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 pełnił funkcję pre-
zesa ZUK sp. z  o.o. od 2013 r. Za swo-
ją wieloletnią pracę na tym stanowisku 
został uhonorowany Miniaturą Statuetki 
Jakuba Wejhera, która przyznawana jest 
za szczególne osiągnięcia. 

-

mówił prezy-
dent Wejherowa . 

 dotychczas pełnił funk-
cję dyrektora technicznego ZUK sp. z o.o. 
Był również prokurentem spółki ZUK. 
Nowy prezes jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Biznesu – National Louis Universi-
ty w Nowym Sączu na kierunku Zamówie-
nia publiczne. Ma dyplom MBA (Master of 
Busines Administration) tej samej uczelni 
oraz certyfikat Kompetencji Zawodowych 
w Drogowym Transporcie Rzeczy i upraw-
nienia na kierownika składowiska. 

Nagrania do teledysku odbywały się 
w maju. Klip kręcony był w pałacu 
w  Kłaninie, a teledysk utrzymany jest 
w czarno-białej stylistyce. A tak 

podsumował pracę z wej-
herowskimi muzykami na swoim Face-
booku: „To była czysta przyjemność 
Sprawdźcie nasz Cover i dajcie znać jak 
nam poszło ”
Klip reżyserował , a specjal-
ne podziękowania zespół składa dla: 

, 
, -

, , -

,  i 
.

Grupa Spirit in the Forest powstała 
w  2020 r. Jej skład tworzą: wokali-
sta i  klawiszowiec 
(m.in.  Pantoma, White Room, Slove-

nian Girl), gitarzysta 
(m.in.  Pantoma, White Room, Slovenian 
Girl), basista  (PPA, 
Złoty Kilof) i perkusista 
(Bruno Światłocień, Pantoma). Kwartet 
postanowił zająć się nagrywaniem swo-
ich wersji piosenek zespołu Depeche 
Mode. 
To już trzeci singiel zespołu. Do tej pory 
ukazały się: „Strangelove”, z  udziałem 
popularnej aktorki 
oraz  „Stripped”, w  którym wystąpiła 
aktorka . Oba zostały za-
uważone i  wysoko ocenione nie tylko 
w  lokalnych rozgłośniach i  portalach, 
ale  także w  wielu ogólnopolskich sta-
cjach radiowych. W  serwisie YouTube 
mają ponad 70 tysięcy wyświetleń.

urodziła się w Warszawie 
w 1933 roku. W 2004 roku przeprowadziła 
się do Wejherowa, które stało się jej ukocha-
nym miastem i inspiracją. Jak sama mówiła, 
„od razu się w  nim zakochałam”.  Napisała 
wiele wierszy, opowiadań i tekst słuchowi-
ska na  część grodu Wejhera. Kilkukrotnie 
była laureatką wejherowskiego konkursu 
literackiego „Powiew Weny”.  Spod jej pió-
ra wyszedł tomik wierszy „Poema starszej 
pani” oraz książki „Mój Jasny Brzeg” i „W za-
mknięciu”. W  spotkaniu uczestniczył także 

, zastępca prezy-
denta Wejherowa, który z Bogną Zubrzyc-
ką darzyli się wielką sympatią. 

-

nowym prezesem 
ZUK sp. z o.o.

Spirit in the Forest

Wspomnienie 
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Galeria Wejherowskie Klamoty „Wej-
rowsczi klamòtë” to miejsce, w  którym 
przedmioty dostają nowe życie.  Mieści 
się w budynku EKOFABRYKI przy ul. Fa-
brycznej 10 w  Wejherowie – nowej in-
westycji Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie i stanowi jeden z kluczo-
wych elementów jej działalności. 

Skąd pomysł na założenie galerii? 

-

-

mówi 
, kierownik EKO-

FABRYKI. 

-

-

-

-

Jak mówi , dyrektor 
Zakładu Usług Komunalnych sp. z  o.o. 
pomimo trzymiesięcznej działalności 
udało się zebrać całkiem pokaźny zbiór 
najróżniejszych przedmiotów. 

, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, który odwiedził 
nowo otwartą Galerię podkreślił chary-
tatywną i  ekologiczną korzyść funkcjo-
nowania tego miejsca. 

mówi . 

