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Jednak to nie wszystko w  ramach 
„KLIMATycznie w Wejherowie”, inne 
wydarzenia towarzyszące to m. in. 
Noc Nietoperzy (Nadleśnictwo Wej-
herowo), spektakle ekologiczne dla 
szkół (Urząd Miejski, WCK), tworze-

Dzięki tym środkom powstanie bezkoli-
zyjne skrzyżowanie, z  tunelem (wiaduk-
tem) pod drogą krajową nr 6 oraz rondo 
od  strony torów kolejowych i   sieć dróg 
dojazdowych o  długości około 2 km. 
Prace rozpoczną się w  tym roku, a  pla-
nowane zakończenie w  2025 r. Inwesto-
rem zadania będzie miasto Wejherowo. 
Natomiast zgodnie z  porozumieniem 
z lipca 2017 roku, zawartym między PKP 
PLK  S.A. i  miastem Wejherowo oraz  Po-
wiatem Wejherowskim i Województwem 
Pomorskim, budową tunelu pod  torami 
zajmą się i  sfinansują PKP Polskie Linie 
Kolejowe. 

Największa inwestycja drogowa

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-

brandt podkreślił, że Węzeł Śmiechowo 
(ZRYW) to największa wejherowska inwe-
stycja drogowa, której miasto Wejherowo 
samodzielnie nie miałoby możliwości zre-
alizowania z  własnych środków, dlatego 
prowadzono długotrwałe starania o pozy-
skanie ze środków zewnętrznych. 
Pod koniec ubiegłego tygodnia otwar-
to oferty, które opiewały na kwoty 
od 51 do  70 mln zł. Dofinansowanie 
z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
do 2025 roku to 18 782 500 zł. 
– 

-

 – mówi prezydent Krzysztof 

Hildebrandt. – -

-

-

-

-

-

-

. 
Jak zadeklarował , Wi-
ceminister Infrastruktury, programy 
wsparcia dla samorządów będą dalej 

działały. Kolejne inwestycje będzie moż-
na realizować z rządowym wsparciem. 
– 

 – mówi  
Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski. 
– 

-

-

-

.
Podczas podpisania umowy obecni byli 
Arkadiusz Kraszkiewicz – zastępca pre-
zydenta Wejherowa, Anna Lewandowska 
– skarbnik,  – sekretarz 
oraz wejherowscy radni: , 
przewodniczący Rady Miasta, Piotr Bo-

, Henryk Jarosz, Tomir Ponka. 

nie jeżostref (Dział Edukacji Przyrodni-
czej WZNK), rozdawanie ekologicznych 
woreczków na warzywa oraz zbiórka 
doniczek (ZUK), prelekcje i  warsztaty 
ekologiczne organizowane w  Bibliotece 
Miejskiej, EkoFabryce, Wejherowskim 

Centrum Kultury, WZNK oraz przez 
Straż Miejską. 
Bieżące informacje o wydarzeniu będą 
publikowane na stronie oraz na FB 
miasta. Zachęcamy do śledzenia infor-
macji.
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Do  Brus z  Wejherowa pojechał auto-
bus pełen radosnych delegatów w  wie-
ku od  7 do  75 lat. Część zjazdowiczów 
udała się do Brus swoimi samochodami. 
Wśród osób, które przyjechały na zjazd 
z  Wejherowa obecny był zastępca pre-
zydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
który zawsze podkreśla swoją więź z Ka-
szubami.
Zgodnie z  tradycją zjazd rozpoczął się 
od udziału w Mszy św. w liturgii kaszub-
skiej. W trakcie podróży, jak i na miejscu 
było dużo ciekawych spotkań i rozmów 
o  działalności regionalnej. Gospodarze 

zadbali o  wszystko, co jest potrzeb-
ne w  trakcie tak licznych zgromadzeń. 
Działała gastronomia. Było wiele wy-
staw i  stoisk z  pamiątkami. Nie brakło 
też występów artystycznych i  innych 
atrakcji. Ciekawym przedsięwzięciem 
był turniej gry w  baśkę, a  także próba 
bicia rekordu gry zespołowej na diabel-
skich skrzypcach.
– -

-

– 
-

-

-

-

 – powiedział prezydent Krzysztof 

Hildebrandt przywołując postać powo-
jennego burmistrza Wejherowa Teodora 
Bolduana, który przywiązywał wielką 
wagę do  wspierania działalności OSP. 
Sam też był przecież członkiem OSP.
Gratulując zwycięstwa w  zawodach 
miejsko-gminnych prezydent życzył 
druhom dalszych sukcesów w  kolejnych 
sprawdzianach bojowych. Wyraził też 
uznanie za  dbałość o  sprzęt, kondycję 
fizyczną i  zgranie zespołów pożarniczo-
-ratowniczych, a  także skutecznych sta-

rań o systematycznie pozyskiwanie mło-
dzieży do OSP.
Prezydent wręczył druhom, którzy star-
towali w  zawodach, listy gratulacyjne 
i upominki. Natomiast dla strażnicy OSP 
przekazał nowy wąż ssawny do motopo-
my, niezbędny podczas ćwiczeń, jak i ak-
cjach ratowniczych.
– 

-

-

-

 – powiedział naczelnik 
OSP .

W  zawodach brało udział 18 drużyn 
OSP, w tym: 6 drużyn – młodzieżowych, 
3 drużyny żeńskie oraz  9 drużyn mę-
skich. Łącznie wystartowało 150 zawod-
ników reprezentujących jednostki: OSP 
Wejherowo, OSP Gościcino, OSP Gowi-
no, OSP Kniewo, OSP Orle, OSP Nowy 
Dwór Wejherowski i  OSP Bolszewo. 
Drużyny reprezentujące OSP Wejhero-
wo zajęły pierwsze miejsca w  kategorii 
drużyn żeńskich i męskich.
W  spotkaniu ze  strażakami OSP Wej-
herowo uczestniczyli: z-ca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz Bo-

 oraz  -

dowski z  Inspektoratu Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego UM.

-

 – podkreśla 
.

