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AKTUALNOŚCI 

Nagrodę na Zamku Królewskim w War-
szawie odebrali: Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, autorzy 
projektu – Bogusław Suwara, sekretarz 
Wejherowa i  Agnieszka Narewska z D.D. 
Studio oraz wykonawca Wojciech No-
wicki z firmy Now-drew. 
Celem konkursu „Modernizacja Roku” 
jest promocja inicjatyw i  dokonań do-
tyczących modernizacji i  remontów 
obiektów budownictwa mieszkaniowe-
go, budynków użyteczności publicznej, 
obiektów zabytkowych, obiektów prze-
mysłowych i  inżynieryjnych; obiektów 
szkolnictwa, obiektów kultury, sportu, 
zdrowia i rekreacji oraz obiektów ochro-
ny środowiska. 
W  ciągu 22. edycji konkursu zgłoszono 
11 tys. zmodernizowanych w  całej Pol-
sce  inwestycji. Do tej edycji zgłoszono 
ponad 500 projektów, a do finału zakwa-
lifikowało się ponad 50. 

Jurorzy pod wrażeniem
Andrzej Zieliński, juror konkursu, był 
pod wrażeniem Sali Historycznej „Wej-
herowo Okresu Międzywojennego”.
– 

 – mówi juror Andrzej 

. – -

-

-

-

-

-

-

-

mowite.
– 

-

 
–  mówi , komisarz kon-
kursu, prezes Stowarzyszenia Ochrony 
Narodowego Dziedzictwa Materialnego 

Lekcja o historii Wejherowa
– 

 – mówi -

, prezydent Wejherowa. – -

-

-

-

.
Jak mówi Bogusław Suwara, sekretarz 
Wejherowa, Sala Historyczna wzbu-
dza ogromne zainteresowanie nie tylko 
wśród mieszkańców Wejherowa, ale 
także wśród odwiedzających miasto go-
ści i turystów. 
– -

 – 
mówi . – -

-

. 

Kolejna nagroda dla miasta w tym 
konkursie

Od  2004 roku Wejherowo otrzymało 
nagrody za następujące inwestycje: 

 remont Ratusza Miejskiego w Wejhero-
wie – 2004 r. 

 kompleksowy remont Kalwarii – 2008 r.
 modernizację budynku administracyjne-

go Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 
– 2009 r.

 modernizację Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wejherowie – 2010 r.

 rewitalizację Parku Miejskiego 
im. A. Majkowskiego – 2011 r.

 rewitalizację przestrzeni śródmieścia 
wokół budynku Wejherowskiego Cen-
trum Kultury wraz z  jego modernizacją 
– 2012 r.

 przebudowę ciągu pieszo-jezdnego 
wzdłuż rzeki Cedron w ramach projektu 
„Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” 
– 2013 r.

 rewitalizację kanału Północnego w  Par-
ku Miejskim oraz  budowę chodników 
w ul. Parkowej – 2014 r. 

 budowę ciągu pieszego prowadzące-
go od  ul. Sobieskiego do  ul. Harcerskiej 
– 2015 r.

 zadaszenie istniejącego sezonowego lo-
dowiska przy wejherowskiej „ósemce”.

 Nagroda Ministra Sportu i Turystyki 
2016 r. 

Nagroda w konkursie 
Sala Historyczna w wejherowskim Ratuszu 
zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie 
„Modernizacja Roku 2017” w kategorii Wnętrza. 
Wejherowską inwestycję doceniono za 
stworzenie unikalnej multimedialnej ekspozycji 
o historii miasta w ostatnich latach okresu 
międzywojennego, w czym znaczny udział mieli 
mieszkańcy Wejherowa, którzy udostępnili 
eksponaty i elementy wyposażenia sali.

„Modernizacja 

XXII Edycja Ogólnopolskiego Konkur-
su „Modernizacja Roku 2017” odbywa 
się pod patronatem: Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa, Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
Przewodniczącego Komisji Infrastruktu-
ry Sejmu RP, Podsekretarza Stanu Jana 
Widery w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki, Instytutu Badawczego Dróg i Mo-
stów, Marszałka Województwa Opol-
skiego, Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych,  Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa 
Środowiska, Podsekretarza Stanu Sła-
womira Mazurka, Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
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INWESTYCJE

– -

-

– podkreślił -

.
W  ramach tego projektu wybudowano 
bieżnię i  trzy boiska: do  piłki siatkowej 
plażowej, do  koszykówki oraz  do piłki 
ręcznej. Natomiast w  ramach drugiego 
etapu wybudowano siłownię zewnętrz-
ną oraz plac zabaw dla dzieci. Obiekt jest 
oświetlony, monitorowany i ogrodzony.
– 

-

 – mówi -

con, wiceprezes KS Tytani Wejherowo. 

oddane  

Przy ul. Kochanowskiego 
na osiedlu Kaszubskim 
przekazano oficjalnie 
do użytku Centrum Sportowe 
Tytani. Realizacja obiektu 
odbywała się w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 
Wykonawcą był Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Wejherowie. Budowa 
tego Centrum Sportu była 
prowadzona w dwóch 
etapach i kosztowała łącznie 
ok. pół miliona zł. 

Zespół Enej przyciągnął 
w ostatnia niedzielę lipca 
na polanę piknikową 
za amfiteatrem 
kilkutysięczną 
publiczność 
z Wejherowa i okolic, 
a także turystów 
wypoczywających 
nad morzem. Zabawa 
była wyśmienita, 
a humory mimo 
pochmurnej aury 
wszystkim dopisywały.

Enej

Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt wręczył ze-
społowi na pamiątkę obraz 
o tematyce morskiej, który 
przedstawiał dwa statki, dedy-
kując podarunek słowami „to 
dwa statki dla dwóch braci”.