-

-

– -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Absolutorium i wotum zaufania dla 
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
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Na  przełomie maja i  czerwca, rośliny 
kwitnące wiosną wymieniane są na  ga-
tunki letnie. Często te sadzonki są bar-
dzo dobrej kondycji i wciąż mogą cieszyć 
oko mieszkańców w  ich ogrodach czy 
na  balkonach. Mieszkańcy mogli tego 
dnia zostawić puste doniczki, które zo-
staną przekazane do  szkółek ogrodni-
czych w  celu ich ponownego wykorzy-
stania.
Jak mówi , za-
stępca prezydenta Wejherowa, Akcja 
„Przygarnij Bratka” jest  jednym z  wielu 
wydarzeń w ramach akcji KLIMATycznie 
w Wejherowie. Bardzo aktywnie w akcję 
włączyli się radni miejscy. Przewodniczą-
cy Rady Miasta oraz radni 

,  
i  , a  także sekretarz 
miasta . 

Autorką zwycięskiego projektu Wej-
herowskiego Budżetu Obywatelskie-
go jest Lilianna Breen, która również 
pełni funkcję Przewodniczącej Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr  9. 
Projekt wsparła dyrektor szkoły, Olga 
Tomaszewska wspólnie z nauczyciela-
mi oraz pracownikami. 
Głównym założeniem projektu była 
wspólna integracja wejherowskiej 
społeczności oraz  dobra zabawa. 

Festyn cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców, co 
podkreślał zastępca prezydenta mia-
sta,  – 

-

-

Podczas festynu działała duża stre-
fa gastronomiczna, gdzie można było 
posmakować między innymi pysznych 
ciast, a  także skosztować znakomi-

 

-

-

-

-

tej grochówki, bigosu czy chleba 
ze  smalcem. Bardzo dużą popularno-
ścią wśród uczestników festynu cie-
szyła się loteria fantował. Prowadzo-
no warsztaty chemiczne, plastyczne, 
garncarskie oraz  pierwszej pomocy. 
Dodatkowymi atrakcjami był pokaz 
starych samochodów, nowoczesnych 
motorów, egzotycznych ptaków. Nie 
zabrakło także prezentacji Policji, 
Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej.
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-

-

powiedziała 

Prezes Za-
rządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. 
Pielęgniarstwo, to  nie zawód, to  mi-
sja. , zastęp-
ca prezydenta Wejherowa podkreślił, 
że  w  tej  profesji niezwykle ważne są 
nie tylko wysokie kwalifikacje, ale także 
umiejętność łączenia odporności psy-
chicznej z  troską, współczuciem, po-
święceniem i oddaniem. -

– mówi -

-

-

-

-

-

-

Uroczyste otwarcie obyło się 20 czerw-
ca br., w  którym wzięli udział przedsta-
wiciele samorządów, pomorscy lekarze 
oraz  marszałek województwa pomor-
skiego . W imieniu pre-
zydenta miasta 
replikę statuetki Jakuba Wejhera mar-
szałkowi województwa pomorskiego 

wręczyła pre-
zes zarządu Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 

 – Grenda w ramach 
podziękowania za  ogromy wkład w  po-
wstanie nowego budynku wejherowskie-
go szpitala.
– -

-

-

 – mówił , 
wiceprezes Szpitali Pomorskich.
W  nowej siedzibie Kaszubskiego Cen-
trum Chorób Serca i Naczyń znajduje się 
m.in. siedem sal operacyjnych w tym bar-
dzo nowoczesna sala hybrydowa, a także 

Centralna Sterylizatornia i  Zakład Pato-
morfologii.
– -

-

– powiedział -

, ordynator oddziału kardiologii, 
angiologii interwencyjnej. – 

-

.

– mówi .
-

 ma 10 lat. Lubi tańczyć, jeździć konno i  bawić się z  przyjaciółmi. Ma w  sobie 
wiele ciekawości świata, którą chce się dzielić. Gratulujemy pomysłu i  czekamy na 
więcej filmików z Wejherowa. 

