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REKREACJA

Pierwsze miejsce w  klasyfikacji indy-
widualnej zajął Robert Cyrwus, drugie 
– Oleksandr Kochergin, trzecie – Pavlo 
Kordiayaka, czwarte – Konrad Karwat, 
piąte – Yurij Ogonowvskiy, a  szóste 

– Krzysztof Kacnerski. W  klasyfikacji 
drużynowej lepsza okazała się grupa 
zawodników z  Ukrainy, która uzyskała 
jednopunktową przewagę nad zawod-
nikami z  Polski. Puchary wręczał Arka-

diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa i  Jacek Thiel, wicestarosta 
wejherowski. 
Strongmani rywalizowali ze sobą w  ta-
kich konkurencjach takich jak nosidło, 
yoke, belka, podnoszenie samochodu, 
zegar czy kule, których waga wynosiła 
od 120 do 180 kg. Ich zmagania oceniali 
sędziowie: Krzysztof Radzikowski oraz 
Dominik Abus z  programu ,,Gogglebox. 
Przed telewizorem”. 
Jak mówi Bartłomiej Szreder, prezes 
Wejherowskiego Klubu Kulturystyczne-
go i Sportów Siłowych
„Apollo”, który prowadził zawody, po 
raz pierwszy odbyły się one w centrum 
miasta. 
– Pięć poprzednich edycji odbyło się na 
wejherowskim stadionie – mówi Bartło-
miej Szreder. – W tym roku zaprosiliśmy 
czołowych zawodników z Ukrainy ma-
jących na swoim koncie tytuły mistrzów 
kraju i świata w różnych kategroaich wa-
gowych. Oprócz zmagań strongmanów 
podczas zawodów odbyły się konkursy dla 
publiczności oraz konkursy i zabawy dla 
dzieci. W tracie Pucharu trwała także licy-
tacja charytatywna dla Marka Miszke. 
Jednym z  organizatorów Pucharu był 
m.in. Urząd Miejski w Wejherowie.

Sześciu czołowych zawod-
ników walczyło w sześciu 
konkurencjach o miano 
najlepszego w zawodach 
Międzynarodowego Pu-
charu Strongman Polska 
kontra Ukraina. Niezwykle 
widowiskowe zmagania 
siłaczy na wejherowskim 
rynku  obserwowało wielu 
wejherowian i gości. Puchar 
połączony był z licytacjami 
charytatywnymi dla malut-
kiego Marka Miszke. 

Strongmani rywalizowali 
w Międzynarodowym Pucharze 
na wejherowskim rynku
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W  tegorocznej edycji, na  realizację 
Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego miasto przeznaczyło 1 mln zł 
– 900 tys. zł na projekty inwestycyj-
ne i  100 tys. zł na  nieinwestycyjne. 
Maksymalna wartość zgłoszonego 
projektu inwestycyjnego nie mogła 
przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a pro-
jektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa przypomina, 
że  każdy mieszkaniec, który do  dnia 
31.12.2019  r. ukończy 16 lat, może 
oddać dwa   głosy: jeden na  projekt 
inwestycyjny i  jeden na  projekt nie-
inwestycyjny. Głosowanie, podobnie 
jak w  poprzednich edycjach, będzie 
odbywało się elektronicznie na stro-
nie internetowej miasta, a  także 
papierowo w  wybranych punktach 
miasta, czyli: w wejherowskim Ratu-
szu, w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 
Marca 195, w  Filharmonii Kaszub-
skiej, w  Szkole Podstawowej nr  9 
os.  1000 Lecia PP 15, w  Szkole Pod-
stawowej nr  5, w  Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej oraz na Krytej Pływalni 
przy SP 8. 

Lista projektów inwestycyjnych zakwa-
lifikowanych do  głosowania w  ramach 
Budżetu Obywatelskiego Wejherowa 
w roku 2019:

 O00001 – Budowa boiska do  piłki 
nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego. 

 O00002 – „Wejherek” – od  przed-
szkola do seniora. 

 O00004 – Budowa boiska do  piłki 
nożnej II etap na os. Sucharskiego plac 
im. Ryszarda Jakubka. 

 O00007 – Rusz serce – ratuj życie, de-
fibrylator w każdej szkole. 

 O00009 – Bezpieczne miasto – sprzęt 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wejherowie. 

 O00011 – Modernizacja boiska przy 
ul. Granicznej. 

 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 Wejherowie. 

 O00013 – Modernizacja nawierzchni 
ul. Sikorskiego. 

 O00017 – Rekreacja w SP 6
 O00019 – Przenośne nagłośnienie 

na  Kalwarii Wejherowskiej (odcinek 
Droga Krzyżowa). 

– Zachęcam mieszkańców 
do głosowania na wybra-
ne przez siebie projekty 
– mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wej-
herowa. –  To wyłącznie 
od Państwa zależy, które 
inicjatywy zostaną zreali-
zowane, dlatego tak ważny 
jest Państwa głos. 

Lista projektów nieinwestycyjnych za-
kwalifikowanych do  głosowania w  ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Wejhe-
rowa w roku 2019:

 O00003 – „Szkoła łączy pokolenia” 
– Festyn Szkoły Podstawowej nr  9 
z  okazji 50 rocznicy powstania bu-
dynku na Osiedlu 1000 lecia PP 15. 

 O00005 – Dziecięca Wejherowska 
Liga Piłki Nożnej – WLPN Kids 2020. 

 O00006 – „UMIEM PŁYWAĆ” – Na-
uka pływania dla dzieci i  młodzie-
ży w  wieku 7-15 lat mieszkających 
w Wejherowie. 

 O00008 – Srebrna Nitka rozplata 
wspomnienia wejherowian. 

 O00010 – Warsztaty integracyjno 
rozwojowe na os. Sucharskiego. 

 O00014 – Pierwsza pomoc dla każ-
dego.

 O00015 – Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Młodzików – Wejher 
Cup 2020. 

 O00016 – Otwarte Biegi Przełajo-
we/Nordic Walking – VI Memoriał 
im. Macieja Kanteckiego. 

 O00018 – Spichlerz Sztuki 2020.
 O00020 – Rodzinne z  bajkami zgry-

wanie. 

