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AKTUALNOŚCI 

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzch-
nią przy ul. Kochanowskiego zwane „Ja-
majką” wybudowano w 2007 roku. Stan 
nawierzchni ze  względu na  dużą eks-
ploatację tego obiektu, wymagał jednak 
gruntownego remontu. W ramach inwe-
stycji wymieniono podbudowę boiska, 
które pokryto nawierzchnią ze sztucznej 
trawy oraz zamontowano nowe bramki.

-

-

mówi Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa

-

-

W Wejherowie nie brakuje miejsc, w któ-
rych można uprawiać sport. Na  bazę 
sportowo- rekreacyjną składają się wie-
lofunkcyjne boiska sportowe w  różnych 
częściach miasta, siłownie plenerowe 
w wielu miejscach miasta, kryta pływal-
nia, korty tenisowe, sztuczne lodowisko. 
Obiekty te otwarte są dla wszystkich 
wejherowian.
W otwarciu boiska wzięli udział m.in. Be-
ata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz 
– zastępcy prezydenta Wejherowa, wy-
konawcy – Zakład Usług Komunalnych 
sp. z o.o. w Wejherowie, zarządcy boiska 
– Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych oraz  wejherowscy radni 
m.in.  Paweł Formela, Jacek Gafka, Hen-
ryk Kanczkowski i Rafał Szlas.

Jamajka 
wyremontowana

Miasto dba o obiekty 
sportowe. Na remont 
nawierzchni boiska „Jamajka” 
przeznaczyło 380 tys. zł.

W  jej skład wchodzą: siłownia na  świe-
żym powietrzu, plac zabaw dla młodszych 
dzieci z dużą piaskownicą i urządzeniami 
do zabawy oraz strefa gier dla młodzieży. 
W ramach inwestycji powstała strefa fit-
ness z  ośmioma urządzeniami oraz  plac 
zabaw, który podzielony został na  dwie 
strefy – dla dzieci i  młodzieży. Dla dzie-
ci przygotowano szereg bezpiecznych 
urządzeń do  zabawy - huśtawki, bujaki, 
drabinki, domek z piaskownicą. Dla star-
szych dzieci i  młodzieży przygotowano 

natomiast strefę gier plenerowych, w któ-
rej będą mogły grać m.in.  w  klasy, szachy, 
warcaby, chińczyka. Gry wykonane są 
z  modułowych płyt gumowych i   idealnie 
łączą gimnastykę ze świetną zabawą. Plac 
zabaw jest ogrodzony, zagospodarowany 
zielenią oraz wyposażony w elementy ma-
łej architektury i stojaki na rowery.
– 

 
–  mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. Jak dodaje Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, miasto 
zdobyło na ten cel dofinansowanie w kwo-
cie 50 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w  ramach programu Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA).

Strefa rekreacyjno-
wypoczynkowa za 
hotelem „Bliza”

Na terenie boiska za hotelem 
„Bliza” powstała kolejna strefa 
wypoczynkowo-rekreacyjna 
dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Inwestycja kosztowała 
ok. 295 tys., a wykonawcą był 
Zakład Usług Komunalnych 
sp. z o.o w Wejherowie. 

-

-

 – podkreślił prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt.
Zakres prac budowlanych objął także 
m.in.  budowę chodników, ścieżki rowe-
rowej i  miejsc postojowych. Planowany 
termin zakończenia robót budowlanych 
przewidywany był na  koniec sierpnia br., 
ale ostatecznie inwestycję udało się oddać 
do użytku znacznie szybciej.
Kierowcom przypominamy także, że w re-
jonie ul. 12 Marca i ul. Myśliwskiej nastą-
piła zmiana organizacji ruchu. Ulica  Si-
korskiego jest drogą z  pierwszeństwem 
przejazdu, a ul. Myśliwska – drogą podpo-
rządkowaną. Zaś odcinek ul.  Myśliwskiej, 
od  skrzyżowania z  ul.  12  Marca do  ul. Si-
korskiego, jest drogą jednokierunkową 
w kierunku ul. Roszczynialskiego.

Kolejne rondo 

-

-
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W  tegorocznej edycji, na  realizację 
Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego miasto przeznaczyło 1 mln zł 
– 900  tys.  zł na  projekty inwestycyjne 
i  100 tys. zł na  nieinwestycyjne. Mak-
symalna wartość zgłoszonego projektu 
inwestycyjnego nie mogła przekroczyć 
kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwesty-
cyjnego – 10 tys. zł.

-

-

mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa -

-

-

-

-

-

 , 
zastępca prezydenta Wejherowa.
Przypomnijmy, że  każdy mieszkaniec, 
który do  dnia 31.12.2019 r. ukończy 
16  lat może oddać dwa   głosy: jeden 
na  projekt inwestycyjny i  jeden na  pro-
jekt nieinwestycyjny. Głosowanie, po-
dobnie jak w  poprzednich edycjach, 
będzie odbywało się elektronicznie 
na  stronie internetowej miasta, a  tak-
że papierowo w  wybranych punktach 
miasta, czyli: w  wejherowskim  Ratuszu, 
w  Urzędzie Miejskim przy ul.  12 Marca 
195, w Filharmonii Kaszubskiej, w Szkole 
Podstawowej nr 9 os. 1000. Lecia PP 15, 
w Szkole Podstawowej nr 5, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej oraz na Krytej Pły-
walni przy SP 8.

  -

 O00001 – Budowa boiska do  piłki 
nożnej przy Osiedlu Dzięcielskie-
go. – Szacunkowy koszt projektu: 
190 000,00 zł.

 O00002 – „Wejherek” – od  przed-
szkola do  seniora. – Szacunkowy 
koszt projektu:156 176,00 zł.

 O00004 – Budowa boiska do  piłki 
nożnej II etap na  os. Sucharskiego 
plac im. Ryszarda Jakubka. - Szacun-
kowy koszt projektu: 194 905,80 zł.

 O00007 – Rusz serce – ratuj ży-
cie, defibrylator w  każdej szko-
le. – Szacunkowy koszt projektu: 
110 000,00 zł.

 O00009 – Bezpieczne miasto 
–  sprzęt dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wejherowie. - Szacunkowy 
koszt projektu: 56 532,64 zł.

 O00011 – Modernizacja boiska przy 
ul.  Granicznej. Szacunkowy koszt 
projektu – 200 000,00 zł.

 O00012 – „Rowerowe miasteczko” 
– budowa wiaty rowerowej wraz 
z  częściowym zagospodarowaniem 
terenu obejmującym stacjonarne 
miasteczko ruchu drogowego wraz 
z  kreatywną strefą gier podwórko-
wych przy Szkole Podstawowej nr 11 
im.  Teodora Bolduana w  Wejhero-
wie. – Szacunkowy koszt projektu: 
170 000,00 zł.

 O00013 – Modernizacja nawierzch-
ni ul.  Sikorskiego. – Szacunkowy 
koszt projektu: 200 000,00 zł.

 O00017 – Rekreacja w SP 6. Szacun-
kowy koszt projektu: 146 749, 54 zł.

 O00019 Przenośne nagłośnienie 
na  Kalwarii Wejherowskiej (odcinek 
Droga Krzyżowa). – Szacunkowy 
koszt projektu: 136 000,00 zł.

-

-

-

 O00003 – „Szkoła łączy pokole-
nia” – Festyn Szkoły Podstawowej 
nr  9 z  okazji 50. rocznicy powsta-
nia budynku na  Osiedlu 1000. lecia 
PP 15. – Szacunkowy koszt projektu: 
10 000,00 zł.

 O00005 – Dziecięca Wejherow-
ska Liga Piłki Nożnej – WLPN Kids 
2020. – Szacunkowy koszt projektu: 
10 000,00 zł

 O00006 – „UMIEM PŁYWAĆ” - Na-
uka pływania dla dzieci i  młodzie-
ży w  wieku 7-15 lat mieszkających 
w  Wejherowie. – Szacunkowy koszt 
projektu: 10 000,00 zł.