-

-

-

Wejherowo 

Budowa obiektu zajęła dwa lata i koszto-
wała blisko 144 mln zł. W jednym miejscu 
będą oddziały angiologii interwencyjnej 
i kardiologii (40-łóżkowy, w tym sala In-
tensywnego Nadzoru Kardiologicznego, 
dwie Pracownie Angiograficzne i  Gabi-
net Diagnostyki RTG) oraz  oddział kar-
diochirurgii z  siedmioma stanowiskami 
wzmożonego nadzoru. W nowym obiek-
cie swoje miejsce znalazła również Cen-
tralna Sterylizatornia, a  także Zakład 
Patomorfologii i Zakład Serologii Trans-
fuzjologicznej (Bank Krwi).

-

-

SPOŁECZEŃSTWO
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Wyróżnionych małżonków oraz  zebra-
nych gości przywitał kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego, . 
– -

-

-

 
–  powiedział , 
prezydent miasta.

Stowarzyszenie Plastyków im. Stefana 
Lewińskiego działającego przy Zrze-
szeniu Kaszubko-Pomorskim w  Wej-
herowie realizują swoje pasje i  dzielą 
się swoim talentem z  innymi. Wejhe-
rowscy artyści tworzą swoje prace 
w miejskim plenerze przez całe lato, aż 
do  września. W  każdą środę i  sobotę 
w  godzinach od  10 do  16, w  pobliżu 
fontanny na  Placu Jakuba Wejhera. 
Warsztaty cieszą się bardzo dużym za-
interesowaniem wśród mieszkańców 
oraz turystów.

Spotkanie miało charakter kameralny 
i  niemal rodzinny, i  to nie tylko z  uwagi 
na  obecność najbliższej rodziny autora, 
lecz także osób, z którymi spotkał się au-
tor  i które stały się mu bli-
skie w dotychczasowej wędrówce przez 
życie.
Podczas promocji obecni byli bliscy, zna-
jomi autora oraz  przedstawiciele władz 
samorządowych m.in.   -

, zastępca prezydenta Wejhero-
wa i  , wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa.

radio włączam o brzasku
żeby nie zapomnieć mowy wrzasku

patrzą ściany i przedmioty
pozostałe bibeloty

półki i regały
jakieś szmatki i korale

pełno korali
dzbany srebra i jantaru
muszle u pułapu anioły

chmury aniołów
które już nie wiodą sporów
wszystko milczy bez umiaru

wszystko tęskni gdzieś w rozpaczy
głosy milkną mowa stygnie

i powietrze ani drgnie 
czas spakował się

nie ma już Jej

-

-

-

-

-
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Młodzież wejherowskiej samocho-
dówki radosną paradą ulicami miasta 
rozpoczęła świętowanie 379. roczni-
cy utworzenia osady Wejherowska 
Wola, która decyzją wojewody po-
morskiego Jakuba Wejhera zapocząt-
kowała powstanie naszego miasta. 

Przed  uroczystą  sesją delegacje złoży-
ły kwiaty przed  pomnikiem założyciela 
miasta – Jakuba Wejhera. O historii wej-
herowskich kortów tenisowych opowie-

dział podczas wykładu Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultury, Sportu, 
Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

-

-

W ramach obchodów Dni Jakuba wrę-
czone zostały Nagrody Prezydenta Mia-
sta Wejherowa, które otrzymali: 

, , 
, , -

, , 
, , -

, , 
, , 

, , 
, . 

 otrzymała Miniatu-
rę Statuetki Jakuba Wejhera 
Podczas uroczystości wystąpił zespół 

 i  -

. Gwiazdą Wieczoru był -

. 
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–

 – 

 – powie-
dział prezydent Wejherowa 

-

-

-

Pomysłodawcą oraz  założycielem Sto-
warzyszenia Misternicy Kaszubscy jest 
Wojciech Rybakowski, który pełni rolę 
prezesa stowarzyszenia oraz  reżysera 
tych wyjątkowych inscenizacji. Podczas 
misterium aktorzy przebrani są w  sty-
lizowane stroje ówczesnej Jerozolimy. 
Ta nietypowa droga krzyżowa przyciąga 
do  Wejherowa tysiące ludzi. Na  prze-
strzeni tego czasu wydarzenie to zyska-
ło status jednej z najważniejszych rekon-
strukcji historycznych w regionie.

Prezydent miasta złożył serdecznie gra-
tulacje wszystkim pracownikom przed-
szkola, a  także uhonorował Miniaturą 
Statuetki Jakuba Wejhera dyrektor Bo-
żenę Konkol oraz  wręczył nagrodę Pre-
zydenta Miasta dyrektor i wicedyrektor 
przedszkola, .

