroenterolo-
gów, a sam program jest nadzorowany 
przez Centrum Onkologii w Warsza-
wie i finansowany przez Ministerstwo 
Zdrowia.

Bezpłatne badania 
jelita grubego

W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie miała miejsce 
wyjazdowa XXVI sesja Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. 
Głównym tematem sesji 
było przedstawienie działań 
Samorządu Województwa 
Pomorskiego na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego regionu 
i poprawy infrastruktury kultury. 

Sejmik Województwa 
Pomorskiego 
obradował 
w Wejherowie

– Podczas ostatniej sesji, wejherowscy 
radni obniżyli niektóre stawki podatku od 
nieruchomości i od środków transporto-
wych – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik Wejherowa. – O 16 groszy 
zmniejszono podatek od budynków 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej, który wynosić będzie 22,66 zł 
od 1 m kw. powierzchni użytkowej. 
O 2 grosze zmniejszono stawkę podatku 
od budynków związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, który wynosić 
będzie od 1 stycznia 2017 r. – 4,61 zł 
od 1 m kw. powierzchni. 
Radni obniżyli także roczne stawki po-
datku od środków transportowych 
w dwóch przypadkach. O 6 złotych ob-
niżono podatek od ciągnika siodłowe-
go i balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 12 do 36 ton włącz-
nie, który wynosi 2374 zł (z pozostałym 
zawieszeniem), natomiast o 8 złotych 
mniej zapłacą właściciele ciągnika sio-
dłowego powyżej 36 ton (z pozostałym 
zawieszeniem) - 3072 zł.  
Wszystkie obowiązujące w 2017 r. w Wej-
herowie stawki podatku od nieruchomości 
i od środków transportowych przypomni-
my w listopadowym numerze Nowin. 

Rok 2017 to kolejny rok bez 
podwyżek lokalnych podatków, 
a niektóre stawki zostały nawet 
obniżone. Stawki podatku od 
nieruchomości i od środków 
transportowych w Wejherowie 
obowiązują niezmiennie od 2013 r. 

W Wejherowie 
nie będzie podwyżek 
podatków

NABóR KANDYDATóW

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza 
nabór kandydatów na rzeczoznawców 
do szacowania wartości zwierząt zabi-
tych lub poddanych ubojowi z naka-
zu organów Inspekcji Weterynaryjnej 
albo padłych w wyniku zastosowania 
zabiegów nakazanych przez te organy, 
spośród osób mających miejsce za-
mieszkania na terenie Wejherowa.

Wnioski osób zainteresowanych przyj-
mowane będą do dnia 30 listopada 
2016 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego przy ul. 12 Marca 195,  
84-200 w Wejherowie lub drogą poczto-
wą na wskazany adres. Bliższe informacje 
można uzyskać w Wydziale Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie (pokój 104, tel. 58 677 71 16).
Całość obwieszczenia: 
www.wejherowo.pl
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AKTUAlNOŚCI

 W dniach 29 października do 1 li-
stopada dodatkowo zostanie uru-
chomiona linia „D” na trasie Osie-
dle Przemysłowa - Cmentarz. linia 
będzie kursowała w godz. 9-17 co 
90 min. Autobus będzie odjeżdżał 
z przystanku MZK przy ul. Przemy-
słowej „Rogali” – wiata MZK - i na 
trasie przejazdu do Cmentarza bę-
dzie się zatrzymywał na przystan-
kach: Gulgowskiego n/ż, Graniczna, 
Ofiar Piaśnicy, Chopina, Kochanow-
skiego, Pomorska, Prusa - Szkoła, 
Necla i Rybacka.

 1 listopada komunikacja będzie kur-
sowała zgodnie z rozkładami jazdy 
obowiązującymi w niedziele i dni 
świąteczne. Uruchomiona zostanie do 
wejherowskiego Cmentarza przy ul. 
Roszczynialskiego od godz. 8 dodat-
kowe linie: „A” Wejherowo Dworzec 
PKP - Cmentarz; „C” Os. Kaszubskie 
– Cmentarz; linia „D” Przemysłowa-
-Cmentarz. 

 2 listopada komunikacja będzie kur-
sowała zgodnie z rozkładami jazdy 
obowiązującymi w dni powszednie. 
Dodatkowo - po zakończeniu po-
południowej Mszy Św. na „starym 
Cmentarzu” przy ul. 3 Maja - przed 
bramę Cmentarza przy ul. Sportowej 
zostaną  podstawione autobusy ni-
skopodłogowe z oznakowaniem linii 
nr 2 i 3, które następnie włączą się 
w trasy tych linii w kierunku Szpitala 
i Odrębnej. 

Na wszystkich liniach autobusowych 
MZK Wejherowo obowiązują ważne bi-
lety taryfy MZK Wejherowo lub Taryfy 
Metropolitalnej. Bilet normalny kosztuje 
3,20 zł, a ulgowy 1,60 zł. Bilet elektro-
niczny  - 3 zł (normalny), 1,50 zł (ulgowy).  
1 listopada przy wejherowskim cmen-
tarzu zostanie uruchomiony dodat-
kowy punkt sprzedaży papierowych 
biletów jednorazowych. Szczegóło-
we informacje: tel. 58 572 29 33;  
www.mzkwejherowo.pl 

1 listopada w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa tradycyjnie ograniczony zo-
stanie ruch pojazdów w obrębie cmen-
tarza w Wejherowie Śmiechowie. 
Wprowadzone zostaną następujące za-
sady: 
 Wjazd na ogólnodostępny parking 
przy ul. Roszczynialskiego od ul. Sikor-
skiego odbywać się będzie wyłącznie 
ul. Odrębną w obu kierunkach.

 Ul. Roszczynialskiego na odcinku od 
ul. Wniebowstąpienia do cmentarza  
przejezdna będzie tylko dla autobu-
sów komunikacji miejskiej, taksówek 
i rowerów.

 Dla inwalidów przeznaczono 31 miejsc 
postojowych na ogólnodostępnym 
parkingu przy ul. Roszczynialskiego.

 Dla taksówek przewidziano 8 miejsc 
postojowych w zatoce postojowej 
w ul. Roszczynialskiego pomiędzy 
ul. leśną i ul. Brzozową.

 Zamknięte dla ruchu zostaną ulice: 
Roszczynialskiego, Myśliwska, Ofiar 
Grudnia 1970, leśna i Brzozowa.

 1 listopada na płycie boiska przy uli-
cy Wąskiej zostanie zorganizowany 
dodatkowy parking z dojazdem od 
ul. Sikorskiego.