Wejherowski Budżet 
Obywatelski 2019 
– głosowanie

Od 9 do 29 września mieszkańcy Wejherowa będą mogli 
głosować na projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród 20 projektów 
– 10 to projekty inwestycyjne, a 10 – nieinwestycyje.

Więcej informacji znajdziemy na stronie: 
www.wejherowo.pl/budzetobywatelski
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Podczas uroczystości wręczono odzna-
czenia, nagrody oraz  wyróżnienia, kil-
kudziesięcioro policjantów otrzymało 
awanse na wyższe stopnie służbowe. Nie 
zabrakło też podziękowań za bardzo do-
brą i owocną współpracę pomiędzy poli-
cją, a  samorządami oraz  innymi instytu-

cjami państwowymi z  terenu powiatu 
wejherowskiego.
– Składamy szczególne podziękowania 
oraz wyrazy uznania za pracę jaką codzien-
nie wykonujecie na rzecz obywateli miasta. 
Służba w policji, to często praca w bardzo 
trudnych i niebezpiecznych warunkach, 

WiFi4EU jest programem wsparcia 
na  rzecz bezpłatnego dostępu do  Wi-Fi 
w  wewnętrznych bądź zewnętrznych 
przestrzeniach publicznych (np.  obiek-
tach administracji publicznej, szkołach, 
bibliotekach, ośrodkach zdrowia, muze-
ach, parkach i placach zabaw).
– Dzięki akcji społeczności mogą w więk-
szym stopniu korzystać z jednolitego 
rynku cyfrowego, użytkownicy uzyskują 
dostęp do społeczeństwa gigabitowe-
go, zwiększają się umiejętności cyfrowe, 
a usługi publiczne świadczone w tych 

przestrzeniach są uzupełniane o dodatko-
we możliwości – mówi Elżbieta Gajeska, 
przedstawicielka KE.
Bony WiFi4EU mogą być wykorzystane 
do sfinansowania instalacji zupełnie no-
wej publicznej sieci Wi-Fi, modernizacji 
istniejącej publicznej sieci Wi-Fi, bądź 
też do  rozszerzania zasięgu istniejącej 
publicznej sieci Wi-Fi.
– W dzisiejszych czasach publiczne sieci 
Wi-Fi i możliwość bezpłatnego korzystania 
z internetu są już właściwie standardem. 
Dlatego musimy dążyć do tego, aby ta-
kich miejsc w Wejherowie było jak najwię-
cej – podkreśla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.

Policjanci świętowali 100. rocznicę 
powstania Policji Państwowej

W wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie obchodzili wyjątkowy jubileusz 100-lecia 
powołania Policji Państwowej. Policjantom wręczono 
odznaczenia państwowe i resortowe, nominacje 
na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.

pełna poświęceń, wyrzeczeń oraz podej-
mowanego ryzyka. Niech będzie ona dla 
was nie tylko obowiązkiem, ale i źródłem 
satysfakcji oraz uznania. Serdeczne po-
dziękowania składamy także członkom 
rodzin policjantów za wyrozumiałość 
oraz wsparcie, które pomaga im w pełnie-
niu tej trudnej służby – powiedział w imie-
niu prezydenta Wejherowa sekretarz 
Bogusław Suwara wręczając list gratu-
lacyjny na ręce insp. Beaty Perzyńskiej.

Wejherowo otrzymało środki na Wi-Fi
W Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielką 
Komisji Europejskiej, która wręczyła prezydentowi Wejherowa 
Krzysztofowi Hildebrandtowi symboliczny voucher na 15 tys. 
euro w ramach unijnej inicjatywy WiFi4EU.

Jak zapowiedział, sekretarz miasta 
Bogłusław Suwara, kolejne nowe sieci 
publiczne Wi-Fi mają powstać m.in.  na 
skwerze Reginy Osowickiej, zrewitali-
zowanej części Parku Kaszubskiego, czy 
choćby na  górnym tarasie Parku Miej-
skiego oraz  dodał, że  pozostałe miejsca 
hotspotów zostaną wkrótce ustalone.
Przypomnijmy, że  w  poprzednim roku 
Gmina Miasta Wejherowa wzięła udział 
w  unijnej inicjatywie WiFi4EU i  złożyła 
wniosek o  bon na  wykonanie instalacji 
Wi-Fi. Dzięki temu znalazła się wśród 
181 zakwalifikowanych gmin-beneficjen-
tów z Polski i otrzymała środki w wysoko-
ści 15 tys. euro na ww. cel.
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Celem olimpiady jest zwiększenie wie-
dzy seniorów na  temat postanowień 
Konstytucji RP i innych aktów prawnych 
regulujących prawa obywatelskie. Eli-
minacje powiatowe odbędą się 2 paź-
dziernika w sali obrad Starostwa Powia-
towego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4. 
Laureaci rywalizować będą na  szczeblu 
wojewódzkim.
Osoby zainteresowane tematyką kon-
kursu mogą skorzystać z  cyklu dar-

mowych spotkań przygotowujących 
do  udziału w  eliminacjach. Szczegó-
łowych informacji o  terminach spo-
tkań udziela koordynator wydarze-
nia Teresa Malinowska, wiceprezes 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, pod  numerem telefonu 
tel. 608 452 414.
Regulamin konkursu oraz formularz zgło-
szeniowy dla zainteresowanych osób do-
stępne są na stronie www.wejherowo.pl

Gośćmi dnia byli: kierownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i  Turystyki Urzędu Miejskie-
go w  Wejherowie Michał Jeliński, spe-
cjalista ds.  promocji Wejherowskiego 
Centrum Kultury Adam Szulc, autorka 
wystawy Paper Gami Image Ewa Rosiek-
-Buszko, pracownik Muzeum Piśmien-

nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
Janina Kurowska oraz  współorganiza-
torka zlotu fanów Gwiezdnych wojen 
„Forcecon” Monika Kalka.
Celem programu było m.in.  przybliże-
nie słuchaczom gdańskiego radia waka-
cyjnych atrakcji, które czekają na  nich 
w Wejherowie.