-

-

-

-

 
– mówił  , prezy-
dent miasta.
Wydarzenie uświęciły liczne występy 
artystyczne podopiecznych przedszko-
la. W  uroczystości wzięli udział także: 
zastępca Prezydenta Miasta, 

, przewodniczący Rady 
Miasta,  oraz  radny miejski 

.

-

W  koncercie wzięli udział uczniowie 
oraz  nauczyciele szkoły, którzy zapre-
zentowali swoje wysokie umiejętności 
muzyczne zarówno w  występach solo-
wych, jak i  zespołowych. W  wydarzeniu 
wziął udział także zastępca prezydenta 
miasta, .

nr 2 

-

-

-

 

-

-

-

-
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Puchary ufundowane przez Klub Seniora 
przy RJK „Bliza” wręczył B -

, Prezes Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego, a nagrody i puchary ufun-
dowane przez Urząd Miasta w  Wejhe-
rowie wręczał w  imieniu Prezydenta 

, Sekretarz 
Miasta – .
Na wodach Zatoki Puckiej sternicy jach-
tów sterowanych radiem klasy F5-E by 
walczyli o  Puchar Prezydenta Wejhero-
wa w  4 grupach wiekowych: młodzik, 
junior, senior i senior starszy oraz w kla-
syfikacji zespołowej.  Na starcie stanęło 
33  zawodników z  Polski reprezentują-
cych 9 klubów. 

-

-

-

-

 

– 

-

 – mówi 
, zastępca pre-

zydenta Wejherowa. – 
-

-

-

. 

Wejherowo 
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„Zagubieni w  Afryce” to  gra terenowa, 
która przenosi uczestników w świat bo-
haterów lektury Henryka Sienkiewicza 
„W  pustyni i  w  puszczy”. Koordynato-
rem projektu i opiekunem uczniów była 
polonistka -

.

Wejherowscy uczniowie wzięli udział 
w  trzech obozach, gdzie uczestniczy-
li w  zajęciach wraz z  uczniami z  Danii, 
Łotwy oraz  Litwy. Jedna grupa uczniów 
z „ósemki” wraz z opiekunami pojechała 
do  Danii, zaś druga udała się do  Łotwy, 
gdzie też swój obóz miała grupa uczniów 
ze  szkoły społecznej. Koordynatora-
mi projektów byli: , na-
uczyciel języka angielskiego z  ZSP nr  2 
oraz  , dyrektor Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Jak mówi , 
zastępca prezydenta Wejherowa, bę-
dzie to niezwykle przyjazne miejsce, 
w  którym młodzi przybysze z  Ukrainy 
będą mogli nie tylko miło spędzić czas, 
ale i  dowiedzieć się wielu ciekawych 

rzeczy, a  także rozwijać swoje pasje 
i  zainteresowania. Główne założenia 
tego przedsięwzięcia to zmniejszenie 
wykluczenia społeczno-kulturalnego 
dzieci z  Ukrainy w  gościnnym Wejhe-
rowie. 

-

Zespół Wejherowskiego Centrum Kultu-
ry przygotował niezwykle bogatą ofertę 
zajęć edukacyjnych, które pomogą nie 
tylko miło spędzić czas, ale i nauczyć się 
wielu przydatnych kwestii. 
W  ramach Przystani Świętego Mikołaja 
funkcjonować będzie również kino! Na 
ekranach Filharmonii Kaszubskiej zapre-
zentowane zostaną filmy w języku ukra-
ińskim. Atrakcyjny repertuar z  pewno-
ścią sprawi, że najmłodsi choć na chwilę 
będą mogli oderwać się od otaczającej 
ich rzeczywistości. 