Prosimy o stosowanie się do poleceń 
kierujących ruchem i przestrzeganie 
oznakowania, co usprawni dojazd i po-
wrót z cmentarza. Wszystkich miesz-
kańców Wejherowa zachęcamy do ko-
rzystania z usług komunikacji miejskiej, 
gdzie będzie obowiązywać zwykła ta-
ryfa biletowa. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt spotkał się z Zarządem Rodzin-
nego Ogrodu Działkowego im. F. Ceyno-
wy przy ul. Nadrzecznej w Wejherowie, 
aby pogratulować działkowcom za zaję-
cie I miejsca w Konkursie Okręgowym 
Ogród Roku 2016 i zdobycie tytułu lau-

Hołd ofiarom 
zbrodni piaśnickiej

W pierwszą niedzielę 
października w leśnym 
Sanktuarium Piaśnickim 
zgromadziło się wielu 
mieszkańców Wejherowa 
i ziemi kaszubskiej, aby 
podczas uroczystości 
patriotyczno-religijnej, 
oddać hołd ofiarom 
zbrodni piaśnickiej. 

29 października – 2 listopada 2016 r.

ZMIANY W ORGANIZACJI 
RUCHU 1 LISTOPADA 2016 r. 
w rejonie cmentarza przy 
ul. Roszczynialskiego reata na szczeblu ogólnopolskim przy-

znanego im przez Krajową Radę PZD. 
W spotkaniu z prezydentem miasta Wej-
herowa uczestniczyli: Kazimierz Miotk 
– prezes Zarządu, Stanisław lademann 
– wiceprezes oraz Franciszek Formella 
– członek zarządu. 

KOMUNIKACJA MIEJSKA 

Gratulacje dla działkowców 
ROD Nadrzeczna

O zbrodni piaśnickiej popełnionej przez 
Niemców podczas II wojny światowej, mó-
wił także w swojej homilii w trakcie nabo-
żeństwa ks. bp Wiesław Szlachetka. W uro-
czystości wzięło udział wielu zaproszonych 
gości, wśród których był także Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa.  
W Piaśnicy zostało zamordowanych wielu 
przedstawicieli polskiej elity politycznej, 
społecznej, intelektualnej i kulturalnej z te-
renów Kaszub i Pomorza. W 2012 roku na 
pl. Grunwaldzkim w Wejherowie odsło-
nięto pomnik ofiar wojen i totalitaryzmów 
„Ecce Patria”, zwany także „Bramą Piaśnic-
ką”. Pomnik-mauzoleum ma w założeniu 
upamiętniać ofiary i bohaterów wszystkich 
wojen i totalitaryzmów XX wieku, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ofiar Piaśnicy. 
Wybudowano go przy trasie, którą Niemcy 
wywozili skazańców na stracenie do lasów 
piaśnickich. 
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AKTUAlNOŚCI

Rezultatem wielu rozmów przedsta-
wicieli Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie z Okręgowym Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w trosce 
o czystość powietrza w mieście, jest 
inicjatywa wspólnego promowania roz-
woju miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC 
w Wejherowie. Rozwój ten możliwy jest 
w określonych obszarach miasta, gdzie 
istnieją przede wszystkim możliwości 
techniczne do podłączania nowych bu-
dynków, a także rezerwy w dociążeniu 
działających magistrali.
O możliwościach wyjścia naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza 
właścicieli prywatnych posesji, rozma-
wiano podczas spotkania Beaty Rut-
kiewicz, zastępcy prezydenta miasta 
z OPEC oraz urzędnikami Urzędu Miej-
skiego, Starostwa Powiatowego i przed-
stawicielami radnych. 
Możliwości podłączenia obiektów do 
sieci ciepłowniczej OPEC w Wejherowie 

znajdują się w następujących rejonach 
miasta:

ul. Sikorskiego (magistrala 2DN200) 
– budynki Waza, budynki Orlex, osie-
dle Zielony Stadion, Invest Sarko, 
osiedla domków jednorodzinnych 
w rejonie ul. Konopnickiej (wymagane 
podłączenie min. 20-30 budynków);
ul. Przebendowskich/Reformatów 
(magistrala 2 DN125) – Pałac Prze-

– To trzynasta wizyta w Polsce, ale jako 
naukowiec i opiekun grupy jestem w Wej-
herowie już po raz jedenasty – mówi dr 
Olga Lazarowicz, wicedyrektor Instytu-
tu Filologii Uniwersytetu Przykarpackie-
go w Iwano-Frankowsku. – Nasza wizyta 
ma charakter praktyki dialektologiczno-
-etnograficznej. Biorą w niej udział stu-
dentki II i III roku polonistyki naszego 
uniwersytetu. Przebywając w Polsce 
studentki uczą się historii oraz kultury 
tego kraju i regionu kaszubskiego. Jest 
okazja posłuchać o tradycjach i zwycza-
jach mieszkających tu ludzi. Ważne też, 
aby słyszeli  bezpośrednio mowę polską 
i próbowali mówić po polsku. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Henryk 
Kanczkowski, radny miejski oraz Miro-
sław Gaffke, prezes  wejherowskiego 
Oddziału ZKP. 

Od wielu lat Urząd Miejski 
w Wejherowie podejmuje różne 

działania na rzecz poprawy 
warunków życia dla mieszkańców 
i czystości powietrza  w mieście. 
Warunkiem ograniczenia tzw. 

niskiej emisji jest eliminacja pieców 
węglowych, na rzecz alternatywnych 

technik ogrzewania.

bendowskich, biblioteka, Dom Pomo-
cy Społecznej;
ul. Gryfa Pomorskiego (magistrala 
2 DN300) – osiedla domków jedno-
rodzinnych (wymagane podłączenie 
min. 20-30 budynków);
ul. Sobieskiego (magistrala 2 DN300) 
– obiekty przy ul. Judyckiego/Sien-
kiewicza, dworzec PKP, budynek 
policji (ul. Kwiatowa, ul. Dworcowa, 
10 lutego), obiekty WTBS, WZNK 
(ul. Kopernika);
ul. Derdowskiego/Narutowicza – osie-
dla domków jednorodzinnych (wyma-
gane podłączenie min. 20-30 budyn-
ków), kościół;
ul. Staromłyńska/Obr. Wybrze-
ża/Borowiecka/ludowa – osiedla 
domków jednorodzinnych (wyma-
gane podłączenie min. 20-30 bu-
dynków).

Jak zapewniła Beata Rutkiewicz wejhe-
rowscy urzędnicy gotowi są do udziele-
nia pomocy mieszkańcom miasta w za-
kresie porad dotyczących warunków 
przyłączania do sieci cieplnej OPEC 
oraz informowania o zakresie doku-
mentacji wymaganej w celu dokonania 
tych przyłączeń.