Jak podkreślił prezydent, remont popra-
wi stan zachowania zabytku, zwiększy 
jego rolę w rozwoju turystyki oraz popra-
wi estetykę obiektu, który służy turystom 
i pielgrzymom w Domu Pielgrzyma.
Wejherowskie zabytki od 12 lat mogą li-
czyć na  pomoc miasta w  przeprowadze-
niu remontów. Od  2007 r. Wejherowo 
przekazało na  dofi nansowanie remontów 
i   prac konserwatorsko-restauracyjnych 
w zabytkach ponad 5 mln zł. Do tej pory 
prace wykonano w prawie 70 budynkach 
(wspólnot mieszankowych, budynkach 
prywatnych i obiektach sakralnych).
– W trosce o poprawę stanu technicznego 
i wyglądu wejherowskich zabytków, miasto 
już od wielu lat dofi nansowuje prace kon-
serwatorskie w budynkach zabytkowych 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – Każdego roku przezna-
czamy niemałą pulę pieniędzy na ten cel. 
To również dzięki temu pięknieją w Wej-
herowie stylowe kamienice, elewacje sta-
rych kościołów i zabytkowe ołtarze. 
W podpisaniu umowy uczestniczył Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. 

Wakacje z Radiem Gdańsk 
w Wejherowie

W ostatni dzień lipca na placu Jakuba Wejhera gościło 
Polskie Radio Gdańsk. Popularna pomorska stacja radiowa 
w ramach akcji „Wakacje z Radiem Gdańsk” odwiedziła 
nasze miasto przeprowadzając wakacyjny program 
na żywo.

II Olimpiada Wiedzy 
Obywatelskiej Senior-Obywatel

Zapraszamy wszystkich seniorów, którzy ukończyli 
60 lat i są mieszkańcami powiatu wejherowskiego, 
do wzięcia udziału w drugiej edycji Olimpiady 
Wiedzy Obywatelskiej „Senior-Obywatel” im. Pawła 
Adamowicza. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Wejherowo 
dofi nansowało 
prace przy  
Klasztorze Ojców 
Franciszkanów

Wejherowo dofi nansowało 
remont zabytkowego obiektu - 
Klasztoru Ojców Franciszkanów. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podpisał z o. Joelem 
Kokottem - Gwardianem Klasztoru 
Ojców Franciszkanów umowę 
w wysokości 100,5 tys. zł na 
dofi ansnowanie remontu elewacji 
Domu Pielgrzyma od strony 
północnej i wschodniej.
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Halina Szokiel, jedna z opiekunek grupy 
podkreśla, że młodzież zachwycona jest 
Polakami. Dostrzegają dużą różnicę mie-
dzy Białorusinami a  Polakami w  zacho-
waniu i sposobie bycia. Widzą w porów-
naniu do  Białorusinów, że  Polacy na  co 
dzień są uśmiechnięci, bardziej otwarci, 
a  w  kontaktach szczerzy, życzliwi i  bar-
dzo mili.
– To naszej młodzieży imponuje i bardzo 
się podoba. Są tym pozytywnie zaskoczeni 
– mówi Halina Szokiel dodając, że z tego 
płynie nauka.

Główną organizatorką dwutygodniowe-
go pobytu młodzieży z Mior w Gdańsku 
jest Mirosława Kaniszewska z  Fundacji 
Polesie Wschód, która powiedziała nam, 
że  założycielem i  prezesem Fundacji 
Polesie Wschód była pochodząca spod 
Wilna śp.  Genowefa Arcimowicz. Pani 
Genowefa już od  lat 90-tych minionego 
wieku zapraszała do  Polski grupy dzieci 
ze  Wschodu i  organizowała im waka-
cyjny pobyt w  Polsce w  różnych rejo-
nach naszego kraju m.in.  w  Warszawie, 
Toruniu, Poznaniu, Raciborzu, Gdańsku 
i Słupsku.
Jak informuje Jana Plata-Przechlew-
ski, który był inicjatorem zaproszenia 
młodych Białorusinów polskiego po-
chodzenia z  Gdańska do  Wejherowa, 
i zaoferował swoją pomoc w charakterze 
przewodnika po  grodzie Wejhera, mło-
dzież zwiedziła już Trójmiasto i Malbork. 
Natomiast podczas wizyty w  Wejhero-
wie zobaczyła m.in.  Muzeum Piśmien-
nictwa i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
Park Miejski, fragment Kalwarii Wejhe-
rowskiej, Szlak Nut Kaszubskich i Filhar-
monię Kaszubską, gdzie obejrzała fi lm 
w sali kameralnej.

Grupa studentek przyjechała do  Wejhe-
rowa na  zaproszenie prezesa Oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Mi-
rosława Gaffki. Tradycyjnie podczas wizy-
ty w naszym mieście 
Prezydent opowiedział gościom o  zało-
życielu miasta Jakubie Wejherze i  po-
wstaniu Wejherowa. Odpowiadał też 
na  liczne pytania studentek dotyczące 
funkcjonowania miasta, które dobrze mó-
wiły po polsku. 
– W Wejherowie czujemy się jak u siebie 
w domu. W naszym mieście też mamy pięk-
ny ratusz, park miejski i zabytki, dlatego 
to co postrzegamy tutaj jest nam miłe oku. 
W Wejherowie odczuwam głęboko ducha 
kultury kaszubskiej i to dla mnie jest nowe, 
ciekawe i fascynujące. Cieszy także bliskość 
morza, wielu jezior i lasów – mówi Halina 
Wasielke z Iwano-Frankowska.
W spotkaniu z prezydentem uczestniczy-
li również działacze ZKP, w  tym prezes 
– Mirosław Gaffka oraz  członkowie Za-
rządu m.in.  Lidia Muller, Eugenia Konkol 
i  Henryk Kanczkowski – radny miejski 
oraz MIchał Jeliński, kierownik Wydziału 
KUltury, Sportu, Spraw Społecznych, Pro-
mocji i Turystyki UM w Wejherowie.
W  trakcie pobytu na  Kaszubach ukraiń-
skie studentki studiujące fi lologię polską 
w  Iwano-Frankowsku zwiedziły Trójmia-
sto, Kartuzy, Wejherowo oraz  miejsco-
wości nadmorskie. Wzięły również udział 
w  spotkaniu z  władzami powiatu. Jak 
przyznają pobyt w  naszym kraju, szcze-
gólnie na Kaszubach,  pozwala im na bliż-
sze poznanie kultury polskiej, w  tym 
kaszubskiej, oraz na wsłuchanie się w co-
dzienną mowę Polaków i Kaszubów

Wejherowski ratusz odwiedziła blisko 30. osobowa 
grupa dzieci z miasta Miory na Białorusi. 
Z młodzieżą polskiego pochodzenia, którą do Polski 
zaprosiła Fundacja Wschód Polesie, spotkał się 
Bogusław Suwara sekretarz miasta.