 O00008 – Srebrna Nitka rozpla-
ta wspomnienia wejherowian. 
– Szacunkowy koszt  projektu: 
10 000,00 zł.

 O00010 – Warsztaty integracyj-
no rozwojowe na  os. Sucharskie-
go. – Szacunkowy koszt projektu: 
10 000,00 zł.

 O00014 – Pierwsza pomoc dla każ-
dego. – Szacunkowy koszt projektu: 
9 945,00 zł.

 O00015 – Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Młodzików – Wejher 
Cup 2020. – Szacunkowy koszt pro-
jektu: 10 000,00 zł.

 O00016 – Otwarte Biegi Prze-
łajowe/Nordic Walking – VI Me-
moriał im.  Macieja Kanteckiego. 
– Szacunkowy koszt projektu: 
9 600,00 zł.

 O00018 – Spichlerz Sztuki 2020. 
– Szacunkowy koszt projektu: 
10 000,00 zł.

 O00020 – Rodzinne z  bajkami zgry-
wanie. – Szacunkowy koszt projektu: 
10 000,00 zl.

Rozpoczął się kolejny etap V edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Ogłoszona została lista projektów zakwalifikowanych do głosowania 
mieszkańców, które odbędzie się od 9 do 29 września 2019. Wśród 20. 
projektów: 10 – to projekty inwestycyjne, a 10 – nieinwestycyje, czyli społeczne. 
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Prezydenta 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizacja tych projektów to dla mieszkań-
ców lokali komunalno-socjalnych przede 
wszystkim mniejsze rachunki za  ogrze-
wanie i  zużycie energii, ale  także reduk-
cja emisji zanieczyszczeń do  powietrza. 
Całkowity koszt wejherowskiego projek-
tu realizowanego w  latach 2018-2022 
to  ponad 5 mln zł. Dofinansowanie z  UE 
wynosi ponad 2,7 mln zł. W ramach inwe-
stycji kompleksowa termomodernizacja 
obejmie 14 wielorodzinnych budynków 
komunalnych.
W 2018 r. takie inwestycje przeprowadzo-
no w pięciu budynkach (na zdjęciach): przy 

ul.  10 Lutego 3, ul.  Śmiechow-

darki Wodnej w  ramach różnych progra-
mów:  „KAWKA 1 Likwidacja niskiej emisji 
w  Śródmieściu Wejherowa”. „KAWKA 2 
dla Pomorza –  ograniczenie niskiej emisji” 
i  „Czyste powietrze gminy miasta Wejhe-
rowa – Wymiana źródeł energii cieplnej 
na ekologiczne”. 
Warto wiedzieć, że można uzyskać dofinan-
sowanie na likwidację pieców węglowych 
z budżetu miasta we wspólnotach mieszka-
niowych na mocy specjalnej uchwały Rady 
Miasta Wejherowa nr VIIk/22/243/2016 
z  dnia 29.06.2016 r. w sprawie określenia 
zasad uzyskiwania dotacji celowej z bu-
dżetu miasta na zadania służące ochronie 
powietrza  związane ze zmianą lub mo-
dernizacją systemu grzewczego na pro-
ekologiczne. Oprócz działań pomocowych 
ze strony miasta, od ubiegłego roku WFO-
ŚiGW udziela dotacji właścicielom domów 
jednorodzinnych nawet do  90 proc. kosz-
tów realizacji. Pracownicy WFOŚiGW po-
magają każdemu zainteresowanemu w  in-
dywidualnej rozmowie po  wcześniejszym 
umówieniu. 
Zachęcamy mieszkańców do  kontaktu 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej, ul.  Rybaki 
Górne 8, 80-861 Gdańsk, tel. (58) 743 18 20 
lub (58)  743  18  21; kontakt e-mailowy: 

czystepowietrze@wfos.gdansk.pl, 
www. wfos.gdansk.pl. 

skiej 8, a także przy ul.  Gniewowskiej 14 
i 16 oraz Wschodniej 26 na łączną kwotę 
blisko 1,6  mln zł. Prace termomoderniza-
cyjne trwały od  czerwca do  października 
2018 r. W  ramach tych prac wykonano 
m. in.: docieplenia ścian zewnętrznych, 
ścian wewnętrznych pomiędzy lokalami, 
wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej 
na energooszczędną, wykonano prace re-
montowe pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz  wykonano prace remontowe izolacji 
pionowych budynków.
W 2019 r. prowadzone będą prace termo-
modernizacyjne w budynku przy ul. Krzy-
żowej 3 oraz Wniebowstąpienia 5B. Plano-
wany koszt tych prac to ponad 600 tys. zł.

Władze miasta od kilku lat pomagają finan-
sowo mieszkańcom wymieniającym stare 
piece na  ekologiczne ogrzewanie, przede 
wszystkim gazowe   i  z  miejskiej sieci cie-
płowniczej OPEC. Na ten cel zaangażo-
wane są duże środki finansowe, zarówno 
z  budżetu miasta jak i  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospo-

Mniejsze zużycie energii 
oraz ograniczenie emisji 
do atmosfery szkodliwych 
gazów – to efekt trwającej 
w Wejherowie kompleksowej 
termomodernizacji budynków 
komunalnych. 
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Wspólnoty mieszkaniowe przy ul.  Bu-
kowej 3 i  Kościuszki 28 otrzymały 
po  80  tys. zł na  liwidacjeę istniejących 
źródeł ogrzewania na  jednolity system 
ogrzewania budynku z sieci OPEC.
Jak podkreśla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, władze Wejhero-
wa dbają o  to, aby pozbyć się problemu 
zanieczyszczenia powietrza. Duże zna-

W  czasie prac budowlanych, co najmniej 
kilkakrotnie zmieniona zostanie tymcza-
sowa organizacja ruchu. Prosimy kierow-
ców o zachowanie szczególnej ostrożności 
i  zwracanie uwagi na   nowe, tymczasowe 
oznakowanie. Mimo zmian w  organizacji 
ruchu,  ul.   Karnowskiego przez cały czas 
budowy będzie przejezdna dla mieszkań-
ców, służb komunalnych i ratunkowych. 

W  ramach inwestycji na  ok. 700-me-
trowym odcinku ul.  Karnowskiego wy-
konana zostanie nowa nawierzchnia, 
wybudowany zostanie chodnik, ścieżka 
rowerowa, także zjazdy do  posesji i  za-
toki autobusowe. Inwestycja to  także 
budowa prawidłowego odwodnienia 
drogi, w  tym budowa kanalizacji desz-
czowej, budowa oświetlenia ulicznego, 
przebudowa kolidującej infrastruktury 
drogowej oraz  przebudowa obiektów 
inżynieryjnych. Prace rozpoczynają się 
od  strony ul.  Ofiar Piaśnicy, a  ostatnim 
etapem będzie budowa ronda na skrzyżo-
waniu ul.  Karnowskiego i  Przemysłowej. 
Efektem zrealizowanej inwestycji będzie 
zdecydowana poprawa bezpieczeństwa 
ruchu oraz zwiększenie komfortu jazdy.

czenie ma uświadamianie mieszkańców 
i  uczenie dobrych nawyków m.in.  rezy-
gnowanie z palenia śmieciami w piecach, 
używanie ogrzewania elektrycznego lub 
gazowego, korzystanie z  odnawialnych 
źródeł energii czy wymiana pieców. Za-
chętą do tego ostatniego jest możliwość 
dofinansowania przez miasto. W 2018 r . 
miasto  zlikwidowało 152 piece. 

Jednocześnie w  sąsiedztwie inwestycji 
realizowanej przez miasto Wejhero-
wo,   prowadzone są roboty budowlane 
na ul. Przemysłowej w ramach inwestycji 
realizowanej przez Zarząd Drogowy dla 
Powiatu Wejherowskiego i  Puckiego. 
Na ul. Przemysłowej został wprowadzo-
ny ruch jednokierunkowy w  kierunku 
drogi krajowej nr 6. Strefa robót oznako-
wana jest znakami ostrzegawczymi. 