Projekt współfinansowany przez 
Fundację Świętego Mikołaja w ra-

mach programu Przystań św. Miko-
łaja. więcej:www.wejherowo.pl

Organizatorem akcji Rowerowy Maj we 
wszystkich wejherowskich Szkołach Pod-
stawowych był Urząd Miejski w  Wejhe-
rowie, we współpracy z Miastem Gdańsk. 
– -

-

– mówi , zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. – 

-

-

-

 

Najlepsza szkoła 

Zwycięską szkołą okazała się wejhe-
rowska „ósemka”, która miała najwyższą 
frekwencję – 25 proc. W  nagrodę przy 
Szkole Podstawowej nr 8 zostaną za-
montowane stojaki rowerowe.
Drugie miejsce zdobyła Szkoła Podsta-
wowa nr 5 – 17-procentowa frekwencja, 

a trzecie - Szkoła Podstawowa nr 6 z po-
nad 16-procentową frekwencją.

Rowery dla pięciorga uczniów  

Wśród najaktywniejszych uczniów 
z  każdej szkoły rozlosowano rowery, 
które otrzymali:  kl. 5c 
SP 5,  – kl. 4c SP 6, -

 kl. 8d SP 8,  -

 – kl. 2c SP 9 oraz  
– kl. 4c SP 11. 

Najlepsze klasy 

Na poziomie klasowym wyróżniono po 
dwie najlepsze klasy, z  każdej z  pięciu 
placówek biorących udział w  kampanii. 
Najlepsze klasy (łącznie 220 uczniów) 
z  frekwencją ponad 50 proc. w  nagrodę 
udały się na wycieczkę do kina na spe-
cjalnie dla nich przygotowany seans fil-
mowy: SP 5 – klasy 4b i 2b, SP 6 – klasy 
4d i 5a, SP 8 – klasy 3d i 3c, SP 9 – klasy 8i 
oraz 1c, SP 11 – klasy 6a i 3b.

-

-

Przed nami okres wakacyjny, wierzymy, 
że dzięki akcji „Rowerowy Maj“ wzrośnie 
zainteresowanie wycieczkami rowero-
wymi wśród uczniów naszych szkół. Wy-
prawy rowerowe to szczególny rodzaj 
odpoczynku i  forma spędzania wolnego 
czasu, który oprócz walorów turystycz-
nych ma wpływ na nasze zdrowie. 
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WEJHEROWSKA KARTA MIESZKAŃCA

CH Jantar 

CH Kaszuby 

ul. I Brygady  

Na łamach Biuletynu Informacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

NOWINY przedstawiamy kolejne 

sylwetki Partnerów Wejherowskiej Karty 

Mieszkańca – przedsiębiorców, którzy 

poprzez dołączenie do Wejherowskiej 

Karty Mieszkańca tworzą sieć zniżek 

i atrakcyjnych ofert dedykowanych 

specjalnie dla mieszkańców naszego 

miasta. 

Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji ta 

specjalna oferta dotrze do jeszcze 

większej ilości osób i realnie wesprze nasz 

lokalny biznes. Zachęcamy wszystkich 

mieszkańców Wejherowa oraz lokalnych 

przedsiębiorców do przystąpienia 

do programu Wejherowskiej Karty 

Mieszkańca i dalszego rozwijania tej 

inicjatywy. 

Gabinet okulistyczny, okulary korekcyjne i przeciwsło-
neczne, soczewki kontaktowe i akcesoria. W swoim 
asortymencie posiadamy bogaty wybór opraw korekcyj-
nych, jak i przeciwsłonecznych. Posiadamy nowoczesny 
gabinet okulistyczny, również z udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych. Lekarze okuliści przyjmują pacjen-
tów już od 4 roku życia! Nasi doradcy optyczni pomogą 
Państwu dobrać idealne oprawy, adekwatnie do kształtu 
twarzy jak i stylu/charakteru. Soczewki okularowe naj-
lepszych producentów, będą rewelacyjnym dopełnie-
niem okularów, jak i spełnią oczekiwania najbardziej wy-
magających klientów. 

Bardotka - to sieć sklepów działających na rynku od 25 lat. 
Zajmujemy się profesjonalnym doborem bielizny. Bardot-
ka to Salony bielizny z profesjonalnym doborem bielizny 
dla Pań o każdej figurze i o każdym rozmiarze. W ofercie 
posiadamy biustonosze polskich, brytyjskich, holender-
skich, hiszpańskich oraz francuskich marek. Bielizna dla 
Amazonek oraz mam karmiących. Biustonosze w rozmia-
rach od 60 do 120 centymetrów pod biustem, a misecz-
ki od A do S – również szyte pod specjalne zamówienie. 
Różnorodność wzorów, krojów i kolorów. Nasz potencjał 
to wysoko wykwalifikowana kadra po wielu szkoleniach 
dotyczących sprzedaży oraz brafittingu.