Młodzież z Mior na Białorusi 
gościła w Wejherowie

Już po raz 16. studentki z Uniwersytetu 
Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku 
zwiedzają Pomorze i zgłębiają wiedzę 
o kulturze regionu Kaszubskiego. 
7. osobowej grupie studentek 
z Ukrainy przewodniczy doc. dr 
hab. Olga Lazarowicz, prodziekan 
Wydziału Filologii Polskiej tej uczelni. 
Ukraińscy goście wzięli udział 
w spotkaniu z prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrandtem.

Studentki z Iwano-
Frankowska poznają 
kulturę Kaszub
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Celem inicjatywy ma być nie tylko po-
prawa wizerunku estetycznego oto-
czenia mieszkańców naszego miasta, 
ale również sposób na akty wandalizmy.
Malarstwo ścienne w  przestrzeni miej-
skiej z  każdym rokiem cieszy się coraz 
większą popularnością. Murale, które 
pojawiają się w  tkance wizualnej mia-
sta nie tylko podnoszą atrakcyjność, 
ale  również uwypuklają walor estetycz-
ny dzielnic i osiedli.
Obecnie w  ramach inicjatywy “Stole-
my Energii” odmalowano elewacje już 
pięciu trafostacji znajdujących się przy 
ul.  Sikorskiego, Kotłowskiego, Heyki, 
Okrężnej i  Harcerskiej. Natomiast już 
niedługo zakończą się prace przy ul. Wy-
sokiej, Kusocińskiego, Mostnika, 3 Maja 
oraz  Śmiechowskiej. Za  odmalowanie 
każdej poszczególnej stacji odpowie-
dzialny jest inny artysta.
Warto przypomnieć, że jako pierwsi z ini-
cjatywą odnowienia zniszczonych obiek-
tów przez wandali wystąpili strażnicy 
miejscy. Jak przyznał naczelnik wydzia-
łu prewencji SM Wejherowo Jarosław 
Walczykowski, celem murali ma być nie 
tylko poprawa wizerunku estetycznego 
otoczenia mieszkańców naszego miasta, 
ale  również sposobem na  wandali nisz-
czących wejherowskie obiekty.

- W związku z częstymi aktami wanda-
lizmu, których celem były właśnie stacje 
transformatorowe, jakiś czas temu zwróci-
liśmy się do władz miasta Wejherowa z po-
mysłem, aby wspólnie zagospodarować 
elewacje trafostacji muralami o tematyce 
kaszubskiej. Większość trafostacji posiada-
ła na nich różnego rodzaju malunki, napisy, 
a niekiedy wulgaryzmy, przez co stawały 
się one obiektami pogarszającymi ogólną 
estetykę danego obszaru osiedla czy dziel-
nicy. Dodatkowo, na niektórych obiektach 
wymalowano elementy zabronione, koja-
rzone z faszyzmem, czy antysemityzmem, 
co jest niedopuszczalne – zaznacza Jaro-
sław Walczykowski.
Zarówno organizatorzy akcji, jak i  sami 
strażnicy miejscy mają nadzieję, ze takie 
działania przyczynią się lub nawet całko-

już zdobią 

Wejherowo
Trwa akcja “Stolemy Energii”, 
w ramach której wejherow-
skie stacje transformatorowe 
zyskują nowy blask. Dotychczas 
odnowionych zostało już pięć 
trafostacji, a tyle samo jest 
w trakcie realizacji. 

Trafostacje

wicie wyeliminują proceder niszczenia 
i  dewastacji tego typu obiektów, a  do-
datkowo znacząco podniosą ich walor 
estetyczny.

Akcja „Stolemy Energii” realizowana 
jest przez Wejherowskie Centrum 
Kultury we współpracy z Urzędem 

Miasta Wejherowa oraz porozumie-
niu z fi rmą Energa Operator S.A
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SPOŁECZEŃSTWO

W  rozgrywkach najmłodszej katego-
rii, czyli rocznika 2006 i  młodszych 
wystartowało w  sumie sześć zespo-
łów mieszanych. W  jednej katego-
rii rywalizowały zarówno zespoły 
chłopięce jak i dziewczęce. Głównym 
założeniem wydarzenia była dobra 
zabawa oraz  popularyzacja koszy-
kówki w  naszym mieście. Drużyny 
były złożone z  zawodników z  całego 
województwa. Najlepszą ekipą w  ka-
tegorii młodzieżowej okazała się dru-
żyna Gang Kwadrata, która wystąpiła 
w  składzie: Cezary Zabrocki, Oskar 
Wira, Tymoteusz Sternicki, Dawid 
Ciesielski oraz Valery Aghajanyan.
O  godz. 21 wystartowała kategoria 
OPEN. Do  turnieju przystąpiło rów-
nież sześć zespołów, które o  miano 
najlepszej drużyny rywalizowały 
do późnych godzin nocnych. Ostatecz-
nie po bardzo zaciętym i wyrównanym 
turnieju triumfowała drużyna Nie-
obliczalnych z  Gdyni, która pokonała 
w  finale zespół Tylko siatkę słychać. 
Na  trzecim miejscu uplasowała się 
ekipa Piwoszy. Zwycięzcy turnieju wy-
stąpili w składzie: Maciej Austen, Ma-
teusz Itrich, Maciej Michalski, Maciej 
Dalak, Szymon Daszke, Łukasz Iwa-
nowski oraz Jacek Chojnacki.
Dodatkową atrakcją turnieju był kon-
kurs za trzy punkty, który wygrał Pa-
tryk Szymański z zespołu Tylko siatkę 
słychać.
Najlepsze drużyny otrzymały pu-
chary. Natomiast każdy uczestnik „II 
Wejherowskiej Nocy Basketu” do-
stał pamiątkową koszulkę. Nagrody 
w  imieniu Prezydenta Miasta Wej-
herowa, Krzysztofa Hildebrandta 
wręczał Sekretarz Miasta, Bogusław 
Suwara.
Organizatorem wydarzenia był klub 
sportowy UKS Basket „Ósemka” Wej-
herowo.