Sieć ciepłownicza 
gwarancją czystszego 

powietrza w mieście

W celu zdiagnozowania realnego zainteresowania mieszkańców odnośnie podłą-
czenia do istniejącej sieci ciepłowniczej Urząd zamieszcza na swojej stronie inter-
netowej formularz, który jest wstępną deklaracją podłączenia (www.wejherowo.pl 
w zakładce komunikaty). Formularze będą dostępne na stronie internetowej do 
końca listopada 2016 roku. Liczba złożonych deklaracji będzie sygnałem dla spół-
ki OPEC o rzeczywistych potrzebach na terenie Wejherowa. Szacunkowy koszt 
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi ok. 12,5 tys. zł plus umowa 
przyłączeniowa średnio ok. 200-350 zł za metr bieżący przyłącza. Dla przykładu 
koszt zakupu efektywnego pieca na węgiel to 7-8 tys. zł za małe mieszkanie bądź 
15-18 tys. zł za dom jednorodzinny.
Szczegółowe dane na ten temat znajdują się na stronie internetowej:  
opecgdy.com.pl. 

Już po raz trzynasty 
studentki polonistyki 

z Uniwersytetu 
Przykarpackiego 

w Iwano-Frankowsku 
przyjechały do 

Wejherowa w ramach 
praktyk studenckich. 

Już pierwszego 
dnia odwiedziły 
ratusz i spotkały 
się z prezydentem 

Wejherowa Krzysztofem 
Hildebrandtem. Studentki z Ukrainy 

w wejherowskim ratuszu

Już po raz trzynasty 
studentki polonistyki 

z Uniwersytetu 
Przykarpackiego 

w Iwano-Frankowsku 
przyjechały do 

Wejherowa w ramach 
praktyk studenckich. 

Już pierwszego 
dnia odwiedziły 
ratusz i spotkały 
się z prezydentem 

Wejherowa Krzysztofem 
Hildebrandtem. 

>

>

>

>

>

>
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SPORT

Cykl składał się z 3. etapów. 
W kategorii mężczyzn na 
dystansie MAXI zwyciężył 
Bartosz Banach (Torus-Ho-
tel Cztery Brzozy). Tuż za nim 
uplasował się Tomasz Repiński 
(EDF Trek Gdynia). Jako trze-
ci wjechał na metę Krzysztof 
Krzywy (Team Toruń). Wśród 
mężczyzn na dystansie mini 

Wejher Cross Games to zawody typu 
crossfit połączone z pokazami kultu-
rystów i strongmanów. Zawodnicy ry-
walizowali w różnych konkurencjach 
sprawnościowo-siłowych. Blisko stu 
zawodników musiało zmierzyć się w ta-
kich dyscyplinach jak: skakanie, biega-
nie, podnoszenie, dźwiganie i pływanie. 
– Przygotowani zawodnicy, wyniki rewela-
cyjne, duże emocje sportowe – to wszyst-
ko sprawiło, że imprezę można uznać za 
udaną – mówi Bartłomiej Szreder, or-

ganizator Wejher Cross Games. – Zawody 
były możliwe dzięki mieszkańcom, którzy 
oddali głos na nasz projekt w II Wejherow-
skim Budżecie Obywatelskim, a także dzięki 
Urzędowi Miejskiemu w Wejherowie, który 
te zawody dofinansował. 
W kategorii mężczyzn zwyciężył Woj-
ciech Sulima, drugie miejsce zajęli Dawid 
Drawc i Michał Bojan, czwarte – Krzysz-
tof Nieścier, a piąte - Marcin Kalandyk. 
W kategorii kobiet najlepsza okazała 
się Anna Kaszuba, drugie miejsce wy-
walczyła Izabela Grzenkowicz, a trzecie 
– Paulina Barcowska. Czwarte miej-
sce zajęła Natasza Duszkiewicz, piąte 
– Klaudia Ziółkowska, a szóste – Milena 
Kijewska. 

– Zawody były przekrojowe – od dyscyplin 
siłowych i wytrzymałościowych po gim-
nastyczne z finałem na basenie – mówi 
zwyciężczyni Anna Kaszuba z Gdańska. 
Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik 
Wejherowa podkreśla, że pierwsze 
zorganizowane tego typu zawody 
w Wejherowie, przyciągnęły nie tylko 
mieszkańców miasta, ale także pu-
bliczność z całej Polski. 
– W tegorocznym Wejherowskim Budże-
cie Obywatelskim na projekt „Wejhero-
wo na sportowo – Wejher Cross Games I 
– o puchar Prezydenta Miasta Wejhero-
wo” oddało swój głos 1492 mieszkańców, 
co świadczy o popularności tego typu dys-
cypliny – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. 

Garmin MTB Series

Wejherowo po raz pierwszy gościło 
kolarzy ścigających się na rowerach 
MTB w ramach cyklu Garmin 
MTB Series. W zawodach wzięło 
udział pół tysiąca zawodników 
i zawodniczek z całego kraju, którzy 
rywalizowali w różnych kategoriach 
wiekowych na dystansach MINI 
(28 km) i MAXI (56 km).

Wejher Cross Games - pierwsze 
zawody crossfitowe w Wejherowie

pierwsze miejsce zajął Sławomir Pituch 
(Eurobike Kaczmarek Electric Team).
W rywalizacji Pań na dystansie MAXI 
nie miała sobie równych po raz kolejny 
w cyklu Garmin MTB Series Katarzyna 
Łysek  (Procycling.pl), która wyprzedzi-
ła Joannę Bejm i Marzenę Janczarską. 
Na dystansie o połowę krótszym swoje 
zwycięstwo świętowała Agnieszka Pato-
ka (EDF Trek Gdynia).
– To była niezwykle udana inauguracja 
cyklu Garmin MTB Series i cieszymy się, 
że odbyła się ona właśnie w Wejherowie 
– powiedział Marcin Florek, właściciel  
lABOSPORT Polska. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z frekwencji oraz z niezwykle 
wysokiego poziomu sportowego jaki mo-
gliśmy obserwować na trasie zawodów. 
Dziękujemy za współpracę z miastem Wej-
herowo.
Gotowość współpracy z organizatorami 
zawodów w przyszłym roku potwierdził 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, który wspólnie z Michałem Je-
lińskim, kierownikiem Wydziału Kultury 
UM i Marcinem Florkiem wręczał pucha-
ry i statuetki najlepszym zawodnikom 
i zawodniczkom.