Wejogranie
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Na  uroczystość przybyła grupa miesz-
kańców Śmiechowa Północ z inicjatorem 
jej nadania Jarosławem Kierznikowi-
czem oraz przedstawiciele władz miasta. 
–

 – powiedział 
, prezydent Wejherowa. 

–  -

-

.

– -

-

-

-

-

 

nie – wyjaśnia 
dodając, że zamiar ten poparła swoimi 
podpisami na wniosku grupa mieszkań-
ców tej  dzielnicy, a  radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Na Węźle Śmiechowo, 
u zbiegu ulic Patoka 
i Jaśminowej, dokonano 
uroczystego odsłonięcia  
nazwy: Rondo Pierwszych 
Osadników Dzielnicy 
Śmiechowo Północ 1934.

-

– Okres wakacyjny to m.in. czas na przy-
gotowanie miejskich szkół i  przedszkola 
do nowego roku szkolnego. W czasie nie-
obecność dzieci wykonano szereg remon-
tów. Na uwagę zasługują np. remonty sal 
lekcyjnych w poszczególnych szkołach czy 
też wymiana instalacji, jak kaloryfery i rury 
w przedszkolu samorządowym na Os. Ka-

Wejherowska 

poziomie

szubskim. Jeśli chodzi o  duże za-
dania, to czekamy na wyniki 

przetargu mającego wyłonić 
wykonawcę budowy sali 
gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 5.

– Moja ocena jest co najmniej dobra, a na-
wet bardzo dobra. Wejherowska oświata 
jest na wysokim poziomie. Komisja Oświa-
ty założyła sobie na początku kadencji, że 
odwiedzimy wszystkie szkoły podstawo-
we i gimnazja. Założenie to wykonaliśmy, 
a wnioski naszych wizyt w placówkach są 
bardzo pozytywne. Poziom naszych szkół 
jest coraz lepszy. 

– Wydatki na oświatę i wychowanie są jed-
nym z priorytetów miasta, gdyż są to nakła-
dy na działania skierowane w  przyszłość, 
która niewątpliwie zależeć będzie do tego, 
jak przygotujemy do niej najmłodsze po-
kolenia. Mimo, że oświata to zadanie rzą-
dowe, to dokładamy z naszego miejskiego 
budżetu co roku ponad 1/3 kosztów, około 
20 mln zł. To ogromne środki.

– Naszą uwagę koncentrujemy na two-
rzeniu warunków umożliwiających rozwój 
kluczowych kompetencji dzieci i  młodzie-
ży oraz pielęgnowaniu talentów. Bardzo 
cieszy bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
dla wejherowskich uczniów, a  także nowe 
inwestycje oświatowo-rekreacyjne, jak 
np.  zadaszenie lodowiska, ciągła rozbudo-
wa infrastruktury do zajęć z wychowania fi-
zycznego przy każdej szkole oraz coraz no-
wocześniejsze wyposażenie dydaktyczne.

– W kadencji 2014-2018 komisja zebrała 
się 39 razy. Mówiąc w skrócie, analizujmy, 
opiniujemy, kontrolujemy różne sprawy 
w  zakresie nie tylko oświatowym, które 
zostały nam przekazane przez Prezyden-
ta, Radę, mieszkańców Wejherowa lub 
z naszej inicjatywy. Dla przykładu, każde-
go roku występowaliśmy do Prezydenta 
z  wnioskiem o  uhonorowanie statuetką 
Jakuba Wejhera szczególnie zasłużonych 
dla miasta osób. Opiniowaliśmy również 
projekty uchwał o dofinansowaniu remon-
tów wejherowskich zabytków oraz nada-
niu nazw ulicom i rondom. 
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Prace koncepcyjne związane z zagospo-
darowaniem całości i rozbudową tego 
terenu na cele sportowo-rekreacyjne 
przy os. Przyjaźni przebiegały pod nad-
zorem zastępcy prezydenta Beaty Rut-
kiewicz i współpracy z radnym Toma-
szem Grothem.
– -

-

 – mówi radny 
. – 

-

. 
– -

-

-

-

-

. 
Jak dodaje Tomasz Groth niezwykle waż-
nym elementem Placu Sportów Miejskich 
jest parkour, który został wybudowany 
przez Miasto i oddany do użytku w bie-
żącym roku. To pierwszy zrealizowany 
element Placu Sportów Miejskich. Głów-
ną ideą i celem parkouru  jest trening w 
pokonywaniu przeszkód w jak najprost-
szy i najszybszy sposób. Projekt tego tre-
nażera powstał przy ścisłej współpracy 
z Łukaszem Milką, który jasko trener tej 
dyscypliny sportu jest jej ekspertem.
– -

-

-

-

-

 – podkreśla prezydent -

. 

Po odczytaniu treści uchwały Rady Mia-
sta Wejherowa przez przewodniczącego  
Rady Miasta Bogdana Tokłowicza do-
konano uroczystego odsłonięcia nazwy, 
a poświęcenia dokonał ks. prałat Daniel 
Nowak, Dziekan Dekanatu Wejherowo.
Rondu u zbiegu ulic Granicznej, Lelewe-
la i  Ofiar Piaśnicy nadano nazwę 11 Li-
stopada 1939 r. Tego tragicznego dnia, 
w dniu polskiego Święta Niepodległości, 
Niemcy zamordowali 300 osób. Wśród 

nich byli mieszkańcy Wejherowa. Za-
strzelona została m.in.  dyrektor gimna-
zjum i  żeńskiego liceum w  Wejherowie 
– bł. siostra Alicja Kotowska, której imię 
nadano drugiemu z  rond – przy ul.  Kar-
nowskiego i Ofiar Piaśnicy.
– -

-

 – pamiętać o hi-
storii – mówi , 

prezydent Wejherowa. – 

-

-

 – pod-
sumowuje.
Jak powiedział ks. prałat Daniel Nowak, 
troska o  tych, którzy zginęli w  Piaśnicy, 
to nasza powinność. Przy drodze do Pia-
śnicy – miejsca kaźni ludności polskiej 
na Pomorzu Gdańskim w czasie II wojny 
światowej, znajduje się już Brama Pia-
śnicka, a  nieopodal Sanktuarium Mę-
czenników Piaśnicy.

rond 

Dwa nowo wybudowane ronda na ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie 
mają nowe nazwy – 11 Listopada 1939 r. i Bł. Siostry Alicji 
Kotowskiej. Uroczystość odsłonięcia nazw zgromadziła wielu 
mieszkańców, radnych i włodarzy Wejherowa oraz powiatu.