Na zadaszonym boisku przy Szkole Podsta-
wowej nr 8 w Wejherowie odbyła się druga 
edycja turnieju koszykówki pod nazwą 
„Wejherowska Noc Basketu”. Wydarzenie 
ponownie cieszyło się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Rywalizacja trwała do póź-
nych godzin nocnych.

Walka trwała 
do późnych 
godzin nocnych! 
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SPOŁECZEŃSTWO

W  tym roku Potańcówka miejska nie 
ograniczyła się wyłącznie do tańca i kon-
certu. Wejherowskie Centrum Kultury 
przygotowało dla mieszkańców więcej 
atrakcji i niemal przez cały dzień plac Ja-
kuba Wejhera tętnił życiem. Dzieci miały 
okazję uczestniczyć w  różnego rodzaju 
zabawach, a  panie mogły przymierzać 
kapelusze i  inne nakrycia głowy w  stylu 
retro. Można było również sprawic so-
bie retro bukiecik a także zrobić zdjęcie 
w stylu retro.
– Bardzo mnie cieszy, że wśród osób biorą-
cych udział w tej imprezie, jest bardzo dużo 

młodych osób. Przez cały dzień od godziny 
14 do wieczora przewijało się mnóstwo lu-
dzi, w tym wiele rodzin z małymi dziećmi, 
które brały udział w organizowanych ani-
macjach i zabawach z okresu międzywo-
jennego. Odnaleźliśmy takie zabawyw wy-
dawnictwie Narodowego Centrum Kultury 
i włączyliśmy je do programu naszego Mia-
teczka Retro na rynku. Program sposobał 
się i będziemy go w rozbudowywać o kolej-
ne  elementy – mówi Jolanta Rożyńska, 
dyrektor Wejherowskiego Centrum Kul-
tury. – Ta impreza ma olbrzymi potencjał 
i z roku na rok się rozwija. To już nie tylko 
wieczór z tańcem. Pragnę dodać, że w cza-
sie lata prowadziliśmy w Filharmonii Ka-
szubskiej warsztaty tańca swingowego, 
gdzie wiele osób uczyło się tańczyć, a teraz 
miało okazję pokazać te umiejętności.

Radosne świętowanie, 
wspólnie z Warszawską 
Orkiestrą Sentymentalną 
„Cudu nad Wisłą”, 
bardzo przypadło 
do serca wejherowianom 
oraz turystom 
wypoczywającym w połowie 
sierpnia nad morzem, 
którzy tłumnie przybyli 
na Potańcówkę miejską.

Retro Potańcówka 
przyciągnęła tłumy 
wejherowian i turystów
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REKREACJA

– Wakacje w mieście mogą być ciekawe 
i aktywne – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – Myślę, że każ-
dy, kto chciał skorzystać z miejskiej oferty 
kulturalno-rekreacyjnej, miał w czym wy-
bierać. Były zajęcia sportowe i warsztaty 
artystyczne dla najmłodszych, zajęcia re-
kreacyjne w parku, pokazy filmów i Letnia 
Biblioteka w parku, koncerty kameralne i te 
dla większej publiczności, spacery po mie-
ście z przewodnikiem. A zatem tegoroczna 
oferta dla mieszkańców Wejherowa i tury-
stów była różnorodna i bogata.

Wycieczki po Wejherowie 
i zwiedzanie Ratusza
Urząd Miejski w Wejherowie w ramach 
promocji miasta, tradycyjnie zorgani-

zował latem nieodpłatne wycieczki po 
Wejherowie i  Kalwarii Wejherowskiej 
z  przewodnikiem oraz zwiedzanie Ra-
tusza. 

Lato w Parku
Już po raz kolejny przez całe wakacje 
odbył się cykl darmowych zajęć „JOGA 
w  PARKU”. W  każdą niedzielę jogę na 
trawie w wejherowskim parku uprawiało 
kilkadziesiąt osób. W każdą sobotę lipca 
i sierpnia w parku o godz. 10 profesjonal-
ni trenerzy poprowadzili zajęcia spor-
towe. Natomiast w  każdą środę o  godz. 
18.30 przy altanie w wejherowskim par-
ku prowadzone były zajęcia darmowej 
zumby. Wszystkie zajęcia finansowane 
były z budżetu miasta Wejherowa.  

Finał Akcji Lato 2019 z Błękitnymi 
na Jamajce
Na boisku Jamajka odbywały się roz-
grywki pod hasłem Akcja Lato 2019 
z Błękitnymi. W  turnieju uczestniczyły 
dzieci urodzone w 2008 roku i młodsze. 
W  zajęciach wzięło udział  około stu 
chłopców. Podczas podsumowania Akcji 
Lato 2019 z  Błękitnymi główny orga-
nizator zajęć Tadeusz Ciapa trener, po-
dziękował wszystkim uczestnikom za ak-
tywność i  sportową postawę podczas 
rozgrywek. W  zakończeniu rozgrywek 
uczestniczyli m.in.  zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, kierownik Wy-
działu Kultury, Sportu, Spraw Społecz-
nych, Promocji i  Turystyki UM Michał 
Jeliński, a także rodzice.

Atrakcyne wakacje 
czyli lato w Wejherowie

To było lato pełne atrakcji. Wejherowo przygotowało zarówno dla dzieci 
i młodzieży, a także osób dorosłych szereg aktywności. W wejherow-
skim parku można było uprawiać jogę w niedzielne poranki, tańczyć 
w rytm zumby w środowe popołudnia i ćwiczyć w sobotę. Nieustającą 
popularnością cieszyło się Kino pod Gwiazdami w czwartkowe wieczory 
i Literackie Piątki.