W Zespole Szkół nr 3 
w Wejherowie odbyły się 
zawody Wejher Cross Games 
I o Puchar Prezydenta 
Wejherowa. Impreza sportowa 
zrealizowana została w ramach 
drugiej edycji Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2016. 

w Wejherowie
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KUlTURA

Wyjątkowy album ze zdjęciami pomor-
skich fotografów i wspomnieniami osób 
ze świata kultury, polityki i dziennikar-
stwa powstał, aby uczcić pamięć nie-
zwykłej postaci, bliskiej wielu Polakom. 
Jedno z cytowanych wspomnień udo-
stępnił prof. Józef Borzyszkowski i Mie-
czysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. Bogdan Tokłowicz, prze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowa 
wspominał nabożeństwo w Wejherowie 
odprawione przez Arcybiskupa z okazji 
koronacji Obrazu Matki Bożej Wejhe-
rowskiej przez Papieża Jana Pawła II na 
sopockim hipodromie, nadanie mu Ho-
norowego Obywatelstwa Miasta Wej-
herowa, udział w odpustach na Kalwarii 
Wejherowskiej i widowiskach religijnych 
z cyklu Verba Sacra. Podkreślił także 
znaczenie poparcia, jakie ks. abp T. Go-
cłowski udzielił dla starań władz miasta 
Wejherowa o pozyskanie środków unij-
nych na renowację Kalwarii Wejherow-
skiej.
- Będziemy „pielgrzymować” po Kaszubach 
aż do grudnia – powiedziała Katarzyna 
Żelazek, redaktor wydawnictwa doda-
jąc, że spotkania promocyjne są bardzo 
miłe a przyjęcie mieszkańców Kaszub 
i Pomorza  bardzo życzliwe. 
Więcej informacji o albumie: 
www.ecs.gda.pl.

W uroczystości wzięło udział wiele 
osób, w tym Jarosław Sellin, wicemini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego, 
Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego i Gabriela lisius, 
starosta wejherowski. Prezydenta Wej-
herowa reprezentował sekretarz mia-
sta Bogusław Suwara. Obecny był syn 
zmarłego profesora Aleksander labuda.
Prof. Gerard labuda był historykiem, 
mediewistą Polski i Pomorza, autorem 
m.in. „Studiów nad początkiem państwa 
polskiego”, Historii Kaszubów w dzie-
jach Pomorza”. Prezes Akademii Umie-
jętności, Rektor Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, członek 
Polskiej Akademii Nauk, Doktor honoris 
causa uniwersytetów: Gdańskiego, Ja-
giellońskiego, Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Szczecińskiego, Warszawskiego 
i Wrocławskiego. Honorowy Obywatel 
wielu miast,  w tym Wejherowa. 

W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 spotkali się samorządowcy, artyści 
i działacze kultury. Podczas Gali Kultury Me-
dale „Za zasługi dla powiatu wejherowskie-
go” otrzymali: longina Wysocka, Irena Pia-
stowska, Zofia Meyer, Alicja Klinkosz i Józef 
lanca. Odznaczono także zespół Art`n`Vo-
ices i Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka”.
Nagrodami Remusa uhonorowani zosta-
li: Anna Rocławska-Musiałczyk, ludwika 
Wesserling i Roman Drzeżdżon. Presti-
żowe wyróżnienia otrzymały osoby, któ-
re przyczyniły się do krzewienia kultury 
w regionie. 
– Podczas Gali Kultury uhonorowane 
zostały osoby fizyczne oraz organizacje 

społeczne, które poprzez swoją wielo-
letnią pracę i działalność w znaczącym 
stopniu przyczyniły się do rozwoju po-
wiatu w różnych dziedzinach – mówiła 
w trakcie uroczystości Gabriela Lisius, 
starosta powiatu wejherowskiego.
Ks. prof. Jan Perszon w referacie 
„Człowiek pielgrzymem absolutu”, 
podkreślił, że kultura to wszystko, co 
czyni człowieka bardziej człowieczym.
Podczas gali odbyła się również promo-
cja albumu autorstwa Stanisława Janke  
i Macieja Tamkuna „Poczet pisarzy 
kaszubskich” i otwarcie wystawy 42. 
obrazów Macieja Tamkuna, który na-
malował portrety tych pisarzy. 

Promocja albumu 
o Arcybiskupie 
Tadeuszu 
Gocłowskim 
W albumie „Gość. Arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski”, 
którego promocja odbyła się 
w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko- 
-Pomorskiej w Wejherowie, 
znalazła się ponad setka zdjęć 
i opowieści o ks. abp. Tadeuszu 
Gocłowskim. 

Święto Kultury Powiatu Wejherowskiego

Gala Kultury zakończyła odbywające się po raz 12. Dni Kultury Powiatu 
Wejherowskiego. Podczas gali wręczono Medale za zasługi i Nagrody 
Remusa. W imieniu prezydenta Wejherowa gratulacje dla wejherowian 
złożył Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa.

Pomnik profesora 
Gerarda Labudy 
stanął w Luzinie

Prof. Gerard Labuda 
został upamiętniony przez 
społeczność kaszubską 
wybudowaniem mu 

pomnika, który stanął 
w centrum Luzina. 

Odsłonięcie pomnika zbiegło 
się z setną rocznicą Jego 
urodzin oraz obchodami 
Roku Profesora Gerarda 

Labudy w powiecie 
wejherowskim.  
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SPOŁECZEŃSTWO

Prezydent podkreślił, że dobra kondycja 
wejherowskiej oświaty jest wynikiem 
wieloletnich starań i zabiegów polega-
jących m. in. na pozyskiwaniu środków 
pozabudżetowych, nowoczesnego wy-
posażenia sal lekcyjnych czy awansu 
stopnia zawodowego nauczycieli. 
- Fakt dobrej kondycji wejherowskiej oświaty 
to m. in. wysokie wyniki nauczania, a także 
podwyższanie kwalifikacji przez nauczycieli. 
Jednym z mierników wysokiego stopnia na-
uczania jest również udział uczniów w kon-
kursach i olimpiadach tematycznych. Każda 
z samorządowych szkół ma wielu laureatów 
olimpiad różnych szczebli, wliczając w to 
olimpiady wojewódzkie i ogólnopolskie 
– powiedział prezydent dziękując wszyst-
kim nauczycielom i wychowawcom oraz 
pracownikom administracji szkół za trud 
i wysiłek w dziele edukacji i wychowa-
nia dzieci i młodzieży. Nagrodę Kuratora 
Oświaty otrzymała Olga Tomaszewska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9.
W części artystycznej, która uświetni-
ła obchody Dnia Edukacji Narodowej 
w Wejherowie, wystąpił Maciej Mieczni-
kowski ze swoim zespołem.

Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa otrzymali: dyrektorzy szkół – Piotr litwin 
(ZS1) i Beata Dampc (ZS2) oraz nauczyciele - Wiesława Aronowska (SP8), lucyna 
Kozielecka (SP8), Agnieszka Willma (G1), Anna Strągowska (G1), Aleksandra lis (ZS1), 
Joanna Rompza (ZS1), Bogusława Polak-Dyszewska (ZS2), Mateusz Ciepłowski (ZS2), 
Monika Pionk (ZS2), Hanna Chuderska-Migel (G3), Magdalena Michalik (G3), Gabriela 
Kitowska (SP8), Marzena Ryńska (SP 8), Barbara Frey (ZSO2), Małgorzata Maria 
Rompca (ZSO2), Bogusława Grażyna Bielawska (ZSO2) i Barbara Gillmeister (PS2).