Plac Sportów Miejskich 
przy os. Przyjaźni za Blizą, to 
jeden ze zwycięskich projektów 
Budżetu Obywatelskiego, którego 
autorami są radny Tomasz Groth 
i Łukasz Milka, trener parkour. 
Ze względu na realizowany 
przez miasto kompleksowy 
projekt zagospodarowania 
tego terenu decyzją Prezydenta 
Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta oraz za zgodą 
autorów, projekt został włączony 
w plan inwestycji miejskich. 
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Zgodnie z  wcześniejszymi informa-
cjami, prezydent przygotował pro-
jekt uchwały Rady Miasta Wejhero-
wa w  sprawie przyjęcia 

-

 Dzięki 
tej uchwale, 52 wnioskodawców (50 
budynki jednorodzinne, 2 budynki 
wielorodzinne), którzy złożyli wnioski 
do  unieważnionego konkursu „Czyste 
Powietrze Pomorza - edycja 2018 r.”, 
może otrzymać dofinansowanie na ta-
kich samych zasadach, ale z  budżetu 
miasta. Bardzo ważne jest wsparcie 
właścicieli budynków jednorodzin-
nych, którzy zazwyczaj mają dużo 
mniejsze możliwości pozyskania dofi-
nansowania zewnętrznego. 
Uchwała nie różni się od pierwotnego 
programu „Czyste Powietrze Pomorza 
Uchwała uzyskała pozytywną opinię 
organów opiniujących i została przyjęta 
przez Radę Miasta Wejherowa.

 Uchwała dotyczy rozliczenia wnio-
sków, które zostały złożone do 
unieważnionego przez WFOŚiGW 

w  Gdańsku konkursu „Czyste Powie-
trze Pomorza” (edycja 2018). Regula-
min nie przewiduje możliwości składa-
nia nowych wniosków;

 Wysokość dofinansowania ze środ-
ków finansowych Miasta Wejherowa 
wyniesie 35% rzeczywistych kosztów 
kwalifikowanych poniesionych fak-
tycznie przez wnioskodawcę;

 Rozliczenie na podstawie faktur wy-
stawionych na wnioskodawcę, doku-
mentu potwierdzającego zgłoszenie 
robót budowlanych wraz z  potwier-
dzeniem właściwego organu o  nie-
wniesienie sprzeciwu lub uzyskanie 
decyzji pozwolenia na budowę oraz na 
podstawie dokumentacji fotograficz-
nej zrealizowanej inwestycji;

 Łączna kwota dofinansowania ze 
środków Miasta Wejherowa nie może 
przekroczyć 380 tys. zł. 

-

-

Niezależnie od powyższego Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku ogłosił właśnie 
konkurs skierowany do jednostek samo-
rządu terytorialnego, które wnioskowa-

ły o  dofinansowanie dla mieszkańców 
w  unieważnionym konkursie „Czyste 
Powietrze Pomorza” (edycja 2018). Do-

-

.

 Zadania mogą dotyczyć wymiany źró-
deł ciepła zasilających wielorodzinne 
budynki mieszkalne lub ich części, na-
leżące do osób fizycznych, jednostek 
samorządu terytorialnego lub takie, 
w  których funkcjonują wspólnoty 
mieszkaniowe;

 Maksymalny poziom dofinansowania 
ze środków WFOŚiGW w  Gdańsku 
może wynieść nie więcej niż 30% po-
niesionych kosztów kwalifikowanych;

 Fundusz może pokryć koszty ponie-
sione przez Wnioskodawcę przed 
datą zawarcia umowy, jeżeli zostały 
one poniesione po dniu 22.06.2018 
r. Podstawę do ich refundacji stano-
wi zawarta umowa. Przed terminem 
zawarcia umowy Wnioskodawca po-
nosi wydatki, mogące stanowić kosz-
ty kwalifikowane zadania, na własne 
ryzyko;

 Dofinansowanie wypłacane będzie 
w formie refundacji poniesionych wy-
datków nie później niż w  I  kwartale 
2019 r.;

Szczegółowe informacje: 

 

-

Szczegółowe informacje: 

 

W  ramach inwestycji wykonany zosta-
nie plac zabaw dla dzieci wyposażony 
w  trampoliny, huśtawkę i  ściankę ak-
tywności oraz namiot do wspinaczki, si-
łownia zewnętrzna z dodatkowymi dzie-
sięcioma urządzeniami. Zamontowane 
zostaną także elementy dodatkowe: ła-
weczki, stojak rowerowy i  stolik do gry 
w szachy. Istniejąca od wielu lat siłownia 
zewnętrzna również została rozbudo-
wana w tym roku.
– -

-

 – mówi 
-

. – -

-

 – dodaje 
.

Realizacja będzie współfinansowana ze 
środków zewnętrznych, które zdobyło 
miasto - Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w ramach programu rozwoju ma-
łej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej o  charakterze wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edy-
cja 2018. 
Przewidywane zakończenie prac to ko-
niec sierpnia.