– Dziękuję Wejherowskiej Akademii Pił-
ki Nożnej, w tym trenerom, opiekunom 
i rodzicom,  za to, że mogliście atrak-
cyjnie spędzić część wakacji w mieście 
grając w piłką nożną. A wam dziękuję 
za to, że odłożyliście tablety i smart-
fony na bok, żeby pożytecznie spędzić 
czas na wolnym powietrzu i doskona-
lić umiejętność zespołowej gry w piłkę 
– powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz 
życząc chłopcom, aby czerpali wzor-
ce do swoich zainteresowań z takich 
piłkarzy jak Robert Lewandowski 
i inni.

Letnia Biblioteka
Po raz kolejny w naszym mieście pojawi-
ła się Letnia Biblioteka w Pałacu. Dzięki 
współpracy z  Muzeum Piśmiennictwa 
i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, na ta-
rasie wejherowskiego pałacu w  lipcu 
i  sierpniu gościł plenerowy punkt bi-
blioteczny. Sztandarowym cyklem Let-
niej Biblioteki w  Pałacu były ponownie 
Literackie Piątki – kameralne spotkania 
z  autorami pod patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa – Krzysztofa Hilde-
brandta.

Muzyczne niedziele
Jak zwykle dużym zainteresowaniem 
cieszyła się także muzyka na żywo w każ-
dą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 17 na 
małej scenie w parku. 



www.wejherowo.pl 11

 SPORT

Treningi prowadzone były w  różnych 
kategoriach wiekowych oraz stop-
niach  zaawansowania, a    poprowa-
dzili: Lila Kruszyńska- Piłat  Rudolf 
Simenak, Maria Pieper, Piotr Stanu-
lewicz, Justyna Augustynowicz – Si-
menak, Martyna Stanulewicz. W  tym 
roku gościnnie trening dla wszystkich 
zawodników poprowadził zaproszony 
przez stowarzyszenie Sihan Krzysztof 
Gajewski. 
W  tym roku jeszcze dwie atrakcje 
uzupełniły ośmiodniowy pobyt na ko-
loniach – aquapark oraz park linowy, 
z któr ego skorzystali prawie wszystkie 
dzieci. Tegoroczne kolonie udane pod 
każdym względem odbyły się dzięki 
wsparciu finansowemu m.in.  władz 
Miasta Wejherowa. 

W  trakcie imprezy zawodnicy i  zawod-
niczki prezentowali pokazy umięśnienia 
zgodnie z  zasadami sportów sylwetko-
wych w  oparciu o  przepisy międzyna-
rodowe PCA. Organizatorem zawodów 
pod  patronatem Prezydenta Miasta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 
był Wejherowski Klub Kulturystycz-
ny i  Sportów Siłowych „Apollo”, które-
go prezesem jest Bartłomiej Szreder 
oraz  Federacja PCA Poland. Kierowni-
kiem zawodów był Sebastian Najary, 
prezes Federacji PCA Poland.
Uczestników zawodów odwiedził za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, który przez kilka godzin obserwo-
wał pokazy kulturystyczne kończące się 
ogłoszeniem wyników oraz  wręczaniem 
medali i nagród rzeczowych.

– Bardzo się cieszę, że organizatorzy 
zawodów kulturystycznych wybrali jako 
miejsce rywalizacji salę w Filharmonii 
Kaszubskiej. Była to okazja dla wielu 
osób, aby przyjechać do Wejherowa 

i zobaczyć miasto oraz jego atrakcje, 
do których m.in. zalicza się Filharmonia 
Kaszubska z salą widowiskową w kształ-
cie łodzi. To podkreśla silne związki na-
szego miasta z morzem, które po od-
zyskaniu niepodległości w 1920 roku 
pełniło funkcję  centrum gospodar-
ki morskiej – powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz przekazując na  pamiąt-
kę organizatorom zawodów albumy 
książkowe o Wejherowie.
– Dziękujemy za życzliwość i otwartość 
na współpracę – powiedział prezes fede-
racji Sebasti an Najary przekazując za-
stępcy prezydenta Arkadiuszowi Krasz-
kiewiczowi Medal PCA Poland.
PCA, czyli Physical Culture Association, 
powstało w  lipcu 2015 roku w  Wielkiej 
Brytanii. 

Dzieci i młodzież z Wejherowa i okolic  ze Stowarzyszenia 
Sportów Walki Shotokan i LA przebywała  na koloniach  

sportowo- rekreacyjnych nad jeziorem Łapińskim. Młodzi 
katratecy intensywnie trenowali przygotowując się do 

nadchodzących zawodów. 

Karatecy trenowali

Najlepsi kulturyści na scenie Filharmonii Kaszubskiej

W Filharmonii Kaszubskiej zostały rozegrane zawody kulturystyczne PCA Baltic 
Championship, jako eliminacje do przyszłorocznych Mistrzostw Świata tej Federacji. 
W zawodach wzięło udział około stu zawodników w 16. kategoriach sportów 
sylwetkowych.
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EDUKACJA

Jak mówi Dagmara Muszyńska, pomy-
słodawczyni nowej atrakcji w  Wejhe-
rowie, Kampus Eureka to aktywne wy-
cieczki szkolne oraz rodzinne zabawy 
warsztatowe. W  etnopracowni można 
bawić się  naturalnymi materiałami, mo-
tać wesołe zwierzaki z  siana, wyplatać 
serca z wikliny czy robić inne ekologicz-
ne pamiątki z  naturalnych materiałów. 
Każdy ciekawy świata znajdzie tu coś 
interesującego, np. doświadczenia z cie-
czą nienewtonowską, mega gumy balo-
nowe, glutki, bransoletki światłowodo-
we. Program warsztatów przygotowany 
jest dla różnych grup wiekowych w  za-
leżności od pory roku czy okoliczności. 
Podczas Dnia Otwartego doskonale ba-