Podczas czerwcowej sesji, wejherowscy radni przyjęli uchwałę 
dotyczącą przyznania dotacji na dofinansowanie prac 
związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczne. 
Dotacja dla dwóch wspólnot mieszkaniowych wyniosła 
łącznie 160 tys. zł.

Rozpoczęła się, realizowana 
przez miasto Wejherowo, 
przebudowa ul. Karnowskiego 
na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy 
do ul. Przemysłowej wraz 
z rondem na ul. Przemysłowej. 
Prace potrwają do listopada br. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali m.in. prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt oraz starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius. Poświęcenia dokonał 
ks.  prałat Daniel Nowak, dziekan Deka-
natu Wejherowo. 

-

– podkreślił prezydent Krzysztof Hil-

debrandt.  

Rondo na Śmiechowie u zbiegu ulic  
Necla, Chmielewskiego i Asnyka 
zyskało nazwę  Księdza Hilarego 
Jastaka”. Uroczystość zgromadziła 
wielu mieszkańców, radnych 
i włodarzy. 

Rondo  
Wniosek o nadanie nazwy rondu złożył 
Edmund Formela ze Wspólnoty Pokoleń. 
W przygotowanie uroczystości zaangażo-
wał się Henryk Jarosz.  Pod  pamiątkową 
tablicą ku czci  ks. Jastaka złożono kwiaty.  

 doktor teo-
logii, kapelan „Solidarności”. Wspierał 
rodziny poszkodowanych podczas wyda-
rzeń grudniowych. Pomagał uwięzionym 
w czasie stanu wojennego. Odznaczony 
Krzyżem Komandorskim z  Gwiazdą Or-
deru Odrodzenia Polski. Zmarł 17 stycz-
nia 2000 r. w Gdyni.
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Po  dziewięciu latach istnienia KS Ty-
tani Wejherowo, awans do  pierwszej 
ligi to  wielki sukces, na  który zapraco-
wali zawodnicy, trenerzy i  władze klu-
bu. W  turnieju barażowym o  wejście 
do wyższej klasy rozgrywkowej, żółto 
czerwoni nie dali szans swoim rywalom, 
pewnie pokonując drużyny SPR Wisła 
Sandomierz (30:24), oraz Enea Orlę-
ta Zwoleń (39:31) i  tym samym zajęli 
pierwsze miejsce w  tabeli dające upra-
gniony awans do pierwszej ligi.

W  imieniu prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, życzenia 
wszystkim żołnierzom i  pracownikom 
batalionu złożył Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Podziękowania za współpracę z  woj-
skiem otrzymali też przedstawiciele 
samorządów. W  trakcie imprezy odbył 
się pokaz sprzętu wojskowego oraz de-
filada pododdziałów.

O. Daniel Szustak podczas swojej ostatniej 
wizyty w wejherowskim ratuszu otrzymał 
podziękowania i  kwiaty z  rąk prezydenta 
oraz  zastępców Arkadiusza Kraszkiewi-
cza i Beaty Rutkiewicz. Gwardian nie krył 
wzruszenia i jak przyznał, nie jest mu łatwo 
rozstać się z Wejherowem. Obecnie pracę 
duszpasterską wykonuje w Parafii Świętej 
Trójcy w Osiecznej.

Wejherowski Klub Sportowy Tytani 
wywalczył w turnieju barażowym 
awans do I ligi piłki ręcznej. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt pogratulował sukcesu 
Remigiuszowi Sałacie, prezesowi klubu 
i wiceprezesowi Robertowi Wiconowi. 

Podczas uroczystego apelu 
na wejherowskim rynku z okazji święta 
Jednostek Garnizonu Wejherowo, 
wielu żołnierzy i pracowników wojska 
otrzymało m.in. odznaki pamiątkowe 
i podziękowania.

Gwardian klasztoru oo. Franciszkanów 
w Wejherowie, ojciec Daniel Szustak 
po siedmiu latach spędzonych 
w naszym mieście, pożegnał się 
z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym. 
Proboszcz parafii pw. św. Anny, 
za swoją długoletnią posługę 
duszpasterską i pracę na rzecz 
lokalnej wspólnoty mieszkańców, 
otrzymał w wejherowskim ratuszu 
podziękowania od prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Skargę na uchwałę Nr VIIIk/VII/82/2019 
Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 
2019 r. w  sprawie założenia publicznego 
Przedszkola Samorządowego nr 1 imienia 
Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie na 
Osiedlu 1000. lecia PP nr 7, złożyła w dniu 
28.06.2019 r. A.R. z Osiedla 1000. lecia PP 
7. Radni uznali, że skarżąca nie ma tytułu 
prawnego do nieruchomości – budynku 
przedszkola i zadecydowali, że skarga jest 
bezzasadna, a  w  konsekwencji przyjęli 
uchwałę w  sprawie skierowania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w  Gdańsku z  wnioskiem o  jej odrzucenie 
(względnie oddalenie w całości). 
Radni podjęli jednocześnie uchwałę o prze-
kształceniu z dniem 01.09.2019 r. oddzia-
łów przedszkolnych w  Szkole Podstawo-
wej nr 8 w Przedszkole Samorządowe nr 3 
imienia Wesołej Ósemki przy ul. Nanickiej 
22 w Wejherowie. Nowe publiczne Przed-
szkole Samorządowe nr 3 będzie razem ze 
Szkołą Podstawową nr 8 tworzyło Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2.

-

-

-

-

podkreśla zastęp-
ca prezydenta  

-

-

-

-

Podczas lipcowej sesji wejherowscy radni skierowali skargę na uchwałę w sprawie 
założenia publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 na Osiedlu 1000. lecia 
PP 7 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z wnioskiem 
o odrzucenie skargi. Ponadto radni zadecydowali o utworzeniu kolejnego 
publicznego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Wejherowie – Wesołej Ósemki. 
Obie uchwały radni podjęli jednogłośnie.

Za uchwałą głosowało 19 radnych, 
1 wstrzymał się od głosu, nikt nie był prze-
ciw. Dokument określa zasady i tryb korzy-
stania z cmentarza komunalnego, reguluje 
m. in. godziny otwarcia bram wjazdowych, 
zasady organizacji uroczystości pogrze-
bowych, zasady dysponowania grobem 
i  przepisy porządkowe. Administratorem 
miejskiego cmentarza będzie Wejherow-
ski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, 
zaś cennik opłat za korzystanie z cmenta-
rza ustali Prezydent Miasta Wejherowa 
w drodze zarządzenia.
– 

– mówi zastęp-
ca prezydenta  – -

-

Na sesji RM w dniu 23.07 br. 
miejscy radni uchwalili  „Regulamin 
cmentarza komunalnego w 
Wejherowie”. Regulamin dotyczy 
nowej części cmentarza, która jest 
przygotowywana na terenie za 
parkingiem przy ul. Roszczynialskiego.  
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Zjazd zapoczątkował tradycyjny prze-
marsz wszystkich uczestników spod 
dworca PKP ulicami miasta do bazyliki 
mniejszej, gdzie uroczystą Mszę  św. po-
prowadził biskup pomocniczy Diece-
zji Pelplińskiej ks.  bp Arkadiusz Okrój. 
Po nabożeństwie wszyscy Kaszubi udali 
się do  Parku Tysiąclecia. Był jarmark 
kaszubski, stoiska twórców ludowych, 
kuchnia regionalna, biesiada kaszubska, 
a na scenie w parku występowały zespo-
ły kaszubskie z  Chojnic, Karsina i  Brus 
oraz Mitra i Bubliczki. W hali sportowej 
ogólniaka można było zagrać w Baśkę.
Prezes ZK-P prof. Edmund Wittbrodt 
w  swoim wystąpieniu przypomniał, 
że  po podziale administracyjnym kraju 
Chojnice weszły w  skład województwa 
pomorskiego.  Wśród gości zjazdu obec-
ni byli m.in. parlamentarzyści np. Bogdan 
Borusewicz, Dorota Arciszewska-Mie-
lewczyk, Jan Klawiter, Kazimierz Kleina, 
a  także samorządowcy, w  tym zastęp-

