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BudŜet na 2010 r. nie został uchwalony - stracone szanse? 
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Zapewnimy rozwój miasta pomimo kryzysu  
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Rewitalizacja Śródmieścia – nowe moŜliwości Wejherowa  
Zakończył się I etap modernizacji ul. Wałowej i terenów przyległych. Prace przez ostatni rok prowadzone były przy ul. 
Rzeźnickiej,  na końcu ul. Wałowej, na ul. Dąbrowskiego i Północnej. Podczas odbioru zastępca prezydenta Wejherowa 
Wojciech Kozłowski podkreślił, że była to  jedna z największych inwestycji w Wejherowie w ostatnich latach. Łącznie prace 
kosztowały miasto ok. 8,8 mln zł. To podstawowy element Programu Rewitalizacji Wejherowa. 

   W ramach inwestycji  wybudowano ponad 14 tys. metrów kwadra-
towych różnorodnej nawierzchni wysokiej jakości,  głównie z mate-
riału naturalnego – jakim jest granit. Powstało 290 miejsc parkingo-
wych, co jest szczególnie ważne w Śródmieściu. Wykonano infra-
strukturę podziemną, oświetlenie uliczne - 51 stylowych latarni, zie-
leń – prawie 7.000 różnego rodzaju drzew, krzewów i mniejszych 
roślin, uporządkowano brzeg rzeki Cedron. Efektem prac jest tez plac 
zabaw i fontanna przy ul. Północnej. Powstały elementy małej archi-
tektury, jak ławki, kosze na śmieci, stojaki i nowe ogrodzenia.  
   Podczas odbioru prac prezydent Kozłowski złożył podziękowania 
dla wykonawcy – firmy PRASBET z Grudziądza  Wojciecha Hilgera i 
Mariusza Zimmera. Podziękował też Zbigniewowi Bobkowskiemu – 
Zakład Przerobu Kamienia Mar-Bob z Wejherowa, który ufundował 
miastu elementy fontanny.  Słowa uznania skierował do pracowni-
ków Wydziału Inwestycji UM: kierownika Doroty Grochalskiej, Ma-
cieja Milewskiego, Stanisława Brzozowskiego Ryszarda Kamina i 
Agnieszki Biszewskiej. Prezydent szczególnie podziękował radnym 
miejskim, dzięki którym z budżetu miasta wydatkowano środki na 
inwestycję: radnej Teresie Skowrońskiej, Leszkowi Glazie i Piotrowi 
Bochińskiemu. 
 - Inwestycje w tej części miasta cieszą, prezydent dotrzymał słowa i 
Śródmieście zmienia swoje oblicze – podkreśla radna Teresa 
Skowrońska. . – Teraz czekamy na rozpoczęcie II etapu rewitalizacji, 
czyli do odnowy ulicy Wałowej.  
- Celem I etapu było zapewnienie obsługi komunikacyjnej i parkingo-
wej, aby ta część miasta nie została sparaliżowana, kiedy przystąpi-
my do przebudowy samej ul. Wałowej. Zamierzaliśmy w przyszłym 
roku złożyć wniosek unijny na kontynuowanie prac na Wałowej. 
Rozpatrzenie go miało potrwać kilka miesięcy. Chcieliśmy w drugim 
kwartale kontynuować roboty budowlane - ubolewa prezydent Ko-
złowski. - Niestety w związku z tym, że radni opozycyjni z Platformy 
Obywatelskiej nie przyjęli budżetu na 2010 rok te plany są zagro-
żone i stają pod znakiem zapytania. Może się zdarzyć, że nie będą 
realizowane, gdyż nie będzie na nie pieniędzy. Co więcej, straci-
my szanse na dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 