>

– Trudno dobrać słowa podziękowania, które 
wyraziłyby wdzięczność nauczycielom za 
ich cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie 
w przekazywaniu wiedzy – mówił prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas 
uroczystej gali w Filharmonii Kaszubskiej 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej 
w Filharmonii Kaszubskiej

>Akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela miano-
wanego otrzymali: Joanna Brill (ZS 

1), Martyna lewandowska (ZS3), 
luiza Fil (ZS3), Beata Parchem-
-Albecka (G1), Adriana Czurgiel 

(ZSO2), Agnieszka Hadam (ZS1), 
Barbara Prądzyńska (ZS1), Teresa 
Werno (ZS3), Anna Chodak (SP9), 

Sabina Bieszke (ZS2) i Iwona 
Jaskula-Brzoskowska (PS2).

Celem wizyty studyjnej młodzieży naszych 
wschodnich sąsiadów w Wejherowie było 
zapoznanie się z ideą funkcjonowania sa-
morządu lokalnego i sposobu jego funk-
cjonowania w Polsce na terenie miast 
średniej wielkości. Goście, którymi opieko-
wał się radny Ryszard Kandzora, zwiedzili 

ratusz, wzięli udział we fragmencie obrad 
Rady Miasta Wejherowa oraz zwiedzili 
Wejherowskie Centrum Kultury – Filhar-
monię Kaszubską. Goście spotkali się 
z prezydentem Wejherowa Krzysztofem 
Hildebrandtem oraz z przewodniczącym 
Rady Miasta Bogdanem Tokłowiczem.

Wizyta młodzieży z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
W wejherowskim ratuszu gościła kilkunastoosobowa grupa młodzieży  
z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Wizyta studyjna w Wejherowie 
stanowi element projektu realizowanego przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Gdyni.
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KUlTURA

Jest to już czwarta odsłona 
międzynarodowego projektu 
„Nadbałtycki szlak designu”. 
Podczas warsztatów z cerami-
ki inspirowanej wzornictwem 
użytkowym Szwecji, uczestnicy 
pod okiem artystki Justyny Gó-
reckiej, mieli możliwość wyko-
nania m.in. formy gipsowej do 
kafli, kafla z ceramicznej masy 

lejnej oraz konika szwedzkie-
go z gipsu. Z kolei podczas warsztatów 
z tworzenia wielkoformatowej dekoracji 
ściennej prowadzonych przez Justynę 
Medon, uczestnicy wspólnie stworzyli 
motywy dekoracyjne, a następnie przy 
użyciu techniki szablonu oraz sitodruku 
artystycznego zaprojektowali kolekcję, 
w której skład wejdzie tapeta. Warsz-
tat projektowy zainspirowany wzor-
nictwem oraz bogatą kulturą Szwecji, 
podczas którego uczestnicy zapoznają 
się z wzornictwem Szwecji, architekturą, 

projektowaniem wnętrz i sztuką użytko-
wą. liczba miejsc na warsztaty jest ogra-
niczona. 

O PROJEKCIE
Międzynarodowy projekt „Nadbałtycki 
szlak designu” dotyczący wzornictwa 
użytkowego, a realizowany przez Wej-
herowskie Centrum Kultury, współfi-
nansowany jest przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu: Edukacja/Edukacja kultu-
ralna. Projekt rozpoczął się 1 września 
2014 r. i będzie realizowany do 30 listo-
pada 2016 r.
Głównym celem projektu jest przełama-
nie stereotypów podejścia do designu 
jako czegoś niedostępnego, ekskluzyw-
nego i przeznaczonego dla nielicznych. 
„Nadbałtycki szlak designu” nawiązuje 
nazwą do krajów partnerskich – Pol-
ski, litwy, Rosji, Szwecji i historycznych 
szlaków kupieckich stanowiących in-
spirację dla sztuki użytkowej. Na spe-
cjalnie stworzonym portalu design.wck.
org.pl dostępne są e-kursy, e-konsulta-
cje, e-wystawy, design-space i nagrane 
warsztaty dla osób pragnących posze-
rzyć swoją wiedzę w zakresie wzornic-
twa użytkowego. 

O prestiżową nagrodę główną, czyli Pe-
gaza dobrze znanego z poprzednich edy-
cji, walczyć będą zespoły teatralne i mo-
nodramiści z całej polski, którzy zachcą 
opowiedzieć o swoim swoim świecie.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji 
Przeglądu będzie utwór Marka Grechuty 
zatytułowany: „Świecie nasz”. Uczestnicy 
przygotują spektakl, który pozwoli opo-
wiedzieć o rzeczywistości, w jakiej przy-
szło im żyć, o sposobie jej postrzegania, 
o roli, jaką grają w tym współczesnym 
teatrze świata. Można sięgnąć po teksty 
prześmiewcze, dramatyczne, fantastycz-
ne znanych lub nieznanych autorów lub 
pokusić się o napisanie własnego, orygi-
nalnego scenariusza.
Format Przeglądu uległ w tym roku pew-
nym zmianom. Podczas każdej edycji 
odbywają się warsztaty ćwiczące różne 
umiejętności. W tym roku organizatorzy 
stawiają na ćwiczenie głosu i wykorzysta-
nie zdolności muzyczno-wokalnych. 
Każdy uczestnik powinien znać tekst 
piosenki Marka Grechuty „Świecie 
nasz”, gdyż na nim zbudowany zostanie 

mini spektakl rodem z teatru muzycz-
nego, który będzie powstawać podczas 
warsztatów prowadzonych pierwszego 
i drugiego dnia przeglądu. Umiejętność 
śpiewania lub prowadzenia melorecyta-
cji nie jest konieczna. Starannie dobrani 
Mistrzowie wykażą, że „śpiewać każdy 
może, trochę lepiej lub trochę gorzej” 
i nieważne, jaki będzie efekt, skoro „nie 
o to chodzi, jak co komu wychodzi”. 
Na Przegląd złożą się dwudniowe 
konkursowe prezentacje i warsztaty. 

W czasie przerw będziecie można 
posłuchać mini-koncertów, wymienić 
opinie na temat obejrzanych spekta-
kli i zaprzyjaźnić się. Przez cały czas 
trwania przeglądu foyer Filharmonii 
Kaszubskiej zdobić będą plakaty lub 
obrazy z logotypami uczestników, 
które zgodnie z tradycją, należy przy-
wieźć ze sobą. Będą one stanowiły 
widoczny znak Przeglądu oraz rekla-
mę wykonawców i miejsc, z których 
przyjeżdżają.

Zbliża się kolejna edycja Ogólnopolskiego Przeglądu 
Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. 
W dniach 18-20 listopada w Filharmonii Kaszubskiej 
spotkają się młodzi entuzjaści teatru. Już po raz 
jedenasty Wejherowo gościć będzie uzdolnionych 
początkujących aktorów.