– -

-

-

-

 – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz.
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-

-

   
–  nie kryje satysfakcji miejski radny 

, który zabiegał o  realizację 
tej  inwestycji. Radny wylicza, że wejhe-
rowianie zyskali dwie drogi publiczne 
o uspokojonym ruchu, chodniki, parking 
wraz z  oświetleniem i  monitoringiem, 
indywidualne zjazdy do  budynków. Wy-
budowano tu sieć kanalizacji deszczowej 
i podziemny zbiornik retencyjny. Zlikwi-
dowano część istniejących i  szpecących 
ogrodzeń, szopek i  furtek, a  nasadzono 
nowe drzewa i  krzewy, odpowiadające 

nowej kompozycji przestrzeni publicz-
nej, jak również posadzono zieleń niską. 
Ponadto zamontowano ławki i  kosze 
na  śmieci. Całość terenu zyskała nowe 
oblicze i funkcjonalność, a także charak-
ter odpowiedni do sąsiedztwa historycz-
nej ulicy Kopernika.

-

-

-

-

-

-

-

 – mówi Beata 

 zastępca prezydenta Wejhe-
rowa  dodając, że w ramach rewitalizacji 
podwórek Miasto odnowiło posesje przy 
budynkach na ul. Kopernika 1 i ul. Koper-
nika 22 oraz równolegle do rewitalizacji 
przeprowadziło termomodernizację bu-
dynku przy ul. Kopernika 22.
Wykonawcą inwestycji była   firma Pro-
dukcja i Eksploatacja Kruszywa „Formel-
la” z  Niepoczołowic. Koszt prac wyniósł 
prawie 2 mln zł. Miasto pozyskało dofi-
nansowanie w ramach projektu „Rewita-
lizacja Śródmieścia Wejherowa” na  po-
ziomie 70 procent. Swój udział w  tej 
inwestycji miała spółka PEWiK, która 
współfinansowała zadanie w kwocie po-
nad 51 tys. zł. 

Artur Wyszecki mówi, że wszystko co się 
znajduje wokół akordeonisty na tym obra-
zie jest w stanie tańca pod wpływem mu-
zyki, np. ryby skaczące przez półksiężyce, 

fruwające tulipany z  haftów kaszubskich 
i pływające różne stworzenia morskie. Jak 
dodaje po rewitalizacji całości ulicy Koper-
nika i budowie niewielkiego parkingu przy 

skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. 10 Lute-
go widniała nieciekawie prezentująca się 
pusta ściana widoczna od  strony torów 
kolejowych. Dlatego padł pomysł, aby wy-
pełnić tę powierzchnię jakimś elementem 
promocyjnym. Propozycję przedstawili 
wejherowscy artyści, a  pomysł ten zaak-
ceptowali włodarze miasta.

zauważa, że ta prezenta-
cja nie jest muralem, jak niektórzy próbują 
go określać, ale freskiem na świeżym tyn-
ku, czyli z włoska sgraffito ( -

). Na ścianę nałożone są dwie warstwy 
tynku – ciemna i jasna, które następnie się 
skrobie wydobywając zaplanowany rysu-
nek, który będzie później kolorowany. Jest 
to bardzo trwała technika, co potwierdza 
fresk wykonany na  ścianie budynku przy 
ul. Wałowej, który nie stracił barw, podob-
nie jak fresk na  budynku przy ul.  Dwor-
cowej wykonany ponad 30  lat temu. 
Artystów wykonujących fresk – Artura 

i  Tomasza Morka, cieszy 
że  mieszkańcy interesują się wykonywa-
ną pracą i  chwalą pomysł na  plastyczne 
zagospodarowanie tej ściany, która będzie 
widoczna z okien pociągów.

-

-

-

-

-

-
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Informuje o  tym tablica pamiątkowa 
ustawiona na ul. Kopernika z  inicjatywy 
Wejherowskiego Stowarzyszenia Hi-
storycznego i  Klubu Miłośników Wej-
herowa. Jak informuje  
– prezes Klubu Miłośników Wejhero-
wa, z  inicjatywą jej ustawienia wystą-
piło Wejherowskie Stowarzyszenie Hi-
storyczne, a  w  jego imieniu – członek 
zarządu , obecnie 
pracownik Muzeum Piaśnickiego w Wej-
herowie. To on zaproponował treść, 
nawiązującą do hasła w  -

 Reginy Osowickiej „Urząd 
Bezpieczeństwa”.
Wejherowska dokumentalistka napi-
sała, że kamienica pod nr 15 w  okre-
sie stalinowskim budziła wśród 
mieszkańców Wejherowa lęk i  grozę. 
O  sposobach i  metodach jakimi się 
tutaj posługiwano w  trakcie „ubec-
kich” przesłuchań, mówiono w mieście 
z  przerażeniem, bo wszędzie Urzędy 
Bezpieczeństwa nazywano „katownia-
mi”. W  piwnicach były cele więzienne, 
a  na parterze i 1 piętrach – pomiesz-
czenia administracyjne i  referat śled-
czy. Osoby tutaj przesłuchiwane były 
torturowane – bite pięściami, pałkami 
i  innymi przedmiotami. Na porządku 

dziennym było wyrywanie włosów, 
miażdżenie palców, wyrywanie pa-
znokci, czy przypalanie petami od  pa-
pierosów. 

Regina Osowicka przytacza kilka przy-
kładów ze wspomnień mieszkańców 
Wejherowa. Poeta i  działacz kaszubski 