Aneta Fittkau wprowadziła podopiecz-
nych wraz z opiekunami stowarzyszenia 
w  świat różnych technik plastycznych. 
Pokazała, jak pomysł plastyczny można 
przenieść na materiał i  jak otrzymany 
materiał może być inspiracją dla wyko-
nania niepowtarzalnego dzieła.
– Zaczęliśmy od malowania na tkaninie barw-
nikami – mówi   Arkadiusz Raguza, prezes 
Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Autyzmem. – Nasi podopieczni mo-
gli w kreatywny sposób wyrazić siebie. Każdy 
uczestnik warsztatów samodzielnie lub przy 
pomocy rodzica  projektował pracę, wyci-
nał, kleił, ozdabiał ją wykorzystując przy tym 
wszelkie dostępne materiały -   kolorowe gu-
ziki, skrawki filcu. Warsztaty były okazją do 
świetnej zabawy, dały nam wszystkim wiele 
radości z tworzenia i satysfakcji z powstają-
cych prac plastycznych. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejną edycję.
Podczas trzydniowych warsztatów uda-
ło się wykonać filcowe cuda w  postaci 
maskotek i  zawieszek oraz  gliniane na-
czynia, ozdabiane przy pomocy m.in.
drewnianych szpatułek i koronek, które 
powstały przy pomocy Anety Fittkau.

Podopieczni 
Wejherowskiego 
Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Autyzmem 
uczestniczyli 
w warsztatach 
plastycznych 
zorganizowanych 
w Wejherowskim 
Centrum Kultury. 

Warsztaty 
plastyczne 
w WCK

Tworzenie figurek z siana, doświadczenia z cieczą nienewtonowską – takie atrakcje 
przygotowali dla dzieci i ich rodziców podczas Dnia Otwartego animatorzy 
Kampusu Eureka – nowego miejsca zabaw nauką w Wejherowie. W Kampusie, 
który mieści się w centrum miasta, przy ul. 12 Marca 213/3, młodzi ludzie ciekawi 
świata odtwarzać mogą eksperymenty i doświadczenia wielkich naukowców. 

Dzień otwarty 
w wejherowskim 
Kampusie Eureka

wiły się nie tylko dzieci, ale także rodzice. 
– Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że wy-
platanie z siana zabawek jest taką świetną 
zabawą – mówi pan Jacek z  Wejherowa, 
który razem z rodziną odwiedził Kampus 
Eureka. 
– Najpiew formujemy ciało i głowę – opo-
wiada zaabsorbowana pracą Antosia. 
–  Potem przygotowujemy elementy, które 
będą nogami figurki. Następnie te elementy 
oplatamy sianem. Na koniec wokół całego 
ciała zwierzęcia należy opleść drut, żeby się 
figurka dobrze trzymała. Oczy, buzię i uszy 
dodajemy według uznania. I oto on – kotek. 

Więcej informacji: 
www.wycieczki-wejherowo.pl
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Wrzesień 2019

Jak informuje Tadeusz Trocki - pomy-
słodawca i  inicjator warsztatów, trwają 
one od  maja do  września i  mają miejsce 
w środy i soboty, a także w inne dni po-
godne.
– Do nas może przyjść i usiąść każdy, kto 
ma ochotę, obojętnie czy chce porozma-
wiać, czy malować wspólnie z nami. Może 
malować pięć minut, a nawet godzinę dłu-
żej, wszystko zależy od samego zaintereso-
wanego, w zależności ile ma czasu i zapa-
łu. Te warsztaty, to mój autorski pomysł, 
który rozwijam i promuję od 5 lat. Każdego 
roku dostaje zgodę prezydenta Wejherowa 
na prowadzenie warsztatów i cieszy mnie, 
że coraz więcej osób przychodzi do nas 
razem malować – mówi Tadeusz Trocki 
dodając, że  cieszy go kiedy mieszkańcy 
i  turyści oglądają ich pracę, a  także ko-
mentują to, co widzą na  wystawionych 
lub malowanych na żywo obrazach.
Jak zapewnia największe zainteresowa-
nie malarstwem i  malowaniem przeja-
wiają dzieci. Artyści pozwalają dzieciom 
malować na  swoich sztalugach, a  bywa 
że  nawet na  obrazach, co wywołuje 
aplauz u najmłodszych. Dzieci jednak są 
niecierpliwe i  dość szybko potrafią się 
malowaniem znudzić.

7.09
Plac Jakuba Wejhera - Narodowe Czyta-
nie - fragmenty nowel „Katarynka” Bole-
sława Prusa i „Dobra Pani” Elizy Orzesz-
kowej w interpretacji przedstawicieli 
władz samorządowych i członków grup 
teatralnych „Errata” i „Srebrna Nitka”.

5.09, godz. 16
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych. 

19.09, godz. 17
„W kręgu zdrowia i urody” - spotkanie 
z  trenerką fittness Katarzyną Szymań-
ską pt. „Aktywność fizyczna i zdrowe od-
żywianie”.

Wrzesień
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(nowy nabór, zapisy w Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży); spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki dla Młodzieży.

1.09, godz. 12
STRAGANY ART, ul. Wałowa
Stragany Art to wydarzenie plene-
rowe, którego celem jest przypo-
mnienie mieszkańcom Wejherowa  
o urokach ulicy Wałowej. Tegoroczna 
edycja skierowana jest przede wszyst-
kich do rodzin. W programie znajdzie się 
mnóstwo atrakcji: spektakle teatralne, 
warsztaty kreatywne, kramy z rękodzie-
łem artystycznym, pokazy szczudlarzy, 
cyrkowy i iluzjonisty, występy muzyczne 
i wiele innych.

5.09 godz. 17 i 20
Spektakl - Od czasu do czasu - Communi-
cating Doors, bilety: 15 – 19 zł 
Z jedną z najlepszych komedii brytyjskie-
go dramaturga Alana Ayckbourna mierzą 
się utalentowani młodzi ludzie z Teatru 
OKO działającego przy Wejherowskim 
Centrum Kultury. Zarówno znakomi-
ta obsada, jak i reżyser przedstawienia 
– Wojciech Rybakowski – sprawią, że 
śmiechom na widowni nie będzie końca. 