 

Pomimo unieważnienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu 
„Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018”, mieszkańcy 
Wejherowa, którzy ubiegali się o dofinansowanie wymiany 
pieców węglowych na bardziej ekologiczne, z inicjatywy 
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta będą mogli otrzymać 
środki z budżetu miasta. Celem jest wykonanie robót jeszcze 
w tym roku, aby go nie stracić. 

W wejherowskim parku 
trwa budowa nowego placu 
zabaw przy istniejącej siłowni 
zewnętrznej, która także 
zostanie rozbudowana. Jest to 
kolejny etap rewitalizacji Parku 
im. Majkowskiego.
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W  rozgrywkach najmłodszej kategorii, 
czyli chłopców z  rocznika 2004 i  młodsi 
wystartowało w  sumie osiem zespołów, 
w  tym również drużyny żeńskie. Naj-
lepszym zespołem w  tych rozgrywkach 
okazała się drużyną „MIKA”, która gra-
ła w  składzie: Szymon Nowicki, Michał 
Daszke, Olgierd Kobiak, Tymoteusz Ster-
nicki oraz  Igor Benich. Tuż przed  rozpo-
częciem turnieju w kategorii OPEN na sali 
odbył się koncert lokalnych grup hip-ho-
powych: „Noniemoge” oraz „Luzbukse”. 
W  turnieju OPEN rywalizowało 12 
zespołów w  tym jedna   ekipa żeńska 
pod  nazwą „Red Girls”. Szczęśliwymi 
zwycięzcami okazała się drużyna „Wazo-

Dla fanów e-sportu przygotowano wie-
le atrakcji i wrażeń m.in. turnieje Coun-
ter Strike: Global Offensive 5 vs 5 oraz 
1 vs 1 i FIFA 18. 
W  turnieju Counter-Strike: Global 
Offensive 5 vs 5 wzięło udział 16 dru-
żyn, które rozpoczęły fazę grupową 
w  pierwszy dzień wydarzenia, tuż po 
godzinie 9:00. Mecze były bardzo 
wyrównane i  opiewały w  wiele emo-
cji. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
MOLO NA ZAJĘCIE, drugie miejsce 
– Czeczeny, a trzecie – Boguś.

niarze” w  składzie: Łukasz Kociołek, Ję-
drzej Szymański, Mateusz Nitsche, Jacek 
Chojnacki, Jacek Pałubicki, Jakub No-
waczek oraz  Kacper Bednarczyk. Dru-
gie miejsce zajęli „Tylko siatkę słychać”, 
a trzecie „Nieobliczalni Gdynia”. Podczas 
wydarzenia rozegrany został także kon-
kurs rzutów za trzy punkty, który wygrał 
Jakub Bogusz.
Najlepsze drużyny otrzymały puchary. 
Natomiast każdy uczestnik „I Wejherow-
skiej Nocy Basketu” dostał pamiątkową 
koszulkę. Nagrody w imieniu Prezydenta 
Miasta Wejherowa, -

 wręczał zastępca prezydenta 
Wejherowa, .

Wejherowska

Na zadaszonym boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 
w Wejherowie odbył się pierwszy turniej koszykówki 
pod nazwą „Wejherowska Noc Basketu”. W zawodach 
wzięło udział ok. 130 uczestników.  Wydarzenie 
zorganizował UKS Basket Ósemka Wejherowo.

w Wejherowie

W rozgrywkach indywidualnych FIFA 18, 
na podium znaleźli się: pierwsze miejsce 
– Tomasz Szczygieł, drugie – Marcin Żu-
kowski, a trzecie – Miłosz Okroj.
W turnieju indywidualnym CS:GO (Co-
unter-Strike: Global Offensive) zwycię-
żył Szymon Skrzypczak, drugie miejsce 
zajął Michał Gutkowski, a trzecie – Da-
wid Surowiecki. 

W Filharmonii Kaszubskiej 
rozegrano cykl wydarzeń 
e-sportowych LG HIRO 
Quersus Wakacyjne 
SUPER GAME e-sport, 
zorganizowanych przez 
Prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, 
Wejherowskie Centrum 
Kultury oraz SUPER GAME 
e-sport. 
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Latem otwarty był taras wido-
kowy (17,5 metra nad ziemią), 
z którego rozciąga się wspania-
ły widok na Wejherowo oraz 
Kalwarię Wejherowską. 

 w Wejherowie

Urząd Miejski w  Wejherowie w  ramach promocji miasta, tradycyjnie zorgani-
zował latem nieodpłatne wycieczki po Wejherowie i  Kalwarii Wejherowskiej  
z przewodnikiem oraz zwiedzanie Ratusza. Turyści i wszystkie chętne osoby pragną-
ce poznać najważniejsze zabytki miasta i posłuchać opowieści o historii Wejherowa 
mogły codziennie skorzystać z  oferty zwiedzania miasta. Wycieczki oprowadzane 
były m.in. po Kalwarii Wejherowskiej, kościele klasztornym, po ratuszu, Parku Miej-
skim, Filharmonii Kaszubskiej oraz Szlakiem Nut Kaszubskich. Z tej oferty skorzysta-
ło ponad 3 tysiące osób. 
Zabytkowy budynek ratusza można było odwiedzać w  sezonie letnim przez 7 dni 
w tygodniu. Na turystów czekały m.in. sala historii i tradycji, cela więzienna, makie-
ty miasta i Kalwarii Wejherowskiej oraz nowo otwarta sala historyczna „Wejherowo 
okresu międzywojennego”. 

Kino letnie w wejherowskim am-
fiteatrze cieszyło się dużą popu-
larnością wśród mieszkańców 
i  gości urozmaicając wakacje  
w mieście. Osiem seansów obej-
rzało ponad 4 tysiące osób.  
Jeden seans ze względu na po-
godę został przeniesiony do Mu-
zeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej. 
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Jak zwykle dużym zainteresowaniem cie-
szyła się także muzyka na żywo w  każdą 
niedzielę lipca i  sierpnia na małej scenie. 