Wojciech Kozłowski,  
zastępca prezydenta Wejherowa: 
- To bardzo ważna, a zarazem przełomowa 
inwestycja dla Wejherowa. Jest podstawo-
wym elementem wielkiego Program Rewi-
talizacji, czyli ożywienia  Śródmieścia. Jego 
celem jest nie tylko zmiana wizerunku, ale 
przede wszystkim społeczno-
gospodarczego charakteru tej części miasta. 
Chodzi o to, żebyśmy mogli się szczycić ulicą 
Wałową, która do tej pory była jedną z naj-
bardziej zaniedbanych ulic w mieście. Chce-
my pokazać, że można tu mieszkać i żyć inaczej, że może być to miejsce 
rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, bo w tym 
terenie tkwi duży potencjał, z którego skorzystają wszyscy wejherowia-
nie.  Efektem programu będzie wzrost atrakcyjności Śródmieścia i całe-
go miasta. Naszym celem jest, aby w Wejherowie żyło się bardziej kom-
fortowo, aby ludzie czuli się tu dobrze, chcieli spędzać wolny czas całymi 
rodzinami i nie musieli wyjeżdżać do Trójmiasta. Obiecywaliśmy, że 
przystąpimy do rewitalizacji, zmienimy obraz miasta i zapoczątkuje-
my nowy etap rozwoju Wejherowa. A teraz spełniamy te obietnice. 
Jesteśmy godni zaufania i chcemy to dzieło dokończyć. Rozpoczął się 
proces wielkich przeobrażeń Wejherowa, z których korzyści odniosą 
wszyscy mieszkańcy. 

PPPProgram Rewitalizacji Wejherowarogram Rewitalizacji Wejherowarogram Rewitalizacji Wejherowarogram Rewitalizacji Wejherowa    
Rewitalizacja to kompleks wielu działań, których celem jest ożywie-
nie i rozwój miasta. Na program składa się: przebudowa ul. Wałowej i 
terenów przyległych (I etap właśnie zakończono i odebrano), moderniza-
cja Parku Miejskiego (I etap zakończono miesiąc temu przy wsparciu środ-
ków unijnych ), budowa nowego centrum kultury - „Filharmonii Kaszub-
skiej”  i promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Cedron, które rozpocz-
ną się w przyszłym roku i miasto też zdobyło na nie dotacje unijne. Ale re-
witalizacja to również wykonane nowe elewacje budynków  i zmiany sys-
temów ogrzewania ( likwidacja starych pieców) dotowane przez miasto w 
2008 i 2009 r. prace porządkowe i rozbiórki szpecących obiektów czy 
powstające nowe obiekty gastronomiczne.  
Rewitalizacja ma trzy wymiary – przestrzenny (jezdnie, parkingi czy 
też ścieżki w parku, nowe elewacje), gospodarczy (wykreowanie atrak-
cyjnych terenów pod inwestycje np. przy ul. Wałowej, nowe obiekty ga-
stronomiczne, powstające miejsca pracy) i społeczny (rodzinne miejsca 
wypoczynku w parku, place zabaw, centrum kultury, działania społeczno-
edukacyjne).  
Nad rewitalizacją władze miasta pracowały od 2004 r. To skompliko-
wane i złożone zadanie. Opracowano program, zmieniono plany zagospo-
darowana miasta, wykonano proj. techniczne, a w ubiegłym roku  rozpo-
częły się roboty budowlane.  - Już w czasie realizacji dopadł nas ogólnokra-
jowy kryzys gospodarczy, który odbił  się na samorządzie miasta Wejhero-
wa. Mieliśmy do wyboru – zaniechać wykonania tych inwestycji, co dopro-
wadziłoby do degradacji Wejherowa albo kontynuować je. – mówi prezy-
dent Kozłowski. - W związku z tym musieliśmy zaciągnąć kredyt, aby reali-
zować  te ambitne plany. Uważam, że było warto, bo są to inwestycje, które 
służą mieszkańcom oraz przynoszą rozwój miasta i konkretny efekt. Chce-
my dalej korzystać z kredytu, bowiem warto to teraz zrobić, gdyż budować 
można dużo taniej. Ponadto zdobyliśmy dotacje unijne, na które konieczny 
jest wkład własny. 
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No we  e le wacje  
Na wizerunek miasta i na jego postrzeganie przez mieszkańców i 
turystów, wpływa wiele elementów. Jednym z nich jest stan bu-
dynków. W 2009 roku na remont elewacji Wejherowski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych przeznaczył ponad 215 tys. złotych. 
Wykonano elewację kamienicy przy ul. 3 Maja 29, Bukowej 10 
oraz 12 Marca 234 A. 
   Elewacje budynków to wizytówki domów, które powinny świadczyć o 
właścicielu. Stąd tez dużą wagę przykłada się do jej wyglądu czy aranża-
cji. W budynku przy ul. 3 Maja 29 WZNK przeprowadził remont elewa-
cji, co kosztowało 90 tys. złotych. W ramach tego remontu wykonał m.in. 
wymianę części okien, wymianę i uzupełnienie izolacji, wykonanie ocie-
plenia wraz z elewacją. 
   W budynku przy ul. Bukowej 10 prace podzielone zostały na dwa 
etapy, z czego pierwszy etap dotyczący ocieplenia został zakończony, w 
drugim etapie wykonane zostaną prace izolacyjne i prace towarzyszące. 
Prace kosztowały ponad 82 tys. złotych.  Natomiast w budynku przy ul. 
12 Marca 234 A usunięto uszkodzone fragmenty tynku, wymieniono 
część okien, wymieniono i uzupełniono izolację, wzmocniono pęknięcia 
muru, oczyszczono i zaimpregnowano elewację oraz ocieplono 
stropodach. Wartość tych prac to ok. 41,5 tys. zł.                                                    (ir)                                                                                                                    