Podczas kilkudniowej imprezy można 
było obejrzeć rozbijanie obozowiska, 
ognisko z  obrzędami nawiązującymi 
do najkrótszej nocy w roku. Nie zabrakło 
też walk, koncertów, występów i tańców. 
Najbardziej widowiskową część wyda-
rzenia stanowiła coroczna rekonstruk-
cja historyczna, którą otworzył prze-
marsz wojsk w  historycznych strojach 
przez centrum miasta oraz  manewry 

ca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz.  
– -

-

-

” – pod-
kreśla .
– 

-

 – dodaje .
Prezes Oddziału ZKP w Wejherowie Mi-
rosław Gaffka powiedział, że w chojnic-
kim zjeździe uczestniczyła zgrana ekipa 
ponad czterdziestu osób z  Wejherowa, 
w  tym m.in. były prezes Oddziału ZKP 
Tadeusz Trocki,   chorąży sztandaru Sta-
nisław Starosta, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Czesław Wilczyński, historyk 
Władysław Kepka i  Teresa Uzdrowska, 
prezes Stowarzyszenia Plastyków  ZKP.

wojskowe. Przebieg kampanii pod  Białą   
i  oblężenie twierdzy odbyły się w  wej-
herowskim parku.  W  obozowisku re-
konstruktorów można było odwiedzić 
kramy rzemieślników z pamiątkami i wy-
robami historycznymi. Obrona miasta 
przed  Szwedami odbyła się wieczorem 
na  placu Jakuba Wejhera. Po  „krwawej” 
walce nastąpił przemarsz z  pochodnia-
mi. Ostatniego dnia w  parku miejskim 
miał miejsce turniej łucznictwa oraz sza-
bli bojowej. 
Organizatorem wydarzenia był Prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
Wejherowskie Centrum Kultury i  Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych Pułk Czarnieckiego. Za  wierne 
odwzorowanie wydarzeń historycznych 
grupom rekonstrukcyjnym serdecznie 
podziękował zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Kraszkiewicz.

 

Liczna reprezentacja 
wejherowskiego Oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie 
uczestniczyła w XXI Światowym 
Zjeździe Kaszubów w Chojnicach.  

Wejherowo dzięki rekon-
struktorom po raz kolejny 
zamieniło się w XVII-wiecz-
ne  pole bitwy. Tym razem 
inscenizacja przeniosła 
widzów w czasy kampanii 
pod Białą oraz obrony miasta 
przed Szwedami.
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Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek mówi, 
że  Teatrzyk Kamishibai, to tradycyjna 
i sprawdzona forma animacji dla dzieci 
w letniej bibliotece. W praktyce jest to 
drewniana skrzynka, która przywędro-
wała z Dalekiego Wschodu, w której łą-
czy się obraz i tekst. Idea tego teatrzyku 
polegała na skupianiu dzieci na podwór-
kach, by zachęcić je do słuchania bajek. 
– 

-

Instruktor Joanna Bojke informuje, że 
tegoroczne zajęcia wakacyjne poświę-
cone są propagowaniu ludowości w róż-
nych formach. W  ramach Folk Warsz-
tatów dzieci biorą udział w  zajęciach 
tanecznych i  teatralnych, uczą się jak 
robić zdjęcia, zdobywają wiedzę z zakre-
su robotyki i  programowania, uczą się 
szyć zabawki, opaski na  głowę i  muszki, 
a  także wykonywać różne przedmioty 
z papierowej wikliny i ceramiki. Poznają 
również tajniki litografii.
Przykładowo w  pracowni krawieckiej 
Ewa Deja, nazywana „Kulką - Szpulką” 
uczy dzieci posługiwać się igłą, nitką i no-
życami. Podczas zajęć szyją różne rzeczy 
z  folkowymi wzorami. Nauczyły się już 
szyć poduszki, koniki, plecaki i  tulipany, 
a  najważniejsze że  przy tym dobrze się 
bawią. W  innej pracowni Aleksandra 
Majkowska prowadzi z  dziećmi naukę 
szycia zabawek. Twierdzi, że  dzieci bar-
dzo lubią pluszaki, a  jeszcze chętniej się 
nimi bawią, gdy  wiedzą że  są dziełem 
ich własnych rąk. Natomiast w pracowni 
z lustrami grupa dziewcząt ćwiczy naukę 
tańca pod kierunkiem Agaty Ostalówko. 

– 
-

-

 – mówi 
, dy-

rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie.
Działalność Letniej Biblioteki jest moż-
liwa dzięki bardzo dobrej współpracy 

z  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej.  
– 

-

-

-

 – mówi  dodając, 
że  chwali sobie współpracę z  Prezyden-
tem Miasta Wejherowa oraz ze wszystki-
mi instytuacjami miasta. 

-

-

-

 – mówi -

czyk-Plebanek, dodając, że na koniec 
zajęć jest jeszcze forma zabawy pla-
stycznej, jako ubogacenie wysłuchanej 
i obejrzanej opowieści.

Dla mieszkańców Wejherowa pociąg 
„Słoneczny” stanowi dodatkowe i  do-
godne połączenie z  Warszawą, a  także 
ze  Słupskiem i  Ustką. „Słoneczny” jedzie 
nieco ponad 5 godzin z Warszawy do Ust-
ki, a do Wejherowa 4 godziny. 
Zapraszamy do korzystania z tego pocią-
gu. Zalet tego połączenia jest wiele: jest 
to wyjątkowy wakacyjny pociąg z nowo-
czesnymi, klimatyzowanymi wagonami 
piętrowymi. Pociąg zapewnia w  swoim 
składzie ok. tysiąc miejsc siedzących. 
W  ubiegłym roku przewiózł blisko 
120  tysięcy pasażerów. W pociągu moż-
na bezpłatnie przewieźć psa lub rower. 
Na pokładzie jest dostępny catering. 

-

zaprasza

Na zdjęciu: Dzieci z Przedszkola „Urwis” 

Letnia biblioteka zaprasza 
najmłodszych na pokazy teatrzyku 
Kamishibai, które podczas wakacji 
odbywają w dwa pierwsze piątki 
miesiąca o godz.14 przy tarasie od 
strony fontanny. 

W czwartki i piątki do końca sierpnia 
br. od godz. 14 do 18 na tarasie 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej – od strony 
Parku Miejskiego, działa letnia 
biblioteka Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie.

Letnia Biblioteka 

Wakacyjne połączenie Mazowsza 
z Pomorzem cieszy się coraz 
większym powodzeniem.   Pociąg 
„Słoneczny” na szlaku Warszawa 
Zachodnia–Ustka już po raz piąty 
zatrzymuje się w Wejherowie. 

po 
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Zajęcia Jogi w  Parku są dofinansowane 
przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 
Prowadzą je nauczyciele jogi ze  Szkoły 
jogi 12 asan: Magda Ziemińska, Alicja 
Mazgajczyk, Klaudia Johansen, Marcin 
Lubowicz i Roman Ziemiński.

-

-

mówi . Biegi Parkrun rozgrywane są na  dystan-
sie 5 km i przeznaczone są dla wszystkich 
biegających, zarówno amatorów jak i pro-
fesjonalistów, niezależnie od ich poziomu 
zaawansowania, czy też wieku. Głównym 
celem imprezy jest zachęcić wszystkich 
do wspólnego, regularnego biegania. Bie-
gi parkrun są otwarte dla wszystkich i co 
ważne, udział w nich jest bezpłatny.
Jedynym warunkiem uczestnictwa w  bie-
gach jest dokonanie rejestracji w systemie 

parkrun w  celu możliwości identyfiko-
wania uczestników i podania ich rezulta-
tów. Po dokonaniu rejestracji wystarczy 
wydrukować nadany indywidualny kod 
kreskowy i przynieść go ze sobą na bieg. 
Rejestracja w  systemie jest jednorazo-
wa i  nie trzeba dokonywać jej ponow-
nie przed kolejnym biegiem. Linia startu 
znajduje się przy restauracji Oranżeria 
La Belle. 