Już po raz trzeci przez całe wakacje 
odbył się cykl darmowych zajęć „JOGA 
w  PARKU”, które prowadziła m.in. 
Magda Ziemińska. W  każdą niedzielę 

W  każdą sobotę lipca i  sierpnia 
w  parku o  godz. 10 profesjonalni 
trenerzy prowadzili zajęcia sporto-
we. W  tym roku podczas zajęć był 
zorganizowany darmowy kącik ani-
macyjny dla dzieci. Zajęcia finanso-
wane był z  budżetu miasta Wejhe-
rowa.

W każdą środę o godz. 18.30 przy altanie w wejherowskim parku pro-
wadzone były zajęcia darmowej zumby, także finansowane z  budżetu 
miasta Wejherowa. 

Po raz kolejny w  naszym mieście 
pojawiła się Letnia Biblioteka w  Pa-
łacu. Dzięki współpracy z  Muzeum 
Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej, na tarasie wejherow-
skiego pałacu w lipcu i sierpniu gościł 
plenerowy punkt biblioteczny. Znala-
zła się w nim zarówno oferta książek 
do wypożyczenia, jak i do czytania na 
wygodnych parkowych ławkach. 
Sztandarowym cyklem Letniej Biblio-
teki w  Pałacu były ponownie -

– kameralne spotkania 
z  autorami pod patronatem Prezy-
denta Miasta Wejherowa – Krzysz-
tofa Hildebrandta. Dzięki współ-
pracy z  Wydawnictwem Oficynka 
w otoczeniu parkowej zieleni toczyły 
się rozmowy o literaturze, historii  
i kulturze. 

jogę na trawie w  wejherowskim parku 
ćwiczyło nawet kilkadziesiąt osób. Za-
jęcia finansowane były z  budżetu mia-
sta Wejherowa.

Na scenie wystąpił zespół Majestic, kwar-
tet smyczkowy AQuartet, Natalia Capelik-
-Muianga i Yaga Kowalik. 
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„Festival des Choeurs Lauréats” w Va-
ison-la-Romaine to festiwal z  25. let-
nią tradycją, na który zapraszani są 
wyłącznie laureaci międzynarodo-
wych konkursów muzycznych. Idea 
festiwalu polega na wyłonieniu spo-
śród laureatów konkursów chóralnych 
trzech najlepszych zespołów z  całego 
świata, zróżnicowanych pod wzglę-
dem ilości chórzystów w  następujący 
sposób: zespół kameralny, chór ka-
meralny oraz chór powyżej dwudzie-
stu osób. W  tym roku zaproszono do 
udziału w festiwalu trzy kraje – Łotwę, 
Indonezję i  Polskę. Nasz kraj repre-
zentował Zespół Wokalny Art’n’Vo-
ices. Oktet w  ubiegłym roku (2017  r.) 
zajął dwa drugie miejsca w międzyna-
rodowym konkursie chóralnym Guido 
d’Arezzo we Włoszech. Dzięki sukce-

sowi z Arezzo, w tym roku Art’n’Voices 
otrzymało zaproszenie na francuską 
trasę koncertową, w  ramach „Festival 
des Choeurs Laureats”. 
Koncerty odbywały się w  pięciu miej-
scowościach na terenie Prowansji: 
Rhône Valley, Buis Les Baronnies, Ma-
lataverne, Vaison La Romaine, Vars. 
Art’n’Voices na tę wyjątkową trasę 
koncertową przygotowało obszerny 
program, złożony z  80  minut samej 
muzyki, zawierający cały przekrój mu-
zyki klasycznej: renesansowe motety, 
pieśni romantyczne, a  także utwory 
współczesne. Nie zabrakło też akcen-
tów lokalnych: śpiewacy wykonali kilka 
utworów w  języku kaszubskim (para-
frazę kaszubskiej kolędy „Bi Bi Synku 
Bi” oraz „Reboczi” i „A w Radeni” z Suity 
Kaszubskiej Anny Rocławskiej-Musiał-

czyk). Wszystkie koncerty zgromadziły 
tłumy sympatyków chóralistyki, którzy 
szczególnie zainteresowani byli muzyką 
młodej kompozytorki – Anny Rocław-
skiej-Musiałczyk. 
Trasa koncertowa po Prowansji to nie je-
dyne plany koncertowe zespołu podczas 
tegorocznych wakacji. Oktet usłyszeli-
śmy także w ramach Festiwalu „Niepod-
legła Wielu Wymiarów”. Art’n’Voices na 
co dzień związany jest ze swoją siedzi-
bą w  Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w  Wejherowie. 
O  wszystkich najnowszych planach 
Art’n’Voices można dowiedzieć się 
z  ich oficjalnego profilu na Facebooku:  

– Nasza wizyta ma charakter praktyk dia-
lektologiczno-etnograficznych – mówi  
dr Olga Lazarowicz, wicedyrektor In-
stytutu Filologii Uniwersytetu Przykar-
packiego w  Iwano-Frankiwsku i  docent 
Katedry Języków Słowiańskich. – Biorą 
w niej udział studentki II roku polonisty-
ki naszego uniwersytetu. Przebywając 
w  Polsce studentki uczą się historii oraz 
kultury tego kraju i regionu kaszubskiego. 
Mają okazję posłuchać o tradycjach i zwy-

czajach mieszkających tu ludzi. Szczegól-
nie ważne jest to, że słyszą bezpośrednio 
mowę polską i mówią po polsku. 
Jak powiedział Mirosław Gaffke, prezes 
wejherowskiego Oddziału ZKP, takie 
spotkania to  efekt podpisanej osiemna-
ście lat temu umowy z  Zarządem Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w  Wej-
herowie.
– 

-

kiwsku – powiedział -

, prezydent Wejherowa. – 
-

.
Studentki zwiedziły ratusz, gdzie naj-
większe zainteresowanie wzbudziła sala 
historii okresu międzywojennego, po 
której oprowadzał Bogusław Suwara, 
sekretarz Wejherowa. 
– 

 – mówi , 
studentka II roku filologii polskiej. – 

. 
W  spotkaniu ze  studentkami w  ratuszu 
uczestniczyli również: Michał Jeliński 
– kierownik Wydziału Kultury, Sportu, 
Spraw Społecznych, Promocji i  Turysty-
ki UM w  Wejherowie, Mirosław Gaffka 
– prezes ZKP O. Wejherowo, członki-
nie zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w  Wejherowie oraz radny miejski Hen-
ryk Kanczkowski – członek ZKP. 