Restauracja Bankietowa – specjalizuje się w zakresie orga-
nizacji przyjęć okolicznościowych, wesel, urodzin, przyjęć 
komunijnych, chrzcin, konsolacji, przyjęć firmowych, za-
baw. W weekendy zapraszamy na obiady rodzinne z karty. 
Realizujemy zamówienia na usługi cateringowe.



www.wejherowo.pl 13

SPORT

Zawodnicy wspierani przez m.in. Miasto 
Wejherowo dali pokaz solidnego przygo-
towania, nienagannej techniki oraz walki 
o  najwyższe laury. Efektem końcowym 
jest zdobycie przez drużynę prowadzo-
ną przez , 
i  10 medali, w tym: 4 tytu-
łów Mistrza Polski, 2 srebrnych i 4 brązo-
wych medali. W  zawodach wzięło udział 
ponad tysiąc kickboxerów z 300 polskich 
klubów. Zawodnicy powiatu wejherow-
skiego potwierdzili przynależność do czo-
łówki tego sportu w Polsce.

Zwinni, silni i wytrzymali – tacy są za-
wodnicy trenujący parkour. Parkour to 
sztuka przemieszczania się, która pole-
ga na sprawnym pokonywaniu napoty-
kanych w jak najbardziej widowiskowy 
sposób przeszkód. Technika bogata 
jest w  wiele tricków, często trudnych 
do wykonania, a nawet elementy akro-
batyczne. 

Na osiedlu Przyjaźni w Wejherowie wy-
budowany został Plac  Parkour  zrealizo-
wany w  ramach  Wejherowskiego  Bu-
dżetu  Obywatelskiego. Autorem tego 
projektu był , który jest 
prezesem Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Parkour Wejherowo”. Wejherow-
ski klub, chociaż działa dopiero od kilku 
lat, liczy już ok. 120 zawodników. Miasto 
wspiera finansowo działalność stowa-
rzyszenia.

Piknik Rodzinny z wejherowskimi szczy-
piornistami przyciągnął wielu sympa-
tyków klubu i  kibiców. Wśród gości był 
również , za-
stępca prezydenta Wejherowa. 

Podczas Pikniku uczestnicy wzięli udział 
w  różnych konkurencjach sportowych 
i  sprawnościowych i  spróbowali swoich 
sił – pod okiem zawodników i  trenerów 
klubu – w grze w piłkę ręczną. Najmłod-
si korzystali z  zabawy na dmuchańcach. 
Były przekąski, grill i wata cukrowa. 

– 

 – mówi , na-
uczycielka biologii i przyrody ze SP nr 11 
w Wejherowie.
Uczestnicy mistrzostw rywalizowali 
w  takich konkurencjach jak: padnij-po-
wstań, wskakiwaniu na  skrzynię, zwisie 
na  wytrzymałość, przysiadach ze  ska-
tebllem oraz  w  ćwiczeniach siłowych 
w połączeniu z cardio.
Nagrody i  medale dla zwycięzców wrę-
czali: zastępca prezydenta 

, przewodniczący Komisji 
Zdrowia i  Sportu , dyrektor 
SP 11 , prezes KkiSS 
„Aopollo”  i  mistrz 
świata strongman .

-

-

w Wejherowie

-

-

-

-

-

-
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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
Anna Lewandowska 

58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

58 677 70 00 , fax 58 677 70 44 

58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
58 677 70 37, 58 677 70 38

Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
( ) 

986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49
Kancelaria Ogólna

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

58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

58 677 71 08, 58 677 71 13

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

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

58 677 71 41

58 677 71 25 
( ) 