 

– -

-

-

– mówi  z  fir-
my Ence-Pence dodając, że w zumbie prze-
waża muzyka latynoamerykańska, choć 
puszczane są też radiowe hity, czy muzyka 
prosto z wakacji.
Jak zapewnia Aleksandra Szlaga-Jaskułka 
systematycznie na ćwiczenia z zumby przy-

chodzi około 30 osób. Często bywa, że do 
grupy tańczących dołączają przechodnie 
spacerujący po  parku, w  tym dzieci i  mło-
dzież. W razie niepogody zajęcia odbywają 
się na małej scenie pod zadaszeniem. Pod-
czas gdy mamy ćwiczą tańcząc zumbę, ich 
dzieci objęte są fachową opieką. Zajęcia ani-
macyjne w  postaci gier zabaw ruchowych 
na wolnym powietrzu prowadzi Olga Król.

W  zabytkowym ratuszu na turystów 
czekają m.in. sala historii i  tradycji, cela 
więzienna, makiety miasta oraz Kalwarii 
Wejherowskiej, a  także multimedialna 
Sala Historyczna „Wejherowo okresu 
międzywojennego”. Ratusz dostępny dla 
zwiedzających: od poniedziałku do piąt-
ku w  godz. 9 -15, a  w  soboty i  niedziele 
w godz. 11-15.  
Polecamy też Szlak Nut Kaszubskich 
a  także 3 trasy turystyczne z  terenu 
miasta Wejherowa, które niedawno 

Jak informuje koordynator akcji Arka-
diusz Szlas średnia frekwencja w  co-
dziennych rozgrywkach oscylowała 
wokół 30 zawodników. W sumie w tur-
nieju uczestniczyło około 50 chłopców. 
Zawody sędziowali Arkadiusz Szlas 
i Damian Marmułowski. Podczas zakoń-
czenia turnieju wszystkim zawodnikom 
i  organizatorom złożył gratulacje za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz. Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
medale. 

trafiły do  ogólnopolskiej bazy informa-
cyjnej PTTK .   Noszą 
one nazwy: Wejrowò wokół Wejera, Co 
Kaszubom w  duszy gra oraz  Majkowski 
nad  Cedronem. To  inicjatywa Joanny 
Lewandowskiej, która z grupą 116 osób 
ze Stowarzyszenia Miłośników Turystyki 
„Włóczykij”, przemierzyła wejherowskie 
szlaki a następnie dokonała ich szczegó-
łowego opisu i skatalogowania.

Główne atrakcje Wejherowa, z Kalwarią 
Wejherowską włącznie, można zwiedzać 

bezpłatnie z przewodnikiem do 
30 sierpnia. Zwiedzanie rozpoczyna się 

o godz. 11 przy pomniku Jakuba Wejhera. 
Zgłoszenia grup zorganizowanych 

przyjmowane są pod nr tel. 58 677 70 58.

W każdą sobotę w Parku Miejskim 
o godzinie 9.00 odbywa się bieg 
pod nazwą „Parkrun”. Jest to inicjatywa 
skierowana do osób aktywnych 
fizycznie. Bieg organizowany jest 
w ramach polskiej edycji Parkrun.

Podobnie jak w poprzednich latach 
w każdą środę sierpnia o godz. 18.30 
można w Parku Miejskim przy małej 
scenie ćwiczyć i tańczyć w rytmie 
zumby. Zajęcia są bezpłatne i otwarte 
dla wszystkich. 

Joga 

Zawsze w niedzielę o godz. 9.30 
odbywają się ogólnodostępne 
zajęcia jogi w wejherowskim 
parku. To już czwarta edycja 
tego wydarzenia.

Dobiegły końca rozgrywki piłkarskie 
na wyremontowanym przez miasto 
boisku „Jamajka”. Zawody były 
organizowane w ramach akcji „Lato 
z piłką” przez Szkolny Związek 
Sportowy i WCK pod  patronatem 
Prezydenta Miasta Wejherowa.
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Zwyciężyła drużyna Stare Chopina 
pokonując w  finale Celtik Reda 3:0. 
Trzecie miejsce zajęło Sprzęgło Wejhe-
rowo, a czwarte – Sołecka Luzino. Dal-
sze miejsca zajęli: KS Tytani, B&W, Błę-
kitni, Eko-Styn, Chopina i  Hito Sushi. 
Tytuł najlepszego bramkarza otrzymał 
Damian Jong, najlepszego zawodnika 
– Mateusz Rhode a najlepszego strzel-
ca – Adrian Kiliński. Puchary i  wyróż-
nienia dla najlepszych drużyn i zawod-
ników wręczali: zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, 
prezes Klubu Sportowego Chopina 
Andrzej Frankowski i  radny miejski  
Rafał Szlas.
Jak informuje jeden ze  współorganiza-
torów imprezy Maciej Szymański tur-
niejowi towarzyszył Piknik Rodzinny 
z wieloma atrakcjami dla dzieci. Podczas 
pikniku prowadzono zbiórkę pieniędzy  

oraz licytację artykułów sportowych na 
rehabilitację 28-letniego Pawła, który 
podczas pracy na budowie spadł z dużej 
wysokości i uszkodził sobie rdzeń kręgo-
wy. Zebrano w sumie 15 tys. zł i przeka-
zano matce Pawła. We wsparcie turnie-
ju i  pikniku włączyło się 30 podmiotów 
gospodarczych, a  także Prezydent Mia-
sta Wejherowa i  Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie.
Pamięć zmarłego przedwcześnie na 
sepsę Michała Mazura uczczono mi-
nutą ciszy.  Przed  meczem finałowym 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejhe-
rowie oddało salut armatni. Po  zakoń-
czeniu zawodów zapalono symboliczne 
race i  wznoszono okrzyki: „Chopina!” 
i „Mazi!” W imprezie uczestniczyli rodzi-
ce Michała i Pawła, którzy podziękowali 
organizatorom i uczestnikom turnieju za 
pomoc i pamięć.

Zabawa świętojańska co roku w  Wej-
herowie gromadzi setki osób. Pieczone 
kiełbaski, muzyka taneczna, dmuchań-
ce – te i  wiele innych atrakcji towarzy-
szyły tego dnia naszym mieszkańcom. 
Otwarcia sobótek i  rozpalenia ognisk 
dokonał zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. Mieszkańców ponadto od-
wiedzili inni wejherowscy włodarze: se-
kretarz miasta Bogusław Suwara, wice-
starosta powiatu wejherowskiego Jacek 
Thiel oraz wejherowscy radni.

-

-

 

mówi przewodnicząca 
Rady Osiedla Sucharskiego . 

-

-

 – mówi 
wejherowski radny .

-

weekend 

-

-

-

-

nie przeszkolenia 35. paniom 

Krzysztof Hildebrandt.

Kolejne kobiety 

Zajęcia praktyczne z  kursantkami pro-
wadził doświadczony instruktor samo-
obrony i trener kickboxingu Rafał Karcz. 
Podstawy teoretyczne i  zasady użycia 
środków przymusu bezpośredniego 
podczas obrony koniecznej przybliżył 
Zenon Hinca, komendant SM w Wejhe-
rowie. Natomiast szkolenie z  pierwszej 
pomocy przedmedycznej prowadził 
wejherowski radny Tomasz Groth.
–

-

-

 

Krzysztof Hildebrandt -

Kursy samoobrony trwają od 2015 roku 
i  wciąż cieszą się niesłabnącym zainte-
resowaniem Do tej pory przeszkolonych 
zostało prawie 400 kobiet z Wejherowa 
i okolic. Organizatorami szkoleń są Straż 
Miejska i Urząd Miejski w Wejherowie.
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Umowy w  tej sprawie podpisali: pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr  9 Olga Tomaszewska oraz  wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wej-
herowie Marzena Lesner. Do obu placó-
wek trafiło po 12 laptopów.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt wy-
jaśnił, że 

-

-

-

Zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz informuje, że w  zajęciach wzięło 
udział 264 mieszkańców powyżej 25 roku 
życia, którzy dowiedzieli się m.in. jak chro-
nić swoje dziecko przed  zagrożeniami 
związanymi z korzystaniem z internetu, jak 
załatwić codzienne sprawy przez internet, 
czy choćby poznać usługi e-administracji 
w  biznesie. Celem całego programu była 
nauka korzystania z możliwości internetu 
oraz  podniesienie umiejętności niezbęd-
nych do  sprawnego i  bezpiecznego funk-
cjonowania w świecie cyfrowym.
Projekt został zrealizowany w  ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Pol-
ska na  lata 2014-2020, Działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na  rzecz rozwo-
ju kompetencji cyfrowych”. Operatorem 
programu w imieniu Ministerstwa Cyfry-
zacji jest Fundacja Legalna Kultura.