 (1907-1989) wspominał, 
że w  lipcu 1956 roku wezwano go do 
Urzędu Bezpieczeństwa w  Wejherowie, 
gdzie kazano mu się tłumaczyć z  dzia-
łalności kaszubskiej kładąc przed nim 
rewolwer na stole. Brutalnemu śledztwu 
został poddany też działacz harcerski Le-
szek Kamiński, którego torturowano fi-
zycznie i psychicznie np. kazano mu sie-
dzieć na nodze odwróconego taboretu. 
Wyciągany nocą z karceru był bity, lżony 
i  oślepiany silną lampą. Oprawcy karmi-
li go śledziami, z  pragnienia pił własny 
mocz.
Jedną z  pierwszych ofiar UB w  okresie 
stalinizmu był działacz niepodległościo-
wy, były sekretarz starostwa morskiego 
z  siedzibą w  Wejherowie – Augustyn 
Westphal, ostatni komendant naczelny 
Tajnej Organizacji Wojskowej ”Gryf Po-

morski” – aresztowany przez UB w koń-
cu 1945 roku. Śledztwo trwało dwa 
miesiące. W  wyniku przebytych tortur  
po wypuszczeniu na  wolność, Augustyn 
Westphal zmarł 27 września 1946 r. ze 
względu na uszkodzone nerki.
Jedną z  ofiar terroru stalinowskiego 
był także Leon Kowalewski – żołnierz 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
w  latach 1943-44 więzień OK Stut-
thof, a  następnie przymusowy żołnierz 
Wermachtu. Podczas walk trafił do 
niewoli brytyjskiej, a  stamtąd do 1. DP  
gen. Stanisława Maczka. Po powrocie do 
rodzinnego Zelewa aresztowany przez 
UB w  1947 roku. Nie przyznał się do 
sfingowanych zarzutów, mimo zastoso-
wanych wobec niego okrutnych tortur. 
Żona Anastazja nie uwierzyła w  samo-
bójstwo męża w  celi przez powieszenie 
na okiennej kracie i  złożyła odwołanie. 
Przeprowadzona po latach ekshumacja 
zwłok Leona Kowalewskiego potwier-
dziła, że powodem jego śmierci były ura-
zy w okolicach głowy zadane mu jeszcze 
za życia. Sąd Wojewódzki w  Gdańsku 
potwierdził w 1956 r., że Leon Kowalew-
ski zmarł podczas przesłuchań. 
Wejherowski historyk dr 

, autor książki „Ludność polska 
Wejherowa i  okolic w  czasie II woj-
ny światowej”, stwierdził że entuzjazm 
mieszkańców z  pierwszych miesięcy po 
zakończeniu wojny i  wygnaniu Niem-
ców, została szybko zakłócona dzia-
łalnością władz sowieckich i  stylem 
rządzenia nowej władzy ludowej. Trakto-
wano ziemie zachodnie, w  tym Kaszuby 
i Pomorze, jako tereny zgermanizowane, 
negatywnie odnosząc się do Polski Pod-
ziemnej i okupacyjnej konspiracji. Wielu 
działaczy podziemia poddano represjom 
i  zastosowano wobec nich różne formy 
prześladowań. Dla przykładu gryfowiec 
Leon Wenta z  Gościcina po powrocie 
z  obozu Stutthof został aresztowany 
przez NKWD 1 stycznia 1946 r. wraz 
z  16-letnim synem Janem i  wywieziony 
do więzienia w Legnicy, gdzie został roz-
strzelany. Syn  trafił na ciężkie roboty do 
Kazachstanu, skąd powrócił dopiero po 
10 latach. Urząd Bezpieczeństwa przy 
ul. Kopernika 15 działał w  Wejherowie 
do 1956 roku. 
Dzisiaj kamienica przy Kopernika 15 to 
budynek mieszkalny. W budynku Koper-
nika 13 znajduje się siedziba Stowarzy-
szenia Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Ustawiona przed bu-
dynkiem tablica ma przypominać młod-
szym pokoleniom, że jeszcze niedaw-
no za wolność i  niepodległość Polacy 
w  swoim ojczystym kraju musieli płacić 
okrutnymi cierpieniami poświęcając 
swoje zdrowie i życie. 

-

-

-
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Z  inicjatywy szefowej grupy tury-
stycznej SWUTW Alicji Orszulak 
grupa licząca 31. miłośników i  miło-
śniczek turystyki wybrała się na  wy-
cieczkę pociągiem do  pobliskiego 
Lęborka. Okazało się, że  był to  zna-
komity pomysł.
– -

-

-

– mówi 
prezes SWUTW Krystyna Laskowska 

dodając, że przez ponad 2,5 godziny 
zwiedzali zabytki Lęborka z profesjo-
nalnym przewodnikiem. Byli w  mu-
zeum, gdzie obejrzeli film o  począt-
kach miasta i Sanktuarium św. Jakuba. 
Wybrali się też do  Wieży Ciśnień, 
gdzie znajduje się taras widokowy. 
W  sumie w  ciągu 7,5 godzin przeszli 
11 km. Zapewniają, że warto było.

Mapa cichociemnych wykonana z jedwa-
biu prezentowana w Ratuszu to unikat. 
Wykonano ja z jedwabiu, by po zamok-
nięciu nie uległa zniszczeniu. Otrzymy-
wali ją żołnierze polscy szkoleni podczas 
II wojny w Szkocji przed zrzutem na te-
rytorium Polski. Nie wiadomo ile z tych 
map od czasów wojny przetrwało do 
dzisiaj. 

Maciej Pelowski mapę cichociemnych 
dostał od ciotki, do której trafiła na prze-
chowanie zaraz po wojnie od zaufanej 
osoby. Długo zastanawiał się nad tym, co 
zrobić z tym tajemniczym rekwizytem, 
aby nie uległ zniszczeniu i zapomnieniu. 
Wiedząc, że w ratuszu jest sala historii 
przekazał ją sekretarzowi miasta. Uważa, 
że było to dobra decyzja, bo mapa znaj-
duje się za szybą i wszyscy teraz mogą 
ją oglądać.  
Przypomnijmy, że cichociemni, to „ducho-
wi poprzednicy” dzisiejszych żołnierzy 
GROM rekrutowani wówczas z szerego-
wych, podoficerów, oficerów, a nawet ge-
nerałów. Spośród ponad 2,4 tys. ochotni-
ków szkolenie ukończyło tylko 606, ale do 
kraju zdołano wysłać połowę  z nich – 316 
cichociemnych, w tym jedną kobietę. Ci-
chociemnym był m.in. ostatni komendant 
Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki.