58 677 71 31 

58 677 71 34, 58 677 71 36

58 677 71 37, 58 677 71 39

( ) 
58 738 66 00, fax 58 738 66 19

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

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

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

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

( ) 
ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

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

>

>

>

EKOLOGIA

W  Fabularyzowanym Rajdzie Pieszym 
„W  dolinie cara Kruków”, ulicami Wej-
herowa i  ścieżkami parku miejskiego 
wędrowało osiem dwunastoosobo-
wych grup klas integracyjnych I-III 
z  opiekunami. Na trasie rajdu rozgry-
wane były sceny, podczas których 
dzieci poznały historię cyrylicy i twór-
czość  – ukraiń-
skiego malarza, nauczyły się rozpozna-
wać zioła i  zboża, konstruowali hotel 
dla pszczół, stali się członkami orkie-
stry podczas wykonania wzruszającego 
utworu ukraińskiego. 
Celem tego projektu była integracja 
dzieci, promocja zachowań prozdro-
wotnych, wdrażanie zasad bezpieczeń-
stwa na drodze oraz poszerzenie wie-
dzy o Ukrainie. Na wejherowskim rynku 
uczniów odwiedził -

, zastępca prezydenta Wejherowa, 
który wspólnie z  nimi uczył się kroków 
tańca ukraińskiego. 
– -

-

-

-

 – mówi 

, dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie.
Organizacja Dni Tolerancji w  Szkole 
Podstawowej nr 8 to jedno z  zadań re-
alizowanych ramach projektu testowa-
nia Modelu Dostępnej Szkoły – Obszar 
Edukacyjno Społeczny – Wdrożenie 
standardu budowania relacji rówieśni-
czych. Rajd nie był jedynym wydarze-
niem wchodzącym w  skład Dni Integra-
cji. Wśród nich znalazł się widowiskowy 
mecz, w  którym uczniowie zmierzyli się 
z  samorządowcami i  swoimi nauczy-
cielami. Natomiast z  okazji dnia dziec-
ka grupa uczniów klas integracyjnych 
I-III i  uczestnicy zajęć świetlicowych 
uczestniczyli w  wyjątkowej inicjatywie 
–  wspólnym „drugim śniadaniu”. Wspól-
ny posiłek był okazją do budowania wię-
zi, nawiązywania relacji rówieśniczych, 
pełniejszej integracji, jak też wzmacnia-
nia właściwych nawyków żywieniowych.
Po posiłku był czas na kontakt ze sztuką. 
Dzieci wzięły udział w  Teatrze KAMI-
SHIBAI. który był okazją do nabywania 
ogłady i kultury osobistej w obcowaniu 
ze sztuką. Jak podkreślają nauczyciele, 
takie zajęcia wpływają na wszechstron-
ny i  harmonijny rozwój uczniów i  roz-
wija postawy społeczne. Po spektaklu 
zaproponowano dzieciom gry i  zabawy 
integracyjne, do czego wykorzystano 
chustę animacyjną, zakupioną również 
w  ramach Projektu – „Dostępnej Szko-
ły”, która nie tylko ułatwia wzajemne 
poznanie i  integrację grupy, ale też  po-
budza wyobraźnię, rozwija dziecięcą 
kreatywność.
Wspólne II śniadanie jak i  pozostałe 
wydarzenia okazały się koncepcją, któ-
ra powinna wpisać się w  ideę dobrych 
praktyk projektu „Dostępnej Szkoły”
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SPOŁECZEŃSTWO

Wejherowscy policjanci przestrzegają 
przed oszustami wyłudzającymi od osób 
starszych pieniądze metodą „na wnucz-
ka” lub „na policjanta”. Sprawcy tego 
typu oszustw są często zatrzymywani 
dzięki pomocy osób, które mają świa-
domość tego, że mogą zostać oszukane. 
Niestety wciąż do policjantów docierają 
informacje o  kolejnych telefonach od 
oszustów. 

Oszukany senior 

Jak mówi , rzecznik wej-
herowskiej Policji, w  ostatnich dniach 
został oszukany senior   z  Wejherowa. 
Jak ustalili policjanci, przestępca poin-
formował seniora, że syn z synową mie-
li wypadek i  potrącili kobietę w  ciąży. 
Przestępca zapewniał, że jeszcze tego 
samego dnia syn wyjdzie na wolność, 
tylko trzeba zapłacić poręczenie mająt-

kowe. Mężczyzna był przekonany, że 
rozmawia z  funkcjonariuszem. W  tym 
przypadku senior nie był sam, ponieważ 
był w  domu z  drugim synem, któremu 
oszuści kazali pojechać do Komisariatu 
Gdańsk Śródmieście i  tam podpisać do-
kumenty. Kiedy tylko wyszedł z  domu, 
aby pojechać do Gdańska, do drzwi se-
niora zapukał oszust, który zabrał po-
krzywdzonemu 65 tys. zł. 