Uroczystego wręczenia dyplomów do-
konali: rektor  prof. dr hab. Marcin Pliń-
ski i prorektor ds. kształcenia dr Krysty-
na Kmiecik-Baran. Obecni byli: kanclerz 
–  Rafał Gierszewski, dr  Ewa Kownacka 
oraz samorządowcy: starosta wejhe-
rowski dr  Gabriela Lisius i  zastępca 
prezydenta m. Wejherowa  Arkadiusz 
Kraszkiewicz. Jako pierwsi otrzymali dy-
plomy absolwenci, którzy ukończyli stu-
dia z wyróżnieniem. 
Prof.  Marcin Pliński powiedział, że  jest 
bardzo usatysfakcjonowany z  poziomu 
wiedzy tegorocznych absolwentów. Gra-
tulując im ukończenia studiów I  stopnia 
zachęcił do  podjęcia studiów magister-
skich na  uczelniach trójmiejskich, a  tak-
że do studiów podyplomowych na KPSW 
i  innych uczelniach. Życzenia absolwen-
tom przekazali też: starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius, zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz oraz  dr Ewa 
Kownacka, reprezentująca starostę po-
wiatu puckiego.
– -

-

 – powiedział Arka-

 składając gratulacje 
absolwentom w imieniu Prezydenta Mia-
sta Wejherowa Krzysztofa Hildebrand-
ta. Podkreślił też, że KPSW jako uczelnia 
wyższa jest bardzo ważna dla rozwoju   
miasta, powiatu i regionu.

– -

-

– powiedziała Kry-

styna Laskowska, prezes WUTW. 
Podziękowania otrzymali m.in.  Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa oraz  wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel, którego seniorzy 
wyróżnili medalem „Zawsze wdzięczni”. 

Zastępca prezydenta razem z Przewod-
niczącym Rady Miasta Jackiem Gafką 
podziękowali seniorom za aktywność 
w  wielu dziedzinach życia społecznego 
miasta, w tym w budżecie Obywatelskim. 
W części artystycznej wystąpili chórzyści 
z wejherowskiej „dziewiątki” pod kierun-
kiem Aleksandry Janus oraz  uczniowie 
PSM I stopnia w Wejherowie pod kierun-
kiem Ryszarda Borysionka.

Około 30. absolwentek 
i absolwentów odebrało 
dyplomy ukończenia studiów 
wyższych I stopnia na kierunku 
ekonomii i socjologii 
Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w Wejherowie.  

Do wejherowskich szkół 
trafiły 24 komputery 
przenośne w ramach 
zakończonego projektu „Ja 
w internecie”.  Przekazanie 
laptopów odbyło się oficjalnie 
w Ratuszu Miejskim.

Zakończył się rok akademicki 
na Wejherowskim 
Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Uroczystość odbyła się 
w auli Szkoły Podstawowej nr 9 
w Wejherowie.
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Podczas wizyty zastępca prezydenta 
osobiście pogratulował im bardzo do-
brego wyniku oraz  wręczył upominki. 
Wśród zawodników Basket Ósemka 
był obecny Cezary Zabrocki,  jeden z  8. 
młodych koszykarzy wybranych przez 
Marcina Gortata do  wyjazdu na mecz 
ligi NBA do USA. Jak powiedział obecny 
na  spotkaniu trener zespołu UKS Ba-
sket Ósemka Kordian Zabrocki, sukces 
osiągnięty podczas Mistrzostw Polski 
ma być tylko kolejnym etapem w ich ka-
rierze sportowej, bo utalentowanych za-
wodników w wejherowskiej drużynie nie 
brakuje.

W  12. edycji Marcin Gortat Camp 
w  Rumi wzięło udział około 160 mło-
dych zawodników. Cezary Zabrocki 
– to  już drugi zawodnik – wychowa-
nek wejherowskiego klubu – wybrany 
na MVP Campu Gortata. W 2015 roku 
była to  Julia Zimniewicz. Cezary Za-
brocki rocznik 2006, przez ostatnie dwa 
lata zrobił olbrzymie postępy. Oprócz 
gry w klubie i Kadrze Pomorza (rocznik 
starszy 2005),  uczestniczył z tą Kadrą 
w  rozgrywkach Północnoeuropejskiej 
Ligi Koszykówki (EYBL), a  w  rozgryw-
kach Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży – zdobył 4. miejsce w  Polsce. 
Nagrodą za  zwycięstwo w  Campie 
jest wyjazd do  USA na  mecz ligi NBA 
– w tym roku będzie to prawdopodob-
nie Waszyngton lub Los Angeles.

W zakończonych XX jubileuszowych 
Mistrzostwach Świata jachtów 
żaglowych sterowanych radiem 
życiowy sukces odniósł Kacper 
Konkol. Wychowanek Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Wejherowie 
zdobył brązowy medal w klasie F5-10 
w kategorii juniorów.

Tenisista, wejherowianin Maciej Kos 
(zawodnik GAT Gdańsk) zdobył złoto 
w  grze podwójnej w  parze z Marcelem 
Kamrowskim (WKS Flota Gdynia) pod-
czas Mistrzostw Polski Kadetów Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży, które 
odbywały się w  Zielonej Górze. W  grze 
pojedynczej Maciej Kos wywalczył brąz. 
Gratulujemy!

W  grze pojedynczej mężczyzn  zwy-
ciężył Ignacy Szyca (Gdańsk) pokonu-
jąc w  finale Piotra Szliepa (Chojnice). 
W  kategorii „Panowie +55” najlep-
szy okazał się Wiesław Kaszubowski 
(Gdańsk). Drugie miejsce zajął Miro-
sław Brusiło (Wejherowo). W  gronie 
kobiet zwyciężyła Paulina Bednarczyk 
(Wejherowo), która w  finałowym spo-
tkaniu pokonała Alicję Kieraj. W  pa-
rach mieszanych bezkonkurencyjni byli  
Alicja Kieraj (Gdańsk) i Paweł Wykrzy-
kowski (Koszalin). W  grze podwójnej 
mężczyzn triumfowała para Tomasz 
Borucki (USA) i  Paweł Wykrzykowski 
przed  Tomaszem Detlaffem (Wejhero-
wo) i  Marcinem Kennerem (Wejhero-
wo). W mikście zwyciężyli Alicja Kieraj 
i  Paweł Wykrzykowski, którzy wygrali 
z Laurą Mejzel (Gdynia) i Piotrem Szlie-
pem (Chojnice). W  ramach zawodów 
zorganizowano również Ogólnopolski 
Turniej Klasyfikacyjny do lat 16. 
Najlepsi zawodnicy mistrzostw otrzy-
mali pamiątkowe medale i  dyplomy, 
które wręczali m.in.  kierownik Wy-
działu Kultury, Sportu, SSP i  Turystyki   
Michał Jeliński oraz   pomysłodawcy 
reaktywowanego turnieju – Grzegorz 
Śmietana oraz  Dawid Wasiniewski 
z Morskiego Towarzystwa Tenisowego.