Przez aktywną działalność w „Solidar-
ności” Maciej Pelowski ma również po-
gmatwany życiorys. Przed falą strajków 
sierpniowych pracował w Pucku i działał 
w spółdzielczości pracy w Gdańsku. Tu-
taj trafił do Zarządu Okręgu NSZZ Soli-
darność, a później do Zarządu Krajowe-
go. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
został aresztowany. Przez wiele godzin 
był przetrzymywany przez milicję w Re-
dzie i Pruszczu Gd., by trafić do Iławy, 
gdzie ponad 4 miesiące spędził we wię-
zieniu. Później przewieziono go do Kwi-
dzyna a następnie do Strzebielinka, skąd 
po zatruciu żołądkowym wylądował w 
wejherowskim szpitalu. Podczas lecze-
nia zainicjował budowę krzyża z drewna 
brzozowego w szpitalnej kaplicy. Gdy 
tylko przyniesiono mu ubranie do szpita-
la wykorzystał dogodną sytuację i uciekł
Zaczął się ukrywać... 
W międzyczasie otrzymał wyrok 3 lat 
więzienia w zawieszeniu. Nie mając do-
brych perspektyw w kraju (był to czer-
wiec 1983 roku) wyjechał z żoną za 
granicę, gdzie zamieszkują do dzisiaj. 
Co jakiś czas odwiedza Wejherowo i po-
dziwia rozwój miasta. Odwiedza wtedy 
Ratusz i przygląda się przyniesionej tutaj 
mapie cichociemnych, która symbolizuje 
trudną i bolesną historię Polaków. 

-

-

-

– -

-

-

-

 – mówi liderka 
grupy . – -

.

Aktywni seniorzy 
SWUTW 

-

-
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Jak informuje dyrektor WCK Jolanta 
Rożyńska zespół pracowników Filhar-
monii Kaszubskiej zgłębił temat tanga 
kompleksowo i  historycznie. Okazało 
się, że  w  okresie międzywojennym na-
grano w  Polsce około 4 tysiące tang, 
a  wiele z  nich było szlagierami. Dlatego 
postanowiono przybliżyć wejherowskiej 
publiczności ten rytm i  jego historię 
w  ofercie muzycznej, wystawie plaka-
tów, projekcji filmów w  Kinie-Retro, jak 
i nauce kroków. W tym celu zbudowano 
dużą podłogę do  tańca i  mniejszą pod-
łogę przy mini-scence. Dyrektor WCK 
przypomniała, że  wcześniej zorganizo-
wano też letnie warsztaty nauki tan-
ga dla mieszkańców, w  których wzięło 
udział 10 par.

– -

-

-

-

-

– mówi Jolanta 

 nadmieniając, że dzięki współ-
pracy z  Teatrem im.  W. Gombrowicza 
w Gdyni udało się też wypożyczyć stroje 
do stworzenia nastroju retro.

Klimat tanga w muzyce 

Dodajmy, że  w  klimacie tanga przygry-
wała kapela „Warszawiaki”, która wpro-
wadziła publiczność w atmosferę melodii 
podwórkowych, z fragmentami humory-
styki warszawskiej przedwojennej ulicy 
i  charakterystyczną manierą w  mowie. 
Wyjątkowy klimat stworzył też znany 
z wielu aranżacji Paweł Nowak ze swoim 
zespołem. A  na koniec wystąpiła War-
szawska Orkiestra Sentymentalna, która 
w poprzednich latach bywała już w Wej-
herowie podbijając serca wejherowian.
– -

-

– powiedziała 
nam pani Wiesia z Wejherowa.
– 

-

-

 – mówi pani 
Agnieszka z Rumi.
– 

– podkreśla 
pan Michał z Redy.
W tym roku do Potańcówki Retro-Wej-
herowo wykorzystano także znakomitą 
przestrzeń Parku Cedron, gdzie zosta-
ło umieszczone Kino-Retro, w  którym 
wyświetlano filmy kina niemego z Polą 
Negri, Chaplinem i  innymi lubianymi 
postaciami tego kierunku kinemato-
grafii. Emisji filmów towarzyszyła mu-
zyka w  wykonaniu zespół „Czerwie”. 
Propozycja kina niemego spotkała się 
również sporym zainteresowaniem 
mieszkańców.

-

-

-

Tango
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Na przykład historyjka o  Kotce Psot-
ce zawierała morał, z  którego wynika, 
że dzieci – podobnie jak małe kocięta – 
psocą niesamowicie, a jednak są bardzo 
kochane. Po  przedstawieniu dzieci ba-
wiły się wycinankami postaci prezento-
wanymi w przedstawieniu, a na kociaki 
wycięte wcześniej z  papieru naklejały 
różnego rodzaju wycinanki. Po  wyko-
naniu zadania tak pokolorowane ko-
cięta trafiały na  tablicę promocyjną 
i wszyscy mogli je podziwiać.
– -

-

-

-

-

– mówi bibliotekarka 
 dodając, że gdy opowiadacz 

wracał tą samą drogą, to miał dla dzieci 
przygotowaną kolejną opowieść.

Instruktor  informuje, że 
dobiegły końca warsztaty fotograficzne, 
budowy prostych instrumentów drew-
nianych oraz  warsztaty fotograficzne 
plastyczne z  wykorzystaniem różnych 
form i technik.
Interesujące warsztaty nawiązujące 
do historii fotografii i jej początków pro-
wadziła instruktor , która 
przekonuje, że  cyjanotypia jest łatwą 
i  bezpieczną metodą, a  dzieci świetnie 
sobie z nią radzą.
– -

-

– mówi  
Zajęcia plastyczne, które prowadziła 
Aleksandra Mazurkiewicz, zawsze przy-
ciągały najmłodszych do  wakacyjnych 
pracowni. 
– -

-

-

-

– mówi Aleksandra 

Mazurkiewicz.
O  tym, że  kiedyś dzieci na  wsi wycina-
ły latem gwizdki i  piszczałki z  gałązki 
wierzbowej, a  dorośli budowali instru-
menty ludowe np.  flety i  skrzypce, opo-
wiadał podczas swoich warsztatów 

 ze  wsi Kadzidła 
na Kurpiowszczyźnie.
– 

 – mówił  
podkreślając, że dzieciom wystarczy tyl-
ko raz pokazać, jak to się robi i już same 
będą to  wykonywać. Podczas warszta-
tów zajmowali się też lepieniem i wypie-
kaniem pieczywa obrzędowego z Kurpii. 
W  ten sposób tworzyli „byśki” z  ciasta 
chlebowego. Warsztaty były okazją, aby 
spróbować gry na  prostych instrumen-
tach ludowych. Pan Andrzej przeprowa-
dził przyspieszoną naukę gry i  zawsze 
na  zakończenie zajęć tworzyli wspólną 
kapelę, by dać wesoły koncert.