CCCCentrum pomocy w uzale Ŝnieniach entrum pomocy w uzale Ŝnieniach entrum pomocy w uzale Ŝnieniach entrum pomocy w uzale Ŝnieniach     
Ks. dziekan Tadeusz Reszka, proboszcz parafii pw. Świętej 
Trójcy w Wejherowie, tworzy ośrodek centrum pomocy w 
uzależnieniach. W tym celu wybudował na terenie parafii 
obiekt z przeznaczeniem udzielania w szerokim zakresie 
pomocy osobom uzależnionym.  
Ks. dziekan i zastępca  prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz 
podpisali umowę najmu  lokalu użytkowego o pow. 209,46 m kw. 
znajdującego się przy ul. Kościuszki w Wejherowie na okres 10 lat. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta wynajęty przez miasto lokal użyt-
kowy zostanie następnie użyczony na cele statutowe Ośrodkowi 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
- Cieszę się bardzo, że doszło do zrozumienia sensu istnienia tego 
ośrodka – mówił ks. dziekan. – Nawet, jeżeli ośrodek ura-
towałby z nałogu choć jedną osobą, powiem, że było warto.  
Bogdan Tokłowicz dodał, że bliskie sąsiedztwo kościoła wzmocni 
pracę terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi. - Ten 
ośrodek będzie funkcjonował dla mieszkańców, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji – powiedział zastępca prezydenta.  
W podpisaniu umowy uczestniczył również Bogusław Suwara, 
sekretarz Wejherowa.                                                                                   (ir) 

Nowa elewacja kamienicy przy ul. 3 Maja 29. 

Budynek socjalny będzie gotowy na wiosnę 
Z okazji zakończenia montażu więźby dachowej, czyli tradycyjnej tzw. „wiechy”, na budynku socjalnym przy ul. Przemysło-

wej przedstawiciele władz miasta i radni miejscy spotkali się z wykonawcami. 

Podczas spotkania zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski powie-
dział, że budowa jest na półmetku i firma rozpoczyna układanie po-
szycia dachowego. - Budynek zostanie ukończony w drugim kwar-
tale przyszłego roku i wtedy wprowadzą się tutaj pierwsi lokatorzy 
mieszkań socjalnych – mówi Wojciech Kozłowski. 
   Radna Teresa Skowrońska, która przewodniczy Komisji Mieszka-
niowej, poinformowała, że w tym budynku zamieszkają rodziny, 
które z przyczyn niezależnych znalazły się w trudnej sytuacji finan-
sowej. W powstającym trzykondygnacyjnym budynku socjalnym 
znajdzie się 30. mieszkań, w tym 28. jednopokojowych (o pow. 21 
m2)  i dwa dwupokojowe. Każde mieszkanie będzie miało oddzielne 
opomiarowanie. Jak wyjaśnił prezydent Kozłowski mieszkania so-
cjalne mają dwa cele. Po pierwsze miasto pomaga osobom w trud-
nej sytuacji życiowej i materialnej. Po drugie trafiają tam osoby nie 
płacące czynszu, zakłócające spokój innym mieszańcom, dewastują-
ce swoje lokale, co często związane jest z nadużywaniem alkoholu i 
patologią. W nowym budynku przy ul. Przemysłowej mają zamiesz-
kać rodziny cieszące się dobrą opinią. Wśród osób, które wizytowa-
ły budowę byli m.in. radni - Paweł Formela, Jarosław Kierznikowicz 