Honorowy patronat nad XI Przeglądem Małych Form Teatralnych objęli Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Powiatu Wejherowskiego 
Gabriela lisius oraz Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje  dotyczące OPMFT im. Ada-
ma luterka można znaleźć na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury pod adre-
sem www.wck.org.pl.

XI Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych 

im. Adama Luterka

Warsztaty w ramach 
projektu „Nadbałtycki 

Szlak Design”

W Wejherowskim Centrum 
Kultury odbyły się warsztaty 
w ramach szwedzkiej odsłony 
międzynarodowego projektu 
Nadbałtycki Szlak Designu 
dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Uczestnicy mieli 
okazję poznać wzornictwo 
szwedzkie z zakresu grafiki, 
ceramiki i szkła, tkaniny i ubioru 
oraz mebli i wnętrza. 
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Pierwszoklasiści podczas uroczysto-
ści obiecali przestrzegać wszelkich 
szkolnych zasad, a także sumiennie 
wypełniać obowiązki ucznia. Dyrek-
tor SP nr 9 Olga Tomaszewska doko-
nała aktu pasowania symbolicznym 
ołówkiem.
Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik 
Wejherowa podkreślił rolę nauczy-
cieli w przygotowaniu do życia szkol-
nego młodych ludzi.
– To Wy nauczyciele, jako pierwsi 
wprowadzacie uczniów w świat wie-
dzy, to Wy jako pierwsi odkrywacie 
przed uczniami życie szkoły – powie-
dział Arkadiusz Kraszkiewicz. – To 
Wasze otwarte serce, przyjazny gest 
i uśmiech spowodują, że szkoła sta-
nie się miejscem przyjaznym. Życzę 
Wam drodzy nauczyciele, byście na 
zawsze w pamięci uczniów zostali za-
pamiętani jako „nasza Pani czy Pan” 
- to brzmi ciepło i przyjaźnie. Także 
rodzice przeżywają święto pasowa-
nia na ucznia. Zdają sobie sprawę 
z ważności tego dnia – bowiem Ich 
dziecko drobnymi krokami wkracza 
w dorosłość, w świat obowiązków, 
wywiązywania się z powierzonych 
zadań.

Zajęcia są przeprowadzane w szkole raz 
w miesiącu przez edukatorów Smart lab 
– firmy, którą stworzyli specjaliści i pa-
sjonaci nauk przyrodniczych. Młodzi na-
ukowcy będą badać, doświadczać, anali-
zować, testować, ale przede wszystkim 
dobrze się bawić. W każdym kolejnym 
miesiącu realizowane są inne treści – we 
wrześniu w centrum uwagi były kolory 
- zielony, niebieski, różowy... Uczniowie 
poznawali wskaźniki chemiczne. 

– Uniwersytet  to nie jest pusta nazwa. 
Bez was nie ma uniwersytetu. Cieszę 
się, że wśród nas jest bardzo wiele osób, 
które zaczynały studia w UTW już wio-
sną 2008 roku. To, że te osoby są do 
dzisiaj i mają najniższe numery w indek-
sach, to jest dowód na to, że z naszym 
uniwersytetem się identyfikują. A jeste-
śmy znanym  uniwersytetem wśród 575. 
działających w Polsce – mówi Roman 
Białas,  prezes Stowarzyszenia Akade-
mia Złotego Wieku dodając, że wysoki 
poziom zajęć gwarantują odpowied-
nio dobrani wykładowcy-wolontariu-

sze a program dopasowany jest do 
potrzeb seniorów.
Podczas inauguracji, w której uczest-
niczyli przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz oraz 
olimpijczyk Hubert Skrzypczak, pre-
zes stowarzyszenia wręczył uroczyście 
pierwsze indeksy nowym studentom 
seniorom. 
UTW w Wejherowie słynie z upo-
wszechniania nordic-walking i jest or-
ganizatorem masowych imprez z kijkami 
m.in. Wejherowskiej Wiosny - Rajd Nor-
dic Wal king im. Grzegorza Rożyńskiego 
skierowanego do studentów UTW woj. 
pomorskiego oraz Marszu Nordic Wal-
king Studentów UTW, który stał się zna-
ną imprezą ogólnopolską. W IV edycji 
marszu udział wzięło 4120 studentów ze 
136 uniwersytetów w całej Polsce oraz 
z litwy. Patronat nad V jubileuszowym 
marszem obejmie przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.

W październiku badane są właściwo-
ści atramentów sympatycznych. Przed 
uczniami m.in. poznawanie maszyny 
elektrostatycznej, analiza kationowa, 
izolacja chlorofilu z liści drzew i traw i to, 
na co liczą najbardziej szkolne łasuchy, 
czyli zajęcia z kuchni molekularnej.

W Społecznej 
Szkole Podstawowej 
i Społecznym Gimnazjum 
w Wejherowie 
realizowany jest 
nowy projekt – cykl 
warsztatowych zajęć 
z chemii, fizyki, przyrody 
oraz ekologii. Biorą 
w nim udział wszyscy 
uczniowie. 

W sali Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości 

Komunalnych miała 
miejsce inauguracja roku 

akademickiego 2016/2017 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Wejherowie prowadzonego 

przez stowarzyszenie 
Akademia Złotego Wieku.

Pierwszoklasiści 
złożyli ślubowanie

W Szkole Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie ponad 
dziewięćdziesięcioro 
pierwszoklasistów złożyło 
ślubowanie i tym samym 
zostało przyjętych w poczet 
społeczności uczniowskiej. 
W uroczystości wziął 
udział skarbnik Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
i Zenon Hinca, komendant 
wejherowskiej Straży 
Miejskiej. 

Gaudeamus 
w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku 

w Wejherowie

Szkoła Społeczna  
czuje chemię do nauki
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Tytuł Mistrza Polski Samorządowców 
2016 w piłce nożnej zdobyła drużyna 
z Nowego Sącza, a drugie miejsce zajęła 
Gmina Stężyca. 
W wejherowskiej drużynie grali: Sła-
womir Walczewski – kapitan, leszek 
Grzeszczyk, Maciej Syska, Marcin Piekut, 
Cezary lewandowski, Remigiusz Sarbak, 
Marek Budnik, Szczepan Kass, Marek 
Glowienkę, Henryk Teclaf. Koordynato-
rem wyjazdu był Bartłomiej Woźniak.
– Swoim zaangażowaniem, uporem 
i sportową postawą, zespół pokazał cha-
rakter w tym turnieju, walcząc z ogrom-
ną ambicją w każdym spotkaniu – mówi 
Bartłomiej Woźniak, koordynator wy-
jazdu. – Myślę, że godnie reprezento-
waliśmy nasz region. Udało się stworzyć 
drużynę, w której panowała dobra atmos-
fera. To był klucz do naszego końcowego 
olbrzymiego sukcesu. Warto wspomnieć, 
iż przed każdym meczem z rąk naszego 
kapitana, przeciwnicy otrzymywali pakiet 
materiałów informacyjno - promocyjnych 
o naszym regionie.
– Daliśmy z siebie wszystko. Każdy mecz 
był dla nas ważny i za wszelką cenę chcie-
liśmy go wygrać – relacjonuje kapitan 
Sławomir Walczewski. – Naszym za-
chowaniem, zarówno na boisku jak i poza 
nim, udowodniliśmy, że jesteśmy drużyną. 
Chciałbym podziękować Zarządowi Po-
wiatu Wejherowskiego, na czele z Panią 
Starostą, a także Prezydentowi Miasta 
Wejherowa, gdyż to właśnie dzięki ich 
przychylności nasz wyjazd był możliwy.