Podobną formę teatrzyku kamishi-
bai prezentuje od kilku lat Miejska 
Biblioteka Publiczna w  Parku Miej-
skim w  Wejherowie. Pokazy teatrzy-
ku kamishibai odbywały się w    Letniej 
Bibliotece w  Pałacu organizowanej 
dzięki współpracy z  Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie.

Teatrzyk 
kamishibai 

-

SPOŁECZEŃSTWO 
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REKREACJA

Przewodnicy miejscy oprowadzali tu-
rystów dwoma trasami na zmianę: 
szlakiem abecadła kaszubskiego oraz 
szlakiem wejherowskim zabytków. Tra-
dycyjnie największym zainteresowa-
niem cieszyła się  XVII-wieczna Kalwaria 
Wejherowska z 25. kaplicami usytuowa-
nymi na wzgórzach morenowych oraz 
oraz  wnętrza zabytkowych kościołów 
– pw. Św.  Trójcy oraz Kościoła Klasz-
tornego z  cudownym obrazem Matki 
Bożej Wejherowskiej koronowanym 
przez Jana Pawła II. Turystom podobał 
się wejherowski Park Miejski z  placami 
zabaw, grającym Kaszubą oraz Muzeum 
Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej.
Natomiast w  zabytkowym ratuszu, gdzie 
na turystów czekały m.in. sale historii 
i  tradycji miasta oraz cela więzienna, 
największe wrażenie wzbudzała multi-
medialna Sala Historyczna „Wejherowo 
okresu międzywojennego” z  przemawia-
jącym burmistrzem Teodorem Boldu-
anem. Ratusz można zwiedzać bezpłatnie 
także poza sezonem o pełnych godzinach 
– w dni powszednie w godz. 9-15.

Podczas spotkania kończącego akcję 
na terenie boiska Jamajka zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i  tre-
ner-skarbnik Tadeusz Ciapa wręczyli 
wszystkim uczestnikom pamiątkowe 
medale i zdjęcia drużyny, w której wystę-
powali jako zawodnicy.

Arkadiusz Kraszkiewicz pogratulował 
wszystkim udanej akcji, która uatrak-
cyjniła czas wolny podczas wakacji 
i  pozwoliła podnieść na  wyższy poziom 
umiejętności sportowe, zwłaszcza gry 
w piłkę nożną.
Natomiast Tadeusz Ciapa poinformował, 
że  zgodnie z  wcześniejszą zapowiedzią 
w  piątek odbył się mecz w  Żelistrzewie 
pomiędzy drużynami Błękitni Wejhero-
wo i  Futbol-Talent Warszawa, a  później 
wycieczka do Pucka na lody i nad Zatokę 
Pucką.

Muzyki słuchają nie tylko widzowie na 
ławeczkach bezpośrednio przy scenie, 
ale osoby w pobliskiej kawiarence i na 
ławeczkach w różnych miejscach par-
ku. Przychodzą posłuchać muzyki nie 
tylko miejscowi mieszkańcy, ale tak-
że turyści i  osoby  spoza Wejherowa. 

-

-

-

-

otwarte 

-

-

wadzili trenerzy Akademii 

Muzyka 
Niedzielne Koncerty Letnie 

-

W  ramach Letnich Koncertów była 
okazja obejrzeć i  posłuchać wyjątko-
wych wykonawców prezentujących 
różne style od muzyki klasycznej, po 
jazz, rock i pop. Tradycyjnie na zakoń-
czenie wakacji miał miejsce spektakl 
muzyczno-lalkowy dla najmłodszych.
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Dzieci powiedziały prezydentowi, że  są 
bardzo zadowolone z  pobytu na  półko-
lonii, a  największą radość sprawiły im 
wycieczki.
– -

-

-

-

Dyrektor szkoły  in-
formuje, że  w  półkolonii brało udział 
czterdzieści troje dzieci z terenu gminy 
miasta Wejherowa, od zerówki do klas 
III. Dzieci były w Parku Ewolucji w Sła-
wutówku i w Osadzie Średniowiecznej 
Sławutowo, w  Parku Miejskim w  Wej-
herowie, w  Ekofabryce, a  także w  sa-
lach historycznych wejherowskiego 
Ratusza. Spacerowały plażą z  Sopotu 
do  Orłowa i  były na projekcji filmu fa-
bularnego w Filharmonii Kaszubskiej. 
–

-

– mówi Beata 

ajęcia z  dzieć-
mi na półkolonii prowadzili nauczyciele 
o  różnych specjalnościach organizując 
im interesujące konkursy, gry i  zabawy 
sportowo-rekreacyjne. Ponadto w  rak-
cie dwutygodniowych zajęć dzieci otrzy-
mywały codziennie dwa posiłki, a nad ich 
zdrowiem czuwała pielęgniarka. 
– 

-

-

 – mówi zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. 

Ostatnio przekonała się o  tym grupa 
dzieci z  półkolonii zorganizowanej przy 
Szkole Podstawowej nr  9 w  Wejherowie, 
która pod  opieką Haliny Groth wzięła 
udział w  wakacyjnych zajęciach eduka-
cyjnych na  temat drzew. Dzieci w  wieku 
od  8 do  10  lat wysłuchały najpierw pre-
lekcji o  budowie i  funkcjonowaniu drzew 
oraz  korzyściach jakie przynoszą swoją 
obecnością w  środowisku naturalnym. 
Chwilę później obejrzały krótki film edu-
kacyjny pt.  „Zrozumieć drzewo” i  wzięły 
udział w konkursie-zabawie, podczas któ-
rej obracając Kołem Fortuny wybierały py-
tania z przyrody, a za poprawne odpowie-
dzi otrzymywały sympatyczne upominki.
– -

-

-

-

 – mówi Joanna Janiec podkreśla-
jąc, że w wejherowskim parku jest wiele 
wyjątkowych gatunków drzew takich jak 
miłorząb, sosna wejmutka, czy buk od-
miany czerwonej. Mamy też w  naszym 
parku pomnik przyrody – buk bezszypuł-
kowy, który liczy ponad 300 lat.