i Barbara Treszer, dyr. WZNK Stanisław Makles oraz  inspektorzy 
nadzoru. Radni interesowali się kosztami budowy obiektu, których 
wartość wyniesie ok. 1 mln 600 tys. zł oraz tempem robót wykony-
wanych przez  firmę Wolfram. Miasto swoimi siłami buduje lokale 
socjalne oraz umożliwia rozwój Wejherowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego.                                                                                 (p) 



Str. 6                                                              Nowiny - www.wejherowo.pl                                             Grudzień 2009 r.  

Podatek od nieruchomości  
Uchwała nr 437 Rady Miasta Wejherowa z dn. 27 października 2009 r. 

Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na 
terenie miasta Wejherowa: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,77 zł od 1 m kw. powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,39 zł od 1 m kw. powierzchni, 
d) pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika 
i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,19 zł od 1 m² pow.; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika 
i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,32 zł od 1 m² pow.; 
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 20,51 zł od 1 m² pow. użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m² pow.; 
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych– 4,16 zł od 1 m² pow. 
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt 
3 i ust. 3-7 powołanej wyżej ust. o podatkach i opłatach lokalnych. 
Uchwała wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2010 r. i po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego. 

Podatek od środków transportowych 
Uchwała nr 438 Rady Miasta Wejherowa z dn. 27 października 2009 r.   

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie miasta Wejherowa: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 660  zł, 
- od samochodu speł. normy ekologiczne EURO V - 330 zł 
- od pozostałych samochodów - 700 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 1.120 zł,  
- od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 560 zł, 
- od pozostałych samochodów - 1.190,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 1.390 zł, 
- od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 690 zł, 
- od pozostałych samochodów - 1.410 zł,  
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton:  z zawieszeniem pneumatycznym 
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.710 zł,  z pozo-
stałym zawieszeniem - 2.750 zł, 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z 
tym że: 
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy 
ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV,- 1.550 zł, 
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy 
ekologiczne EURO V - 780  zł, 
- od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych - 1.600 zł, 
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym 
za równoważne - 2.070 zł, - z pozostałym zawieszeniem - 2.140 zł, 
b) powyżej 36 ton: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne - 2.090  zł, - z pozostałym zawieszeniem - 2.770 zł, 
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.430 zł, 
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne - 1.620 zł,  
- z pozostałym zawieszeniem - 1650 zł, 
b) powyżej 36 ton: 
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym 
za równoważne - 2.050 zł, 
- z pozostałym zawieszeniem - 2.110 zł, 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc: 
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 1.600 zł, 
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO V - 810 zł, 
- od pozostałych autobusów - 1.650 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO 
III, EURO IV - 2.050 zł, 
- od autobusu spełniającego normy ekolog. EURO V – 1.020 zł, 
- od pozostałych autobusów - 2.090 zł. 
Uchwała wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2010 r. i po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego. 

W Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Mary-
narki Wojennej odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy 
jednostki. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nowym komen-
dantem centrum został kmdr dypl. mgr inż. Roman Kreft, pełnią-
cy poprzednio funkcję zastępcy komendanta tej jednostki.  
   Przekazanie obowiązków odbyło się podczas uroczystej zbiór-
ki całego stanu osobowego jednostki w obecności Zastępcy Szefa 
Sztabu Dowództwa Marynarki Wojennej kadm. Jarosława Zyg-
munta i wiceadmirała Macieja Węglewskiego, władz samorządo-
wych miasta, gminy i powiatu oraz wielu zaproszonych gości.   
  Jak poinformowano dotychczasowy komendant kmdr dypl.  
Waldemar Kornatowski , który w wejherowskiej jednostce prze-
służył 20 lat  (tutaj rozpoczynał służbę, po ukończeniu Wojsko-
wej Akademii Technicznej) po ponad 39. latach służby przecho-
dzi na emeryturę.  
  Uczestniczący w uroczystości prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podziękował komandorowi Kornatowskiemu za 
bardzo dobrą, wieloletnią współpracę z władzami miasta Wejhe-
rowa i w dowód uznania wręczył mu Medal Róży.                         (p) 

PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW 



 

Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa  

 1. Nagroda w kategoria dorosłych 

* * * 
Świat jest powtarzalny 
Jak siedem grzechów głównych 
Jak gotyk renesansujący w barok 
W  część DNA architektury 
Wszystko juŜ było 
I wszystko jeszcze będzie 
Jak kłamstwo, koło czy moda. 
Z Cafe „Jerycho” sączy się trąbka 
Dizzy Gillespie - i nim mury runą  
Opisze je spray`em młody ewangelista: 
„ Bóg juŜ w nas nie wierzy…” 
MoŜna przekornie zrobić krok wstecz 
Nic więcej cofnąć się nie da… 
…ani jednego z siedmiu… głównych… 
Jałowiec wejherowskich wzgórz taki  

                                        jak na Synaju 
Doliną Jozafata meandruje tak tam  

                                   jak i tu – Cedron. 
Krętą kalwaryjską drogą 
Pielgrzymują  potomkowie Ludwika  

                                              Weyhera 
(w linii prostej) 
Świat jest genetycznie powtarzalny… 

               Tadeusz Buraczewski 

2 nagroda w kategorii dorosłych 

              zaułek  
gubię się na krótko 
w zaułku starej uliczki 
ciemnej i wąskiej jak korytarz 
dotykam skroni 
chcę odpocząć 

dopada mnie gwar miejskiego wrzasku 
zapach wanilii i cynamonu 
gorzkich cytrynowych liści i egzotycznych   

                                                          korzeni 
ogarniam wzrokiem ciepłe spojrzenia 
oliwkowych figurek i ich cienie 
w szybie sklepowych ram 
które mijam 
dobiegając do placu 
co słońcem się zarumienił 
jak stołu nowy blat 

piękny dzień w Jerozolimie 
pozostanie tak bardzo rzeczywisty 
Ŝe trudno oprzeć się zdarzeniom 
nawet tym mało istotnym 

słowa świętych ksiąg 
uczynią trwały ślad 
jak wyryte linie 
na białym ociosanym kamieniu z piaskowca 
w murze pośród parkanu z wysokich drzew 
gdzie urzekający rozległy widok 
zmieszał się na krótko z wyobraŜeniem 
pojawiającym się mimo woli 

                                  Teresa Mielewczyk 

WWWWYNIKI KONKURSUYNIKI KONKURSUYNIKI KONKURSUYNIKI KONKURSU    
     Tegoroczna IV edycja Wejherowskiego Konkurs Literackiego "Powiew Weny" 
zrealizowana przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Maj-
kowskiego w Wejherowie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa przebiega-
ła pod hasłem: „Pędź na spotkanie przygody, nim inni zajmą Twoje miejsce”.  
     PowyŜsze motto związane jest z projektem bibliotecznym "Made in America", 
który otrzymał główną nagrodę w VIII edycji Konkursu European Language Label 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego projektu Wejhe-
rowski Konkurs Literacki został wzbogacony w tym roku o kategorię prozy  
w języku angielskim dla młodzieŜy licealnej. Na konkurs napłynęło 76 utworów na-
pisanych przez 37 prozaików i poetów.  
     Prace konkursowe oceniało jury w składzie:  Bogdan Tokłowicz – przewodniczą-
cy (zastępca prezydenta Wejherowa, nauczyciel), członkowie – Danuta Balcerowicz 
(dyrektor biblioteki, polonista), Eugenia Drawz (polonista), Olga Aleksandrowicz 
(pracownik naukowy UG, anglista), Ewelina Magdziarczyk-Plebanek (polonista, te-
atrolog), Henryk Połchowski (polonista, dziennikarz). 