Jak mówi Daniel Szczygieł, prezes Za-
rządu WOPR w Wejherowie i głów-
ny organizator imprezy, w zawodach 
wzięli udział ratownicy reprezentujący 
10 drużyn z kilku miast pomorskich.
- Występ naszych wejherowskich ratow-
ników oceniam jako bardzo dobry. Tylko 
nieznacznie słabiej wypadliśmy w klasy-
fikacji ogólnej od bardzo mocnego regio-
nu słupskiego. Gonimy najlepszych. To 
bardzo doświadczona ekipa – mówi Da-
niel Szczygieł o swoich zawodnikach 
podkreślając, że działające nad jeziora-
mi i nad morzem wejherowski WOPR 
prezentuje bardzo wysoki poziom pod 
względem sprawności i techniki.
W otwarciu i zakończeniu zawodów 
uczestniczył sekretarz miasta Wejhe-
rowa Bogusław Suwara, który wspól-
nie z prezesem WOPR Wejherowo 
Danielem Szczygłem, wręczali - dla 
najlepszych zawodników i zawodni-
czek - medale i puchary ufundowane 
przez Prezydenta Miasta Wejherowa.
Wyniki zawodów na 
www.wejherowo.pl

Celem warsztatów było uświadomienie 
funkcjonariuszom specyfiki autyzmu, 
idącymi za tym trudnymi zachowaniami 
oraz nieprzewidywalnością osób do-
tkniętych tym zaburzeniem.
Spotkanie rodziców dzieci autystycz-
nych, pedagogów i funkcjonariuszy 
odbyło się w Powiatowym Zespole 
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. 
Warsztaty poprowadziły Agnieszka Dra-
bata i Anna Węsierska z PZKS w Wejhe-
rowie.
Jak mówi Iwona Mostowska, wicepre-
zes Wejherowskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Autyzmem, autyzm 
jest poważnym zaburzeniem rozwoju. 
Jego objawy pojawiają się u dziecka po 
ukończeniu trzeciego roku życia. Jest to 
zaburzenie neurorozwojowe związane 
z nieprawidłową pracą mózgu. 

Na Wejherowskich Kortach Teniso-
wych rozegrano Tenisowe Mistrzostwa 
Wejherowa pod patronatem Prezy-
denta Miasta Wejherowa. W turnieju 
w grach pojedynczych i podwójnych 
wzięło udział łącznie 50. zawodni-
ków. W finale gry pojedynczej OPEN 
Jarosław Dziekoński pokonał Rafała 
Trojana 5/7, 7/6, 10/6. Miejsca trze-
cie zajęli: Andrzej Milewczyk i Piotr 
Smagowski. W kategorii 55+ pierwsze 
miejsce zajął Mirosław Brusiło, drugie 

– Andrzej Hincke, trzecie – Dariusz Ol-
szewski, a czwarte – Marek Trojan. W fi-
nale gry podwójnej Damian Dąbrowski 
i Rafał Trojan pokonali Jarosława Dzie-
końskiego i Marcina Kennera 6/1, 6/3. 
Miejsca trzecie zajęli: Mirosław Brusiło 
– Mirosław Podgórski oraz Janusz Siu-
dak – Andrzej Milewczyk. 
Organizatorem mistrzostw był lech 
Bieńkowski – Wejherowskie Korty Te-
nisowe przy współudziale  Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie. 

w piłce nożnej dla 
samorządowców 

Wspólna reprezentacja Powiatu 
Wejherowskiego złożona 
z pracowników jednostek 
samorządowych znajdujących się na 
terenie naszego powiatu wywalczyła 
brązowy medal w VIII Mistrzostwach 
Polski Samorządowców w piłce nożnej. 
Turniej rozgrywany był w Zakopanem, 
a wejherowska drużyna wystąpiła 
w kategorii „oldboy 35 plus”.

Brązowy medal  

II Pomorska Liga 
Ratownictwa Wodnego 
w Wejherowie

W Krytej Pływalni Zespołu Szkół 
nr 3 w Wejherowie rozegrano II 
edycję Pomorskiej Ligi Ratownictwa 
Wodnego. W zawodach wzięło udział 
stu zawodników.  

Strażnicy miejscy z Wejherowa 
wzięli udział w warsztatach 
zorganizowanych przez 
Wejherowskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z Autyzmem. 

Warsztaty 
dla strażników 
miejskich 

Tenisowe Mistrzostwa
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KAlENDARZ IMPREZ KUlTURAlNYCH 

Co, gdzie, kiedy Listopad 2016

Filharmonia Kaszubska 
– Wejherowskie Cen-
trum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

> >

3.11, godz. 16
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych 

7.11, godz. 11
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa „Tygryski”) 

8.11, godz. 11
Spotkanie KMC (grupa „Puchatki”) 

9.11
„Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Strofy o Ojczyźnie” – Konkurs dla 
uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej 
oraz dla uczniów gimnazjum. Zgłosze-
nia do 2.11. 

10.11, godz. 17
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
Kaszubskiej 

17.11, godz. 16
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży 

18.11, godz. 17
Wernisaż ”Jaki Piękny jest Świat” au-
torstwa członków Stowarzyszenia Arty-
stów Plastyków „Pasja” 

22.11, godz. 11
Spotkanie KMC (grupa „Puchatki”) 

23.11, godz. 11
Spotkanie KMC (grupa „Tygryski”) 

21 - 25.11
Tydzień z Kubusiem Puchatkiem z oka-
zji Światowego Dnia Pluszowego Misia 
– lekcje biblioteczne dla przedszkolnych 
grup zorganizowanych. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy w Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży. Ilość miejsc ograni-
czona! 

28.11, godz. 10
X Powiatowy Konkurs Czytelniczy 
– konkurs wiedzy o historii i działal-
ności Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie – konkurs dla uczniów 
szkół gimnazjalnych z terenu powiatu 
wejherowskiego.