-

-

diusz Kraszkiewicz odwie-

-

 – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz.
Zadowolona z  przebiegu półkolonii jest 
również dyrektor szkoły -

szewska, która poinformowała, że  dzie-
ci były na  wycieczkach m.in.  w  Sopocie 
i  Sławutowie. Odwiedziły Ekofabrykę 
i wzięły udział w zajęciach Działu Eduka-
cji Przyrodniczej w Parku Miejskim. Byli 
też w kinie.
– 

-

-

 – pod-
sumowuje  dodając, 
że  na zakończenie zorganizowano ogni-
sko w Domu Drzewiarza w Gościcinie.

-

SPOŁECZEŃSTWO 
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Jak informuje prezes Klubu Plastyków 
Teresa Uzdrowska plener na  temat 
„Gmina i  okolice” odbył się na  zapro-
szenie wójta gminy 
Kontraktowicza, który objął nad nim pa-
tronat. W  ten sposób podziękował wej-
herowskim plastykom za  zaproszenie 
artystów z jego gminy na plener jaki miał 
miejsce w nadmorskich Dębkach.

Podczas pleneru wejherowianie miesz-
kali w  tamtejszej szkole, a  w  ciągu 
dnia korzystali z  malowniczej okolicy 
zapełniając swoje sztalugi motywa-
mi znad pobliskich jezior. Wzięli też 
udział w  festynie z  okazji święta gmi-
ny prezentując swoje obrazy. Zrobili 
też niespodziankę mieszkańcom gmi-
ny występując na  scenie w  strojach 
kaszubskich i  śpiewając po  kaszubsku 
piosenkę „Kaszubskie jeziora”. 
Podsumowaniem pleneru była wysta-
wa prac w  Gminnym Ośrodku Kultury 
uświetniona występem chóru „Legen-
da”. Na  pożegnanie, zgodnie z  niepisaną 
tradycją, każdy z  uczestników pleneru 
przekazał na ręce gospodarzy po jednym 
ze  swoich obrazów, jaki tutaj namalo-
wał. Jakież było zdziwienie wójta, kiedy 

Uczniowie klasy VII Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w  Wejherowie w  minio-
nym roku szkolnym zostali finalistami 
wojewódzkich konkursów kuratoryj-
nych.  z historii, a 

 z geografii. 
Gratulujemy.  

Wernisaż otworzyła  pre-
zes Zarządu Krajowego Związku Arty-
stów Plastyków przedstawiając w  ogól-
nym zarysie twórczość autora wystawy. 
Mimo sporych odległości do Poznania 
przyjechali goście różnych stron Polski, 
co było miłym zaskoczeniem dla autora. 
Jak powiedział Tadeusz Trocki zdaniem 
uczestników wystawa cieszyła się du-
żym zainteresowaniem oglądających, jak 
również świetną opinią na temat pozio-
mu artystycznego prezentowanych prac.
Tadeusz Trocki jest członkiem Stowa-

rzyszenia Plastyków im. S. Lewińskiego 
działającego przy ZKP w  Wejherowie, 
a także Członkiem Zarządu Związku Ar-
tystów Plastyków Oddziału w Poznaniu. 
Jego prace można było oglądać podczas 
tegoroocznego pleneru pod drzewami 
na placu Jakuba Wejhera.

Będzie to  już 25. turniej skata organi-
zowany przez wejherowski Oddział 
ZKP i  dlatego został nazwany turnie-
jem Jubileuszowym. Więcej informacji 
– tel. 501 095 441.

Młodzież przygotowywała się do 
zbliżających się zawodów pod okiem 
trenerów  i  Marii 

. Dzieci pod opieką wycho-
wawców korzystały ze sprzętu wod-
nego. Kolonie przebiegły z  ogromną 
dozą zabawy, humoru i  sportu oraz 
mocą atrakcji zapewnionych przez 
organizatorów. Dzieci obejrzały 
gady i  płazy w  mini-zoo, były też 
w  aquaparku i  na zamku w  Bytowie. 
Organizatorzy dziękują za wspar-
cie finansowe Urzędowi Miejskiemu  
w Wejherowie.

-

Malowali 

okazało się, że na jednym podarowanych 
gminie obrazów był namalowany jego 
portret. 

-

-

-

-

-

 Jubileuszowy 

-

wianina Tadeusza Trockiego z cyklu 

-

Tadeusza Trockiego 

SPOŁECZEŃSTWO
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W  trakcie spaceru literackiego Edmund 

 przybliżył historię powstania 
swoich książek, które opowiadają o dro-
dze Remusa na  Kalwarię Wejherowską, 
a  przy kaplicach odczytywał fragmenty 
książki „Drogą do nieba. Śladami Remu-
sa”. Uczestnicy spaceru mieli wyjątkową 
okazję, aby osobiście porozmawiać z pi-
sarzem, który chętnie udzielał informacji 
na temat tej książki a także całości swo-
jej pracy literackiej.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej 
informuje, że zajęcia realizowane są 
w  ramach projektu „Biblioteka dla 
wszystkich. Różni. Równi. Ważni” we 
współpracy z  Fundacją Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego w  part-
nerstwie z  Save the Children Inter-
national. Liczba dzieci w  grupie jest 
ograniczona, dlatego rodzice lub opie-
kunowie zainteresowani udziałem 
dziecka w zajęciach proszeni są o kon-
taktowanie się z  Wypożyczalnią dla 
Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w  Wejherowie przy ul.  Ka-
szubskiej 14, tel. 58 677 65 75.