-

-

-

-
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Pierwszego dnia koloniści byli świadkami 
walk na Turnieju Rycerskim w  Bytowie. 
Była to wyjątkowa podróż w czasie, nauka 
historii oraz prawdziwe spotkanie z  ryce-
rzem z Wejherowa  i jego uzbrojeniem. 
Oprócz treningów koloniści mogli 
uczestniczyć w  wielu konkursach przy-
gotowanych przez kadrę. Największą 
popularnością cieszył się konkurs „Ka-
raoke”, w  którym dzieci wcielały się 
w  role największych gwiazd estrady 
oraz wybór „Miss” i  „Mistera” Kolonii. 
Sporą popularnością cieszył się także 
konkurs rysunkowy. 
Kadra trenerska w  tym również wycho-
wawcy: Rudolf Simenak, Piotr Stanule-
wicz, Maria Pieper, Justyna Simenak Au-
gustynowicz, Martyna Stanulewicz oraz 
Szymon Garski, czuwała nad szkoleniem 
młodych zawodników oraz wypełniała jej 
wolny czas licznymi grami i zabawami nad 
wodą. 
Specjalnym gościem była Lila Kruszyńska 
Piłat, wielokrotna medalistka Mistrzostw 
Polski, Europy oraz Świata, która szkoli-
ła dzieci w kata. Dzieci z Stowarzyszenia 
Sportów Walki mogły korzystać z  wielu 
atrakcji oferowanym przez organizatora 
dzięki dotacjom m.in. z  Urzędu Miasta 
Wejherowa.

na  wejherowskich kortach w  latach 
1936-1939, postanowili te zawody re-
aktywować. Wspomagani przez Lecha 
Bieńkowskiego – Wejherowskie Korty 
Tenisowe, Urząd Miejski w  Wejhero-
wie i sponsorów: Meble Wiwa.  Abru-
ko Sp. z  o.o, WebCentre.pl. swój cel 
niewątpliwie osiągnęli. 
Turniej stał na bardzo wysokim po-
ziomie organizacyjnym. Na kortach 
w  dniu finałów była obsługa sę-
dziowska i  chłopcy do  podawania 
piłek, za  co podziękowania należą 
się trenerowi Damianowi Kamiń-
skiemu. W  trakcie finałów publicz-
ność mogła na  bieżąco śledzić wy-
niki wyświetlane na monitorze a na 
zakończenie uczestniczyć w  loso-
waniu nagród. Za  przygotowanie 
turnieju organizatorom należą się 
słowa uznania i  podziękowania 
zwłaszcza, że  na zakończenie po-
mysłodawcy   zapowiedzieli kon-
tynuację tej  imprezy deklarując 
jednocześnie podwyższenie rangi 
turnieju.

We  wszystkich grach łącznie wy-
stąpiło 75 osób. W  finale gry po-
jedynczej mężczyzn Michał Bedra 
(Warszawa) pokonał Szymona 
Wiśniewskiego (Rumia) 6/1, 6/3. 
Miejsca III zajęli: Paweł Muzykie-
wicz (Lębork) i  Stanisław Poppel 
(Puck). Finał gry pojedynczej kobiet 
nie odbył się, więc zwycięstwo wal-
kowerem odniosła wejherowianka 
Paulina Bednarczyk. Gra podwójna 
mężczyzn zakończyła się sukcesem 
wejherowian – Jarosława Dziekoń-
skiego i  Marcina Kennera, którzy 
pokonali Michała Bedrę (Warsza-
wa) i  Karola Dąbrowskiego (Łódź) 
6/4,6/3.W finale gry mieszanej zwy-
ciężyła para z Wejherowa – Paulina 
Bednarczyk, Janusz Kierznikowicz, 
która pokonała parę Monikę Bilak 
(Gdynia) – Jarosław Dziekoński 
(Wejherowo) 7/6, 6/3.
Organizatorami turnieju byli Dawid 
Wasiniewski i  Grzegorz Śmietana, 
którzy zainspirowani informacjami 
i  zdjęciami z  turnieju rozgrywanego 

Młodzi karatecy z Wejherowa 
i okolic przebywali na koloniach 
sportowych zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Sportów Walki 
Shotokan w Wejherowie. 
W malowniczo położonym ośrodku 
wypoczynkowym „Skierka” nad 
jeziorem Mausz, młodzi zawodnicy 
trenowali przygotowując się do 
nadchodzących zawodów oraz 
wypoczywali nabierając sił do 
nadchodzącego roku szkolnego. 

Na Wejherowskich Kortach Tenisowych zakończyły się Tenisowe 
Mistrzostwa Morskie, którym patronował Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
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Oddać można zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny, baterie i  akumulatory, 
termometry rtęciowe, żarówki energo-
oszczędne, środki ochrony roślin i  owa-
dobójcze, farby, oleje, lakiery i  rozpusz-
czalniki, przeterminowane lub tylko 
częściowo wykorzystane leki bez opako-
wań i ulotek. 