7.09, godz. 17
Festiwal OPEN AIR FESTIVAL, Park Maj-
kowskiego.
Podczas tegorocznej edycji wystąpią 
między innymi zespoły OXYCAL – gru-
pa muzyków działających w klimacie al-
ternatywnego pop rocka, WREDROCK 
- gdyński zespół grający muzykę rocko-
wą, zróżnicowaną pod względem dyna-
miki jak i brzmienia, Eltimase, a gwiaz-
dą wieczoru będzie znakomity  zespół  
– Lao Che.

10.09, godz. 19
Koncert – Czerwony Tulipan, bilety:  
29 - 39 zł.

13.09, godz. 17
Kabaret Moralnego Niepokoju, bilety: 
110 zł.

20.09, godz. 18
Wernisaż wystawy fotografii wejhe-
rowianina Artura Wyszeckiego „Przez 
Amerykę”, Galeria, wstęp wolny.

23.09, godz. 19
Koncert zespołu  Raz, Dwa, Trzy, bilety: 
59 – 79 zł. 

25.09, godz. 20
Spektakl – Królowie Strzelców – Teatr 
Nowy w Zabrzu, bezpłatne wejściówki. 

27.09, godz. 19
Koncert – Zespół Nartebi Z Orkiestrą 
I Baletem, bilety: 135 zł.

Warsztaty 
plastyczne pod 
drzewami na rynku

Już piąty rok z kolei na wej-
herowskim rynku odbywają 
się warsztaty malarskie 
prowadzone przez Stowa-
rzyszenie Plastyków ZK-P 
im. Stefana Lewińskiego 
pod patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa. 

W nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu 2019, które odbędą się 
13 października, WSZYSCY mieszkańcy Osiedla Sucharskiego będą mogli 
głosować w Świetlicy Osiedlowej przy ul. Mostnika 46 w Wejherowie. 

Uwaga mieszkańcy Osiedla Sucharskiego!
Zmiana siedziby lokalu wyborczego 
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NOWINY – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: nowiny@wejherowo.pl; 
Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 6 000 egz. Druk: Wejherplast.

Informacja: 
 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt
 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20
Zastępca Prezydenta: Arkadiusz Kraszkiewicz
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: Marzena Ćwiklińska 
 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 (Justyna Kisielewska – zastępca 
skarbnika) 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych (Agnieszka Szulakowska) 
 58 677 71 08, 58 677 71 13
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (Stanisław Brzozowski) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 
Wydział 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
Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych (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 
(Ewelina Magdziarczyk-Plebanek), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 – Ratusz Miejski

>

>

>

Dla mieszkańców Wejherowa pociąg 
„Słoneczny” stanowi dodatkowe i  do-
godne połączenie z  Warszawą, a  także 
ze  Słupskiem i  Ustką. „Słoneczny” je-
dzie nieco ponad 5 godzin z  Warszawy 
do Ustki, 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. 

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

Pociąg „Słoneczny” po raz piąty w Wejherowie

W tej kategorii wiekowej zwyciężył Zbi-
gniew Bielski (GK Gryf Tczew) z czasem 
1.08.12.  Wejherowianin Gerard Patok 
zajął 8. miejsce. 
– Zebrałem wiele pochlebnych słów na 
mecie, a także burzę oklasków ze strony 
kibiców i organizatorów tych zawodów 
– mówi Gerard Patok.
Wejherowianin zapewnia, że jest w bar-
dzo dobrej formie i  zapowiada udział 
w Open Maratonie rozgrywanym w Haj-
nówce na dystansie 75 kilometrów. Na-
tomiast w Szwecji weźmie udział w dwu-
dniowym maratonie kolarskim w  kat. 
Open. Wyścig składa się z dwóch etapów 
po 110 km każdy. 

80-letni nestor wejherowskiego 
kolarstwa Gerard Patok (CK Polkowice) 
nadal aktywnie bierze udział 
w zawodach kolarskich. Ostatnio 
uczestniczył w wyścigu Cyklo Peplin 
w kategorii wiekowej 70+  pokonując 
trasę 46 km w czasie 2.01.46. 

Gerard Patok 
najstarszym zawodnikiem 
Cyklo Pelplin
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KULTURA

Podobnie jak w poprzednim roku, także 
i  tym razem na  scenie można było zo-
baczyć wiele znakomitych występów 
artystycznych. Solidną dawkę endorfin 
dostarczył widzom wrocławski kabaret 
„Chyba”, a  o  muzyczne emocje zadbał 
m.in. zespół „G.A.S.P.“
Nie zabrakło też popisów siłaczy strong-
man oraz atrakcji dla najmłodszych - pro-
gramu rozrywkowego dla dzieci „Budyń 
Julka Tuwima”, czy choćby tortu urodzi-
nowego z okazji 20-lecia Twojej Telewizji 
Morskiej.

Na  zakończenie imprezy na  pamiątkę 
pobytu piosenkarki w  Wejherowie za-
stępca prezydenta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz wspólnie z  dyrek-
tor WCK-u Jolantą Różyńską wręczyli 
wokalistce obraz przedstawiający port 
rybacki.
– W imieniu wspaniałej wejherowskiej pu-
bliczności, prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta, dyrektor Wejherowskie-
go Centrum Kultury oraz radia Norda FM 
chcielibyśmy bardzo serdecznie podzię-
kować za rewelacyjny koncert. Pomimo, 
że obraz przedstawia port rybacki, a jak 
wiemy Wejherowo nie leży nad morzem, 
to warto wiedzieć, że historia naszego mia-
sta, jak i sami mieszkańcy są bardzo silnie 
z nim związani – powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz.

Za nami kolejna edycja 
Wejogrania, która pomimo 
kapryśnej pogody przyciągnęła 
na piknikową polanę tłumy 
ludzi. Jak zwykle nie zabrakło 
wielu atrakcji, zarówno dla 
tych młodszych, jak i starszych 
widzów. Zwieńczeniem 
tegorocznej imprezy był koncert 
Sylwii Grzeszczak, który porwał 
wejherowską publiczność.

Koncert Sylwii Grzeszczak 
uświetnił Wejogranie



www.wejherowo.pl16