Spacer w upalne popołudnie wśród par-
kowej zieleni był kolejną okazją do po-
znania ziół rosnących w  naturze, które 
mogą przysłużyć się zdrowiu, urodzie, 
a  nawet stać się urozmaiceniem diety. 
Prowadzący edukacje zielarską 
Konkel dał się już poznać w  Wejhero-
wie ze swojej pasji zielarskiej i umiejęt-
ności znalezienia leczniczych roślin na 
najmniejszym skrawku zieleni. W  trak-
cie spaceru po parku dzielił się swoją 
ogromną wiedzą przekazując informa-
cje o ziołach na bazie konkretnych przy-
kładów. 
Dzięki temu uczestnicy spaceru mieli 
okazję zobaczyć w  naturze jak wygląda 
czosnaczek, przetacznik, czy bardziej 
znana – babka lancetowata. Zarówno 
początkujący adepci ziołolecznictwa, jak 
i  ci, którzy zioła znają już bliżej, dowie-
dzieli się nie tylko jak rozpoznawać róż-
ne odmiany ziół, ale także kiedy i w  jaki 
sposób je zbierać, jak je przygotowywać 
i  na co uważać. Uczestniczki spotkania 
zgodnie stwierdziły, że podczas tego 
spaceru odkryły bogactwo ziół, które są 
na wyciągnięcie ręki w  naszym najbliż-
szym otoczeniu.  
Spacer zielarski odbył się w  ramach 
działalności Letniej Biblioteki w  Pałacu 

organizowanej przez Miejską Bibliote-
kę Publiczną w  Wejherowie i  Muzeum 
Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.
Dalszym etapem wtajemniczenia, jeśli 
chodzi o  stosowanie ziół dla potrzeb 
zdrowotnych, był wykład w  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Fitoterapeuta 
zaprezentował wybrane zioła podpo-
wiadając uczestnikom zasady postępo-
wania z tymi roślinami podczas zbiorów 
i  poinformował o  sposobach ich prze-
chowywania w  warunkach domowych. 
Powiedział również o  ich dawkowaniu 
w przypadku określonych dolegliwości.

Przypomnijmy, że gośćmi „Literackiej śro-
dy spacerkiem” byli tego lata m.in. Piotr 

 i  Monika Kubisiak. „Literackie 
środy spacerkiem” organizowane były w ra-

mach Letniej Biblioteki dzięki współpracy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejhero-
wie i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

-

-

-

 

-
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SPORT

– -

-

-

-

-

 – mówi Gerard 

Patok dodając, że zdaniem lekarzy istnie-
je możliwość nawrotu choroby, co w trak-
cie jazdy może być niebezpieczne.
Mimo to, nadal stara się być aktywny. 
Znalazł też sposób na utrzymanie kon-
dycji. Jako mieszkaniec III piętra w bloku 
kilka razy dziennie schodzi na dół i wcho-
dzi na  górę, wykonuje też ćwiczenia 

na drążku i z piłką lekarską oraz rozciąga 
gumy. Stosuje również dietę i utrzymując 
stałą wagę jedząc dużo warzyw i  owo-
ców oraz węglowodany.
Przypomnijmy, że kolarstwo zaczął tre-
nować w Gryfie Wejherowo w 1956 roku 
i  jeździł w  wejherowskim klubie ponad 
7  lat zanim podjął pracę na statkach ry-
backich. Pierwszy swój wyścig wygrał na 
starym rowerze turystycznym w  Sopo-
cie. Na nowy rower i  całe wyposażenie 
kolarskie musiał zapracować ciężką pra-
cą na  treningach i  osiągnięciami na tra-
sach wyścigów. Początkowo wiele rzeczy 
musiał kupować sobie sam, w tym pierw-
szy rower. Zdobył na nim dwukrotnie 
tytuł wicemistrza Wybrzeża w  wyścigu 
szosowym – w 1962 i 1963 roku. W wy-
ścigu o  puchar Dowódcy Marynarki 
Wojennej z metą na Skwerze Kościuszki 
w  Gdyni dwa razy był 10. Dwukrotnie 

też wygrywał ze  
na lotnych finiszach. 
Po 30. latach pływania i  zejściu ze stat-
ku ponownie wsiadł na rower i  ścigał 
się w  kategoriach dla weteranów. Rok-
rocznie na rowerze pokonywał po około 
12  tys. kilometrów. W  swojej karierze 
kolarskiej dwukrotnie objechał kulę 
ziemską dookoła. W  trakcie kariery we-
terana odświeżył znajomości kolarskie 
z dawnych lat. Rokrocznie spotykał się na 
balach sportowych we Wrocławiu z daw-
nymi mistrza kolarstwa m.in. ze -

, , 
Henrykiem Haruckim, Tadeuszem Myt-

nikiem i  . 
Z  bogatej kolarskiej kariery pozostały 
mu zbiory pucharów, medali, dyplomów, 
zdjęć, pamiątek i wielu wycinków praso-
wych, a przede wszystkim sporo przyja-
ciół i piękne wspomnienia. 

W  ramach triathlonu trzeba było wy-
kazać się umiejętnościami w  pływa-
niu, jazdy na  rowerze oraz  bieganiu 
w  trzech kategoriach: Mini, Sprint 
i  Mega w  różnych grupach wiekowych. 
Dwie specjalne konkurencje zorgani-
zowano dla dzieci. W  kategorii Mini 
trzeba było przepłynąć 200 metrów, 
przejechać na  rowerze 8 km i  przebiec 
2 km. Na  kategorię Sprint składało się 
pływanie na 750 m, rower 20 km i bieg 
na 5 km. Najtrudniejszą była kategoria 
Mega: pływanie – 1,5 km, rower 40 km 
i bieg 10 km.
W  zawodach wzięło udział ponad 
200 osób z dziećmi włącznie – głównie 
z  Pomorza, ale  nie brakło zawodników 
z różnych stron kraju. Wśród osób, któ-
re stawały na podium byli też wejhero-

wianie. Przykładowo w  kategorii Sprint 
w  grupie wiekowej M-20+ pierwsze 
miejsce wywalczył Daniel Belter (w  su-
mie 1 m-ce w  klasyfikacji Grand Prix), 
a w K-20+ na drugim miejscu uplasowa-
ła się . Natomiast 
w K-40+ 4. miejsce zajęła -

 (która w klasyfikacji Grand 
Prix wywalczyła 2. miejsce). W  najbar-
dziej wymagającej kategorii Mega w gru-
pie wiekowej M-40+ drugie miejsce 
wywalczył , a  w  grupie 
K-40+ na  trzecim miejscu zameldowała 
się .
Podczas ogłoszenia wyników w  Am-
fiteatrze Miejskim w  Wejherowie na-

grody wręczali m.in.   
– kierownik Wydział Kultury, Sportu, 
Spraw Społecznych, Promocji i  Tu-
rystyki,  
– sekretarz Starostwa Powiatowego 
w  Wejherowie, -

ski – przedstawiciel firmy Porta-
-Drzwi,  – dyrektor 
COS OPO Cetniewo oraz  polonistka  