Zachowajmy ostrożność – Policja nigdy 

nie żąda przekazania pieniędzy 

Pamiętajmy, kiedy dzwoni do nas osoba 
podająca się za policjanta, czy funkcjo-
nariusza, prokuratora, członka rodziny 
i prosi o pieniądze, na pewno należy być 
ostrożnym. 
Funkcjonariusze Policji nigdy nie żą-
dają przekazania pieniędzy, a  w  sytu-
acji, gdy ktoś prosi o  nie w  rozmowie 

telefonicznej, najprawdopodobniej jest 
oszustem chcącym wyłudzić pieniądze. 
W  momencie, gdy mamy podejrzenia, 
że dzwoni oszust, powinniśmy zakoń-
czyć taką rozmowę telefoniczną. Jeżeli 
w  trakcie rozmowy ktoś mówi, że na-
sze pieniądze są zagrożone albo prosi 
o  przekazanie pieniędzy powinniśmy 
podejrzewać, że mamy do czynienia 
z  oszustwem. W  takim przypadku na-
tychmiast należy rozłączyć się (skoń-
czyć rozmowę), a  następnie zadzwonić 
na numer alarmowy 112 i o swoich po-
dejrzeniach powiadomić Policję. Warto 
również skontaktować się z  najbliższą 
rodziną i  sprawdzić informację, którą 
nam przekazano. Nigdy nie przekazuj-
my pieniędzy osobom, których nie zna-
my. Upewnijmy się, czy aby na pewno 
informacje, które nam mówią, są wiary-
godne.

 

Do Sklepu Społecznego trafia pełnowarto-
ściowa żywność krótkoterminowa, przeka-
zywana przez sieci handlowe. Przewożona 
specjalnym samochodem chłodniczym 
Banku Żywności, na miejscu przechowy-
wana jest w  odpowiednich dla danego 
produktu warunkach; w  sklepach są za-
mrażarki, lodówki oraz półki. I  to prosto 
z nich klienci sklepu – podopieczni MOPS 
wybierają to, czego w  danym momencie 
najbardziej potrzebują – jest to 2,5  kg na 
osobę w gospodarstwie domowym. 

podkreśla 

, prezes Zarządu Banku Żywno-
ści w  Trójmieście. -

– 
-

mówi dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. 

Wspaniała inicjatywa

-

mówi 
, zastępca prezydenta Wej-

herowa ds. społecznych i ekonomicznych. 
-
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Świętujących uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 11 w  Wejherowie odwiedził 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa i  złożył najmłodszym 
mieszkańcom najserdeczniejsze życze-
nia z okazji ich święta.

powiedział Ar-

-

-

Jak powiedział Wioleta Podolska, dyrek-
tor SP nr 11 w Wejherowie, pogoda po-
zwoliła  na zabawę plenerową. 

-

mówi 
-

-

Jak mówi przewodnicząca Rady Osiedla 
Sucharskiego , dla naj-
młodszych mieszkańców osiedla przy-
gotowano wiele rozrywek, a  impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
W  świetlicy osiedlowej można było ry-
sować, grać w  planszówki, a  także ma-
lować twarze i  zapleść kolorowe war-
koczyki. Wejherowska Straż Miejska 

prezentowała pokazy udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Taneczne 
występy przygotowała grupa młodych 
artystek trenujących na osiedlu Suchar-
skiego. 
Życzenia z  okazji Dnia Dziecka zło-
żył wszystkim świętującym 

, zastępca prezydenta Wej-
herowa. 

 

Życzenia z  okazji Dnia Dziecka złożył 
wszystkim świętującym -

, zastępca prezydenta Wejherowa. 
Na scenie wystąpili mali artyści z  sekcji 
tanecznych prowadzonych przez -

 z  Wejherowskiego Cen-
trum Kultury. 
Deszczu nie przestraszyli się przede 
wszystkim mali sportowcy, którzy tre-
nowali razem z  piłkarzami i  trenerami 
Wejherowskiej Akademii Piłki Noż-
nej „Błękitni”. 
Plenerową imprezę odwiedzili także 
wejherowscy radni 
i  . 