W  mistrzostwach rozgrywanych 
w  Wągrowcu uczestniczyli zawodni-
cy reprezentujący 12 państw, w  tym 
licząca ponad 30 osób ekipa z  Chin. 
Polskę reprezentowało 4 zawodni-
ków wejherowskiego klubu PZPOW 
Bliza-BalexMetal: juniorzy - Kacper 
Konkol, Artur Mroske i  Błażej Dą-
browski oraz   senior – Andrzej Bec-
ker.  W  klasyfikacji medalowej dru-
żyn zwyciężyły Chiny przed Polską, 
Niemcami i Rosją.  

Kacper Konkol 

Zawodnik wejherowskiej Basket-
Ósemki Cezary Zabrocki został 
wybrany podczas zgrupowania 
w Rumi na MVP Campu Gortata, 
czyli do grona ośmiorga najlepszych 
młodych zawodników, którzy wyjadą 
do USA na mecz ligi NBA. 

przez Gortata

Z wejherowską drużyną 
koszykarską do lat 14 spotkał 
się w wejherowskim ratuszu 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, aby pogratulować 
im wywalczenia 6. miejsca na 
Mistrzostwach Polski U-14 2019. 

85 osób z całej Polski wzięło udział 
w Tenisowych Mistrzostwach 
Morskich, które  zostały rozegrane 
na Wejherowskich Kortach 
Tenisowych. 
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-

ska – Wejherowskie 

Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

w Wejherowie

>

>

Sierpień 2019

> > > > > > > >

4, 11, 18, 25.08 godz. 17
Koncerty Letnie w  Parku Miejskim 
– otwarte dla wszystkich

5. 08, godz. 17.30 
Kabaret Młodych Panów, sala główna, 
bilety: 70 zł.

8.08 godz. 19.00 
Koncert – Justin Tribute Timberlake 
2019, sala główna, bilety:  29 zł uczniow-
skie; 39 zł ulgowe; 49 zł normalne

23.08, godz. 17.30, 20.00 
Spektakl „Pikantni” – komedia obycza-
jowa Stefana Vögla (zabawny schemat 
czworokąta). Występują: Anna Mucha, 
Barbara Kurdej-Szatan, Michał Ziembic-
ki i Maurycy Popiel, bilety: 110 zł.  

Do 30.08 godz. 14.00-19.00
Taras widokowy – Filharmonia Kaszub-
ska proponuje bezpłatną wizytę na tara-
sie widokowym oraz wypożyczenie leża-
ków drewnianych (nieodpłatnie!).

KINO
 od 2.08 godz. 18.30 – Moja Gwiazda. 

Teen Spirit
 od 2.08 godz. 19.00 – Fighter
 od  9.08 godz. 15.30 – Toy Story
 od 9.08 godz. 18.30 – Pavarotti
 od 9.08 godz. 20.15 – Spider Man: Da-

leko od domu

Sierpień
Letnia Biblioteka w Pałacu 

Plenerowy punkt biblioteczny na tarasie 
Pałacu Przebendowskich w  Wejhero-
wie, ul. Zamkowa 2 (czynny w  czwartki 
i piątki w godz. 14.00-18.00) . 
Znajduje się w nim zarówno oferta ksią-
żek do wypożyczenia, jak i do czytania na 
wygodnych parkowych ławkach, a także 
prasa codzienna. Dodatkowo odbywają 
się tam happeningi literackie pod hasłem 
“Chodliwa poczytalnia” oraz pokazy te-
atrzyku Kamishibai.

2.08 godz. 14.00 
Tetarzyk Kamishibai – „O księciu Husaj-
nie i latającym dywanie”; Park Miejski, ul. 
Zamkowa 2

9.08 godz. 14.00 
Tetarzyk Kamishibai – „O  złotym jajku”, 
Park Miejski, ul. Zamkowa 2

19.08 godz. 17.00 
Spotkanie literackie z  Wojciechem 
Chmielarzem nt. „Afera kryminalna”; 
ul. Kaszubska 14 

Do 29.08 
Wystawa malarstwa pt. „Barwy ziemi” 
autorstwa członków Stowarzyszenia 
Plastyków im. Stefana Lewińskiego 
Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego 
w Wejherowie;  biblioteczna Galeria Na 
Piętrze, ul. Kaszubska 14

29.08, godz. 17.00 
Wakacyjne spotkanie z  cyklu „W  kręgu 
zdrowia i urody”. Spacer po Parku Miej-
skim im. A. Majkowskiego z fitoterapeu-
tą Michałem Konkel na temat: „Zioło-
we kosmetyki u  naszych stóp”. Udział 
bezpłatny. Zbiórka w  Letniej Bibliotece 
w Pałacu (pod tarasem), ul. Zamkowa 2

WYSTAWKI W BIBLIOTECE 

01.08 
Narodowy Dzień Pamięci Powstania 
Warszawskiego – święto państwowe 
w  hołdzie bohaterom Powstania War-
szawskiego obchodzone od 2010 roku; 
Czytelnia Naukowa, ul. Kaszubska 14.

12.08 
50. Rocznica Urodzin Natalii Usenko 
– poetki, pisarki, tłumaczki, autorki ksią-
żek dla Dzieci, min. “Słoneczko”, “Bardzo 
dziwne historie”, “Idealny dzień”, “Nie-
smacznik”, “Kopnięte królestwo”, “Kot, 
który patrzył na księżyc”, “Wyliczanki”; 
Wypożyczalnia dla Dzieci i  Młodzieży, 
ul. Kaszubska 14.

W  soboty – w  okresie wakacyjnym do 
7  września – Miejska Biblioteka Pu-
bliczna  przy ul. Kaszubskiej 14 jest 
nieczynna.

Zapraszamy na  bezpłatne projekcje fil-
mów Kina pod  Gwiazdami w  wejherow-
skim amfiteatrze przy ul.  Wybickiego 
pod patronatem Prezydenta Miasta Wej-
herowa.
>  – Bohemian Rapso-

dy, reż. Bryan Singer, 2018
>  – Piotruś Królik, 

reż. Will Gluck, 2018  
>  – Greek Book, 

reż. Peter Warrelly, 2018
>  – Zimna Wojna, 

reż. Paweł Pawlikowski, 2018

 

Grupa powstała w  2014 roku. Kwartet 
tworzą znakomici instrumentaliści, a  ich 
spontaniczna improwizacja powoduje en-
tuzjastyczne przyjecie na koncertach.

 

Tomasz Chyła Quintet to zespół wywodzą-
cy się z gdańskiego środowiska jazzowego, 
szturmujący przebojem polską i zagranicz-
ną scenę jazzową. Wystąpią: Tomasz Chyła 
- skrzypce, Piotr Chęcki - saksofon, Szymon 
Burnos - fortepian, elektronika, Konrad 
Żołnierek - kontrabas, Sławek Koryzno 
– perkusja.

   

 

Koncert ten, to muzyczna podróż wspo-
mnień, w  których główną rolę odgrywają 
dwie wyjątkowe kobiety: Bursztynowa 
Dziewczyna - Anna Jantar i Kobieta Motyl 
- Irena Jarocka. Ich twórczość zawsze była 
i będzie w pamięci każdej wrażliwej na pięk-
no osoby. 

 

Historia o tym, jak banda zbójców znajduje 
w lesie dziecko i chcąc je uspokoić opowia-
da mu bajki o  królewnach. Tekst: Nadia 
Uherova. Reżysera i  scenografia: Lucka 
Svobodowa. Muzyka: Miłosz Sienkiewicz. 

Prezydent Miasta Wejherowa 
i Wejherowskie Centrum Kultury 
zapraszają w każdą niedzielę 
na koncerty letnie do Parku Miejskiego 
im. Aleksandra Majkowskiego w ramach 
cyklu „Lato z Filharmonią Kaszubską”. 