 – żona 
Kanteckiego. Wśród wspierających 
organizację zawodów był również 
Urząd Miejski w Wejherowie. Szcze-
gółowe wyniki zawodów powinny 
znaleźć się na  stronie organizatora: 
eleltronicznyzapis  

-

Gerard Patok  

-

-

-

rywalizowali 
-

-

-
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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

Kryzysowego

 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

Komunalnych 
 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

Coraz częściej słyszymy o tym, aby traw-
niki zamienić na  łąki kwietne, a  trawie 
pozwolić rosnąć wysoko i ograniczyć  jej 
koszenie.  Trawnik, zwłaszcza w  dużych 
aglomeracjach, pełni też inne, znacznie 
ważniejsze funkcje: utrzymuje wilgoć 
w glebie,  przeciwdziała jej przesuszaniu 
się i obniża temperaturę powietrza. Poza 
tym wysoka trawa to  jeden z większych 
producentów tlenu i  pochłaniaczy dwu-
tlenku węgla. 
Zachęcamy właścicieli ogrodów i zarząd-
ców nieruchomości odpowiedzialnych 
za  utrzymanie zieleni do  wprowadzenia 
proekologicznych rozwiązań, które mogą 
korzystnie wpłynąć na jakość życia. 

 możemy  i wyso-
ko - na najwyższym poziomie kosiarki – 
to najprostsza i bezkosztowa metoda, 
którą każdy może zastosować; 

 posadźmy – 
jeżeli planujesz ogród lub zmianę 
nasadzeń w  ogrodzie warto pomy-
śleć o roślinach, które nie potrzebują 
dużo wody lub znoszą przesuszenia 
gleby, a i tak potrafią odwdzięczyć się 
pięknym kwitnieniem. Przykładem 
takich roślin są np.  krwawniki, je-
żówki, rojniki, mikołajki, rozchodniki, 
szałwie, liliowce oraz wiele innych!

 zasiejmy  lub pozo-
stawmy fragment trawnika niesko-

szony – jedna i  druga opcja spowo-
duje wzrost bioróżnorodności, za  co 
natura i  dzikie zapylacze będą nam 
wdzięczne. 

 zastosujmy  
w  ogrodzie np.  kompostem. Gleba, 
aby nie wysychała musi być okryta. 
Można to zrealizować na różne spo-
soby np.  poprzez gęste nasadzenia, 
roślinność okrywową (np.  barwinek) 
czy ściółkę – np.  kompostem, który 
jest najlepszym rozwiązaniem, po-
nieważ dodatkowo użyźnia glebę.

 zamontujmy -

 – rośliny lubią wodę deszczową, 
która dla nas jest oszczędnością przy 
podlewaniu, więc warto zainwesto-
wać choćby w jeden zbiornik na desz-
czówkę, ponieważ jest to korzyść dla 
wszystkich.

 – 
podlewanie trawników co 2-3 dzień 
większą ilością wody jest oszczęd-
nością, wygodą ale także pozytywnie 
wpływa na  rozwój korzeni, dzięki 
temu roślinność głębiej się korzeni 
i lepiej radzi sobie z suszą. 

 posadźmy w  miejscu cienistym za-

, 
zadarniające (np.  barwinek, bluszcz) 
– po takim „trawniku” co prawda nie 
można chodzić, ale  pięknie zaziele-
ni obszar, na  którym trawy nie chcą 
rosnąć, a  posadzona zieleń ochroni 
glebę przed przesuszaniem.

-
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SPOŁECZEŃSTWO

Jako pierwsza spróbowała swoich sił mło-
da wejherowianka o  imieniu Zuzia. Jak 
mówi śledziła tę akcję w internecie i żeby 
sobie zagrać czekała prawie od 2  godzin 
na uruchomienie fortepianu. Po swoim 
koncercie otrzymała zasłużone brawa. 
Chwilę później z  z  oficjalnym koncertem 
wystąpił  pianista Adam Wójcik. W  ko-
lejnych dniach występowali m.in. pani 
Maria, Tadeusz Korthals, , 

, -

nowska, , ponownie Adam 

, , -

ski i  .
Dużą niespodziankę sprawiła Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I  st. w  Wejherowie 
organizując koncert  uczniów i  nauczy-
cieli pod okiem dyr. .  
W  koncercie wystąpili: -

ta,  i   
oraz  niezwykle utalentowany Nikodem 

. Swoje rewelacyjne możliwo-
ści zaprezentowały również nauczycielki 
gry na fortepianie: Julianna Bartyzel, Be-

i  . 
Miłą niespodziankę sprawiła pani Beata 

, która usiadłszy do klawiatu-
ry fortepianu, w  nawiązaniu do obcho-
dzonej 1 sierpnia 78-rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, zagrała 
z wielkim sercem wiązankę melodii z Po-
wstania Warszawskiego, co publiczność 
nagrodziła gorącymi oklaskami. Z  po-
dobną inicjatywą muzyczną wystąpił 
następnego dnia pan Jerzy Jabłonka 
z Puław.
Trzeba przyznać, że uliczny fortepian 
Cadenza zaciekawił i przyciągnął uwagę 

wielu wejherowian i   turystów, którzy 
prosto z marszu i bez zapowiedzi zapre-
zentowaki swoje artystyczne umiejętno-
ści gry na tym instrumencie. Dziękuje-
my firmie Fulco System oraz wszystkim 
wykonawcom, którzy swoim talentem 
potrafili umilić czas pobytu na  placu Ja-
kuba Wejhera mieszkańcom, gościom 
i turystom, bo przyczynili się do promocji 
miasta przez klimat jaki tworzą na wej-
herowskim rynku artyści, w tym malarze 
i muzycy. 

Czar muzyki 

rezydenturze na 
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SPOŁECZEŃSTWO

Zmiana klimatu na Ziemi nie jest 

 Zmiany widzimy

minimalizuj powierzchnie nieprzepuszczalne dla 

 

 

 