 

9:00 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdań-
ska 30; 9:40 Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2, Os. Kaszubskie 27; 10:20 
Społeczna szkoła Podstawowa nr 1, 
ul. Obrońców wybrzeża 1; 11:00 Szkoła 

Podstawowa nr 8 ul. Nanicka 22; 12:00-
12:20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3, ul. Budowlanych 2. 

 

9:00 Powiatowy Zespół Kształcenia Spe-
cjalnego, ul. Sobieskiego 300; 9:40 Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobie-
skiego 344 (postój ul. Inwalidów Wojen-
nych); 10:20 Szkoła Podstawowa nr  9, 
Os.  1000-lecia Państwa Polskiego 15; 
11:00 LO nr 1, ul. Bukowa 1; 11:40 Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Strze-
lecka 9; 12:20 Wojewódzki Zespół Szkół 
Policealnych, ul. Kalwaryjska 3; 13-13:20 

Szkoła Podstawowa nr 6, ul.  Śmiechow-
ska 36 (parking z tyłu szkoły).
Istnieje możliwość oddania we własnym 
zakresie zużytych sprzętów elektrycznych 
i elektronicznych w Punkcie Zbiórki Odpa-
dów Niebezpiecznych (PZON), ul.  Obroń-
ców Helu 1 (siedziba Zakładu Usług Ko-
munalnych) od poniedziałku do piątku 
7:00-20:00, w  soboty 9:00-16:00. Zużyte 
baterie zbierane są w systemie pojemniko-
wym w placówkach oświatowych, sklepach 
oraz w  Urzędzie Miasta, natomiast prze-
terminowane leki w  aptekach na terenie 
miasta. Kontakt: www.kzg.pl, dgo@kzg.pl,  
tel. 58 624 66 11

Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem, 
wejherowskie  od-
wiedził zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz.  

-

-

mówi , zastęp-

ca prezydenta Wejherowa. 

-

W  ramach remontu, w  pię-
ciu szkołach podstawowych 
i przedszkolu samorządowym 
przeprowadzono szereg prac 
m.in. zmodernizowano insta-
lację centralnego ogrzewa-

nia, instalację elektryczną i  przeciw-
pożarową, wykonano remont części 
dachu w  jednej z  placówek, wymie-
niono w  poszczególnych salach drzwi, 
okna. Tam, gdzie tego wymagał stan 
techniczny, odnowiono m.in. sale dy-
daktyczne, gabinety specjalistyczne, 
korytarze i sanitariaty. 
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Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-

ska – Wejherowskie 

Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

w Wejherowie

>

>

> > > > > > > >

Wrzesień 2018

Konkurs ma charakter otwarty i skie-
rowany jest zarówno do debiutantów 
jak i dojrzałych autorów mieszkają-
cych na terenie województwa pomor-
skiego. Konkurs rozgrywany w dwóch 
grupach wiekowych: „A” – od 16 do 
l9 lat oraz „B” – od 20 lat.
W grupie wiekowej „B” obowiązują 
dwie kategorie: proza i poezja. Zaś w 
grupie wiekowej „A” obowiązuje jed-
na kategoria, w której można przed-
stawiać utwory poetyckie lub proza-
torskie. Nagradzane będą zwłaszcza 
nowoczesne rozwiązania leksykalne 
i interesujące formy poetyckie. Każdy 
uczestnik może nadesłać na konkurs 
tylko jedną pracę
Warunkiem uczestnictwa w konkur-
sie jest nadesłanie utworów literac-
kich nawiązujących do motta konkur-
su w jednej z dwóch kategorii:

I – Proza: gatunek dowolny – do 
10 stron maszynopisu,

II – Poezja: należy przedstawić 
3 utwory poetyckie.

Pracę konkursową należy opatrzyć 
godłem. 
Utwory nadesłane na konkurs nie 
mogą być wcześnie nagradzane w 
innych konkursach ani publikowane. 
Dla młodzieży przewiduje się nagrody 
rzeczowe, dla dorosłych – finansowe. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród nastąpi w listopadzie 2018 roku.

8.09 (sobota) godz. 12.00 

Plac Jakuba Wejhera – Narodowe Czy-
tanie – ogólnopolska akcja organizowa-
na przez Prezydenta RP od 2012 roku. 
W tym roku wspólną lekturą będzie 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 
Jego inscenizowaną wersję zaprezentu-
ją członkowie grupy teatralnej „Errata” 
ze specjalnym udziałem przedstawicieli 
władz samorządowych. 

06.09 (czwartek) godz. 16.00 

Spotkanie autorskie z Michałem Książ-
kiem, autorem książek podróżniczych: 
„Droga 816” ( NL Gdynia w r. 2016), „Ja-
kuck” i dwóch tomików wierszy. 
Spotkanie będzie miało charakter otwar-
ty : zaproszenie kierujemy do wszyst-
kich zainteresowanych. Spotkanie fi-
nansowane jest przez Instytut Książki 
w ramach programu Dyskusyjne Kluby 
Książki 

12.09 (środa) godz. 11.00 

Spotkanie Klubu Małego Czytelnika (za-
pisy w Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży, ilość miejsc ograniczona) 

26.09 (środa) godz. 11.00 

Spotkanie Klubu Małego Czytelnika (za-
pisy w Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży, ilość miejsc ograniczona) 

24.09-29.09

TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK 
– W Polsce obchodzony od kilku lat. Jego 
celem jest promocja książek, które z naj-
różniejszych przyczyn znalazły się kiedy-
kolwiek na celowniku cenzorów. 

28.09 (piątek) 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO 
CZYTANIA - ogłoszony przez Polską 
Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 
roku. Święto jest doskonałą okazją do 
podkreślenia licznych zalet głośnego 
czytania. 
Zajęcia dla grup zorganizowanych. Za-
pisy w Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży. 