Koncerty Letnie 

 Kino 
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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 
Krzysztof Hildebrandt

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

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

 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 

i Urbanistyki ( ) 
 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

Kryzysowego

 58 677 71 37, 58 677 71 39
(

) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

Sp. z o.o. (
 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

>

>

>

Konkurs ma charakter otwarty i  skie-
rowany jest zarówno do debiutantów 
jak i  dojrzałych autorów, mieszkających 
na terenie województwa pomorskiego. 
Konkurs rozgrywany jest w  dwóch gru-
pach wiekowych: A – od 16 do 19 lat oraz  
B – od 20 lat. W  grupie wiekowej „B” 
obowiązują dwie kategorie: proza i  po-
ezja. Natomiast w  grupie wiekowej „A” 
obowiązuje tylko jedna kategoria, w któ-
rej można przedstawiać utwory poetyc-
kie lub prozatorskie.
Warunkiem uczestnictwa w  konkursie 
jest nadesłanie utworów literackich na-
wiązujących do motta konkursu w  jed-
nej z dwóch kategorii. I – Proza: gatunek 
dowolny – do 10 stron maszynopisu, 
II – Poezja: należy przedstawić 3 utwory 
poetyckie. Każdy uczestnik może nade-

słać na konkurs tylko jedną pracę Utwo-
ry nadesłane na konkurs nie mogą być 
wcześnie nagradzane w  innych konkur-
sach ani publikowane. 
Praca musi być przygotowana w  edyto-
rze tekstowym – czcionką Times New 
Roman 12, marginesy 2,5 cm, odstępy 
między wierszami 1,5. Musi być ozna-
czona godłem (innym niż w poprzednich 
konkursach), kategorią i grupą wiekową. 
Należy ją dostarczyć w 3 egzemplarzach 
maszynopisu oraz dodatkowo w  wersji 
elektronicznej na dowolnym nośniku 
w terminie do 7 października 2019 roku. 
Adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, 
z  dopiskiem: ,,Powiew Weny”. Do pracy 
w osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzo-
nej tym samym godłem, należy załączyć 
wypełniony Formularz konkursowy za-
wierający m.in. dane osobowe autora 
oraz stosowne zgody. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi w listopadzie 2019 roku. Nagro-
dy finansowe funduje Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Na-
grody rzeczowe Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. Więcej szczegółów za-
wiera Regulamin konkursu. 

Konkurs ma charakter otwarty i  skie-
rowany jest głównie do  poetów, którzy 
ukończyli 18 lat – zarówno zrzeszonych, 
jak i  niezrzeszonych w  organizacjach 
twórczych. Nadesłane utwory literackie 
muszą być o tematyce patriotycznej, na-
tomiast ich forma może być dowolna.
Zgodnie z regulaminem, jeden autor może 
przysłać tylko jeden zestaw utworów nie-
przekraczający 3 arkuszy maszynopisu, 
bądź wydruku komputerowego formatu 
A4, czcionka 12. Na konkurs należy wysłać 
3 dotychczas niepublikowane i  nienagra-
dzane w innych konkursach utwory poetyc-
kie w  czterech egzemplarzach, opatrzone 

jedynie godłem. To  samo godło winno 
występować na  dołączonej kopercie za-
wierającej wewnątrz kartę zgłoszeniową.
Organizatorzy przewidują trzy nagro-
dy główne   (które będą wynosić nie 
mniej niż 1500 zł brutto) oraz specjalną 
- za małą formę literacką, taką jak frasz-
ka, haiku, epigramat, limeryk.
Prace konkursowe można przesyłać 
do 15 października, zaś uroczysta gala 
wraz z  oficjalnym ogłoszeniem wyni-
ków i wręczeniem nagród odbędzie się 
9 listopada w siedzibie muzeum.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie organizuje 
XIV edycję Wejherowskiego 
Konkursu Literackiego „,Powiew 
Weny” pod patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta. Motto tegorocznego 
konkursu brzmi ,,Czas to szansa dla 
wolności” (Lew Tołstoj).

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do I Ogólnopolskiego Konkursu 
Poezji Patriotycznej pod hasłem “O miecz Jakuba Wejhera” 
zorganizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
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Chórzyści ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie podczas 
V Bałtyckiego Konkursu Chórów „Pomerania Cantat” 
wyśpiewali Złoty Dyplom i nagrodę specjalną w Koszalinie.

Nasze grupy taneczne przywiozły presti-
żowe nagrody z Top Art Festivalu, który 
pod koniec czerwca odbywał się w Costa 
Brava w  miejscowości Lorett de Mare. 
Tancerki pod  wodzą Elżbiety Czeszejko 
nie miały sobie równych aż w  czterech 
kategoriach. W  kat. „etiuda powyżej 
15 lat” pierwsze miejsce zdobyła grupa 

Wejherowski chór pod kierunkiem Alek-
sandry Janus, występując w gmachu Fil-
harmonii Koszalińskiej, odniósł sukces 
startując w  kategorii chórów szkolnych 
(do  19. roku życia), gdzie zgodnie z wy-
mogami jury konkursu chórzyści dzie-
wiątki zaprezentowali program składa-
jący się z  pieśni, z  których co najmniej 
dwie były śpiewane a cappella. 

W  zmaganiach konkursowych wzięło 
udział 18 amatorskich chórów z  całej 
Polski. Konkurs jest organizowany co-
rocznie, w Koszalinie i Słupsku. Ze wzglę-
du na  jubileusz 200. urodzin Stanisława 
Moniuszki, zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymywali Laur Moniusz-
kowski za  najlepsze wykonanie kompo-
zycji tego artysty.

Baccara, kat. „etiuda 12-15 lat” - Baccara 
Junior, kat. „etiuda do  12 lat” – Baccar-
ki, a  w  tańcu klasycznym „Esmeralda” 
do  12  lat bezkonkurencyjna okazała sie 
Aleksandra Szeląg.
Cztery wejherowskie tancerki  - Maja Je-
sionowska, Amalia Badena, Aleksandra 
Szeląg i Julia Telej, otrzymały nagrody 
specjalne „Warsztaty taneczne”, ufundo-
wane przez renomowaną szkołę baleto-
wą w Barcelonie. Warto dodać, że dziew-
częta otrzymały również najwyższe noty 
za technikę i choreografię, a ich instruk-
tor Elżbieta Czeszejko otrzymała dy-
plom za  najlepiej przygotowane grupy 
pod względem technicznym i tanecznym.
Gratulacje tancerkom i Elżbiecie Cze-
szejko złożyli zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz i dyrektor WCK 
Jolanta Rożyńska. 
- 

 powiedział Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.

Oktet wziął także udział w wyjątkowym 
koncercie w  Dobrym Mieście (powiat 
olsztyński). Na  dziedzińcu bazyliki wy-
konano utwory sakralne, niewykonywa-
ne od 200 lat, których nuty odnaleziono 
w  Olsztynie po  II Wojnie Światowej. 

Art’n’Voices wystapił w  składzie: Mał-
gorzata Priebe, Maria Krueger, Anna 
Rocławska-Musiałczyk, Marta Jundziłł, 
Mateusz Warkusz, Szymon Duraj, To-
masz Chyła i Filip Czajkowski.
Oprócz koncertów w  ramach projektu 
Capela Warmiensis Restituta, Art’n’Vo-
ices na  nadchodzące wakacje planu-
je trasę koncertową, która obejmuje 
między innymi koncerty w  Koszalinie, 
Strzepczu, Władysławowie i Tucholi. Dla 
Art’n’Voices zapowiada się również inte-
sywna druga połowa roku, bowiem mło-
dzi wokaliści przygotowują się do nagra-
nia i wydania swojej płyty. O aktualnych 
planach zespołu można dowiedzieć 
się z  fanpage’u oktetu na  Facebooku:  

.

Z wejherowskimi tancerkami 
prowadzonymi przez Elżbietę Czeszejko 
w Wejherowskim Centrum Kultury 
spotkał się zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, aby 
pogratulować im sukcesów osiągniętych 
podczas międzynarodowego turnieju 
tanecznego w Hiszpanii.

 
zdobywa 

Zespół wokalny Art’n’Voices 

z Wejherowa zdobył Złoty Dyplom 

i nagrodę specjalną za wykonanie 

utworu Feliksa Nowowiejskiego 

„Dumka Ułana”, na Międzynarodowym 

Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Barczewie. 
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