2.11,  godz. 18 
Wernisaż „Fotografia z miastem w tle”  
Nadmorskiej Grupy Fotograficznej,

4.11, godz. 18
Wernisaż Piotra Karskiego

6.11, godz. 11
Poranki muzyczne dla dzieci „Psotne 
Blaszaki - w zgranym kwintecie”, bile-
ty: 10 zł

6.11, godz. 18
Koncert Katarzyny Groniec, bilety: 55 zł 
normalny; 45 zł ulgowy, 40 zł uczniowski

8.11, godz. 19
Spektakl „Tango” Teatr Jaracza z Olszty-
na, bilety: 40 zł normalny; 35 zł ulgowy

10.11, godz. 17 i 20
Spektakl „Szalone Nożyczki” Teatr Baga-
tela z Krakowa, bilety: 95 zł

10.11, godz. 20
Koncert leszka Cichońskiego, bilety: 12 zł 
normalny; 10 zł ulgowy; 8 zł uczniowski

11.11, godz. 18
Koncert Orkiestry Kameralnej Polskie-
go Radia Amadeus, bilety: 79 zł - 44 zł

13.11, godz. 18
Spektakl „Preludium Słowiańskie Art 
Color Balet, Wataha Drums i Strojone 
z Krakowa, bilety: normalny 30 zł; ulgo-
wy 25 zł; godz. 19:45 – 21:15 warsztaty 
po spektaklu

14.11, godz. 17 i 20
Kabaret Smile, bilety: 50 zł

15.11, godz. 19
Koncert Mieczysława Szcześniaka i Krzysz-
tofa Herdzina Trio, bilety: 69 zł-49 zł.

17.11, godz. 20
Spektakl „Kolacja Na Cztery Ręce” Teatr 
Kamienica z Warszawy, bilety: 110 zł

18-20.11
Ogólnopolski Przegląd Małych Form Te-
atralnych im. Adama Luterka 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhe-
rowie przygotowała liczne konkursy dla 
swoich czytelników. Młodzi recytatorzy 
(z klas 4-6 SP oraz z gimnazjum) mogą 
spróbować swoich sił w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim „Strofy o Oj-
czyźnie”. Jak co roku, proszeni są o przy-
gotowanie jednego utworu o charakte-
rze patriotycznym. Konkurs odbędzie 
się 9 listopada od godz. 10, zgłoszenia 
za pośrednictwem szkół do 2 listopada.
Kolejna edycja Powiatowego Kon-
kursu Czytelniczego poświęcona jest 
70-leciu Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Konkurs składa się z trzech modułów. 
Pierwszy – rysunkowy – skierowany 
jest do dzieci z przedszkoli oraz klas 
1-3 SP. Drugi – na przygotowanie pre-
zentacji – skierowany jest do uczniów 
klas 4-6 SP. Trzeci – wiedzowy – do 
uczniów szkół gimnazjalnych. Zgłosze-
nia do 21 listopada.
W ramach projektu „Z książką na start” 
organizowany jest konkurs dla całych 
rodzin. Dotyczy on przygotowania ma-
skotki żółwika Hugo – przewodnika po 
projekcie. Prace należy dostarczyć do 
biblioteki do 15 listopada. 
Szczegółowe regulaminy wszystkich 
konkursów znajdują się na stronie 
www.biblioteka.wejherowo.pl w za-
kładce „konkursy”. Zachęcamy do 
udziału – na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody!

20.11, godz. 19
Koncert Kortez, bilety: 69 zł - 39 zł

23.11, godz. 9:30, 11:30 i 13:30
Spektakl „Calineczka” Bałtycki Teatr 
Dramatyczny z Koszalina, bilety: normal-
ny 14 zł; grupowy 12 zł

24.11, godz. 19
Spektakl „Jezioro Łabędzie” Narodowy 
Lwowski Teatr Opery i Baletu – Lviv Ba-
let, bilety: 99 zł - 49 zł

27.11, godz. 18
Koncert Urszula, bilety: normalny 60 zł; 
ulgowy 50 zł

30.11, godz. 19
Koncert Natalii Nykiel, bilety: 55 zł nor-
malne; 49 zł ulgowe; 39 zł uczniowskie

Jesień w wejherowskiej 
bibliotece pełna 
konkursów
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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

>

>

>

Na całość ekspozycji składają się pra-
ce 12. hafciarek z Klubu Hafciarskiego 
„Tulpa” (czyli Tulipan) m.in. ludwiki We-
sserling, Teresy Dembkowskiej, Ireny 
Klamann, Teresy Domnik, Mirosławy 
Dargacz, Marii Michałowskiej, Małgo-
rzaty Schmidtka, Ireny Bartczak i Wandy 
Mironkiewicz. 
Jak powiedziała wieloletnia prezes klubu 
ludwika Weserling, serwety i inne wy-
roby z pięknymi haftami z Wejherowa 

Hafciarki z Klubu 
Hafciarskiego „Tulpa” 
działającego przy Zrzeszeniu 
Kaszubsko-Pomorskim 
o. Wejherowo zorganizowały 
wystawę w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej z okazji 
10-lecia Powiatowo- 
-Miejskiego Konkursu Haftu 
Kaszubskiego.

można podziwiać w wielu miejscach na 
terenie województwa. latem trafiły na 
wystawę w kościele św. Jana w Gdań-
sku, a 25 listopada br. zostaną zaprezen-
towane na Politechnice Gdańskiej.
Gratulacje hafciarkom złożył  sekretarz 
Miasta Wejherowa Bogusław Suwara.

Koordynator Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku YMCA Krysty-
na laskowska otwierając uroczystość 
powiedziała, że rozpoczął się jedenasty 
rok działalności uniwersytetu. Przyby-
ło 62. nowych studentów-seniorów, co 
daje w sumie ponad trzystu słuchaczy 
oraz 10. nowych wykładowców-wo-
lontariuszy.
- Przed nami stoją duże wyzwania. Przy-
gotowaliśmy ciekawą i bogatą ofertę 
atrakcyjnych zajęć. Oprócz  kontynuacji 
28 przedmiotów doszło 6 nowych - po-
wiedziała w swoim wystąpieniu inau-
guracyjnym koordynator Krystyna  La-
skowska. 

Większość zajęć teoretycznych będzie 
odbywała się w siedzibie Uniwersytetu 
przy ul. Kopernika 13,  ale np. zajęcia 
komputerowe, które rozszerzone zo-
stały o obsługę smartfonów, będą od-
bywały się w liceum Ogólnokształcą-
cym nr 1 przy ul. Bukowej. 
Gratulacje z okazji rozpoczęcia kolejne-
go roku akademickiego złożyli studen-
tom-seniorom m.in. przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz.

Wystawa haftu kaszubskiego 
w bibliotece

W auli Kaszubsko-
Pomorskiej Szkoły 

Wyższej odbyła się 
inauguracja roku 

akademickiego 
Wejherowskiego 

Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

YMCA. Nowy rok akademicki 
studentów-seniorów 

WUTW YMCA
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