7.09, godz. 19 

Kabaret – Cezary Pazura, bilety: 55 zł-
65 zł/ 

9.09, godz. 12 

Wydarzenie Plenerowe – STRAGANY 
ART., ul. Wałowa

12.09, godz. 19 

Koncert Krystyny Prońko, bilety: 95 zł 
– 105 zł 

13.09, godz. 18 

Wernisaż prac Daniela Mroza, wstęp 
wolny

16.09, godz. 13

Koncert - Niepodległa Wielu Wymiarów, 
Plac Jakuba Wejhera, wstęp wolny

23.09, godz. 19 

Koncert Nataszy Urbańskiej, bilety: 
55 zł-75 zł

28.09, godz. 19 

Spektakl – Scenariusz dla trzech akto-
rów, bilety: 65 zł - 85 zł 

Wrzesień 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży 

Wrzesień 

wystawa haftu kaszubskiego przygo-
towana przez Klub Hafciarski „Tulpa” 
Zrzeszenia Kasz

> > > > > > > >
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– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 

 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20

 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50

 58 677 70 20

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

( ) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Kancelaria Ogólna

( ) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45

 (  
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

 58 677 71 37, 58 677 71 39
(

) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

(
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50

( ) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32

 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97

( ) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

>

>

>

-

– Fundacja VIVA! to duża organizacja zaj-
mująca się wieloma aspektami pomocy 
zwierzętom w bardzo szerokim zakresie, 
a  nasza grupa Pomorski Koci Dom Tym-
czasowy, jak nazwa wskazuje, skupia swo-
je działania wokół tych właśnie pożytecz-
nych i  sympatycznych zwierząt, stąd też 
nasze zainteresowanie utrzymaniem ich 
dobrostanu. Na terenie Wejherowa, dzia-
łając wspólnie z innymi społecznikami zaj-
mujemy się sterylizacjami kotów wolno 
bytujących, adopcjami porzuconych, sta-
ramy się pojawiać tam, gdzie kotom dzieje 
się krzywda. Ponieważ nas – wolontariu-
szy, nie ma zbyt wielu i nie jesteśmy w sta-
nie być wszędzie, uznaliśmy, że edukacja 
mieszkańców miasta jest ważnym czyn-
nikiem ułatwiającym kotom przetrwanie. 
Postaraliśmy się wytłumaczyć przede 
wszystkim korzyści wynikające z kastracji 
i sterylizacji zwierząt, informowaliśmy jak 
pomóc przetrwać kotom zimę czy upały, 
jak szukać pupila, który zaginął, a  także 
jak przygotować się na przyjęcie nowego 
domownika oraz wakacyjny wyjazd z nim.

-

– To niewielka grupa wolontariuszy z te-
renu Trójmiasta i najbliższych okolic – ak-

tualnie około 12 aktywnie działających 
osób. Opiekujemy się kotami bezdomny-
mi oraz wolno żyjącymi. Tworzymy sieć 
domów tymczasowych dla kotów bez-
domnych – są to nasze prywatne miesz-
kania. Nie posiadamy zaplecza w postaci 
kociarni, ani etatowych pracowników, 
a wszystkie działania prowadzimy w ra-
mach nieodpłatnego wolontariatu. 
W  miarę możliwości   przygotowujemy 
do adopcji kocięta, które odławiamy ze 
szczególnie ciężkich warunków. Mie-
sięcznie w  naszych domach tymczaso-
wych przebywa ponad 120 zwierząt, 
a  rocznie nowe domy znajduje około 
300 naszych podopiecznych. Bierzemy 
udział w  realizacji projektów miejskich 
związanych z  ograniczaniem populacji 
kotów wolno bytujących, poprzez ich po-
wszechną sterylizację i kastrację.

-

– Dochodzą nas słuchy, że artykuły cie-
szą się sporym zainteresowaniem. A nas 
z  kolei cieszy fakt, że dzięki nim zwięk-
szamy świadomość społeczeństwa na 
temat tak ważny, jak ograniczanie bez-
domności kolejnych pokoleń zwierząt 
poprzez ich kastrację. A  świadomość ta 
rośnie, co widać, choćby po popularności 
projektu „Kastracja suk i  kotek właści-
cielskich” zgłoszonego do Budżetu Oby-
watelskiego – został on wybrany przez 
mieszkańców naszego miasta i  w  przy-
szłym roku rozpocznie się jego realizacja.

-

-

-

-

-

-

-
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Awans na  stopień kapitana mar. 
otrzymał Dariusz Stemplewski, 
na  stopień starszego chorążego 
sztabowego – Adam Płocki i Mar-
cin Wereszczenko, a  na stopień 
starszego sierżanta – Stanisław 
Cybula i  Dariusz Błoński. Srebr-
ne medale „Siły zbrojne w  służbie 
Ojczyzny” otrzymali: mjr Artur 

Pszon, mjr Arkadiusz Kąkol i mł. chor. To-
masz Okrój.   
– 

-

-

-

 
– w imieniu prezydenta Wejherowa gra-
tulacje awansowanym i  wyróżnionym 
złożył sekretarz miasta -

. 

Wśród uczestników imprezy poja-
wili się m.in.  prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt z  małżon-

ką, zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, a także gwardian Klasz-

toru OO. Franciszkanów o. Daniel 
Szustak. 

– 
-

-

-

-

– mówi -

, zastępca prezydenta 
miasta.
Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kul-
tury Jolanta Rożyńska dodaje, że to już 3. 
edycja tej imprezy, która z roku na rok cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem 

mieszkańców. Jak dodaje zamysłem 
przedsięwzięcia było przeniesienie się 
do czasów lat 20. XX wieku i zamienienie 
placu Jakuba Wejhera w prawdziwy ry-
nek z okresu międzywojnia.
Klimat ten stworzyła znakomicie War-
szawska Orkiestra Sentymentalna 
i  pary taneczne ze  Studia Tańca Ewy 
Czarneckiej „Black Dance” z Gdańska. 

-

 

-

-
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