A – grupa do lat 19 
PROZA 

1 nagroda: Mateusz Wasilka – „Pricekar” (Wejherowo),  
2 nagroda: Paulina Richert – „Inkaust” (Luzino). 

PROZA W JĘZYKU ANGIELSKIM 
1 nagroda: Marcin Janik – „Kółko” (Wejherowo), 
2 nagroda: Marek Janik – „Trójkąt” (Wejherowo), 

3 nagroda: Sandra Conradi – „Julka” (Reda), 
3 nagroda: Ewa Zaborowska – „KsięŜyc” (Wejherowo), 

WyróŜnienie: Tomasz Cieśla – „Tomasz” (Rumia). 
POEZJA 

1 nagroda: Marcin Pelcer – „Martin Polaco” (Barłomino), 
2 nagroda:  Anna Hadała – „Anna” (Wejherowo),  

3 nagroda: Alicja Sobieraj – „Alicja” (Wejherowo),  
WyróŜnienie: Katarzyna Sikora – „Kasias” (Głazica), 

WyróŜnienie: Krzysztof Kamil Bojarski – „KKB” (Wejherowo).  

B – grupa dorosłych 
PROZA 

1 nagroda: Lucyna Kurpiewska – „Szpilka” (Wejherowo), 
2 nagroda: Magdalena Topp – „Berminiszka” (Wejherowo),  

3 nagroda: ElŜbieta Czarnecka – „Lejla” (Wejherowo), 
WyróŜnienie: Anna Ceszke – „Agrafka” (Wejherowo).  

POEZJA 
1 nagroda: Tadeusz Buraczewski – „Konrad” (Reda),  

2 nagroda: Teresa Mielewczyk – „Emma” (Wejherowo), 
3 nagroda: Maria Magdalena Grzesińska – „Dominika” (Wejherowo), 

3 nagroda: Marta Szmytke – „Kwiatek” (Wejherowo),  
WyróŜnienie: Anna Wiśniewska-Richert – „Erna” (Wejherowo).  
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1 nagroda w kategorii młodzieży 
                    * * * 

Pędź, człowieku 
Pędź 
Daj sobie to co pobudza Cię do 
Działania 
Póki nikt nie dogania 
Póki widzisz jeszcze jasny świt 
Aby nie straci ć nadziei że  
Ktoś cie zastąpi 
Pędź, człowieku  
Pędź 
Nakarm  swoje zmysły 
Znajdź to czego pragniesz 
Jeszcze nie czas  
Nie poddawaj się 
Przeżyj tę przygodę 
Do końca  
Widząc koniec czarnego tunelu 
Wszystko unosi się  
“W górę 
Za marzeniami” 
Pomóż sobie   
Odłóż wszystko to co  
Przeszkadza, rozprasza 
Ci w dojściu do celu 
Żal - tylko wtedy gdy 
Stracisz nadzieję 
Tylko wtedy gdy 
Nic nie zrozumiesz 
Bo to czego tak naprawdę  
                               potrzebujesz 
Zniknęło  
W poszukiwaniu 
Nie zatracaj się  
Pamiętając o  
Sensie podróży. 

2 nagroda w kategorii młodzieży 

                  * * * 
To wszystko toczy się zbyt szybko. 
Całe życie, młodość i starość. 
Zmienia się wokół wszystko. 
Dlaczego? 
Tego nikt nie wie. 
Mój umysł wciąż błądzi między  

                          kobietą a dziewczynką. 
Chcę zawsze rano oglądać blask   

                                                          słońca, 
W nocy światło księżyca i gwiazd. 
Budzić się tylko wtedy, gdy dzień  

                                                 się pojawia. 
Ale życie nie trwa wiecznie. 
Codziennie ktoś odchodzi, 
ale życie rodzi się nowe każdego dnia. 

                                            Anna Hadała 

1 nagroda w kategorii dorosłych  

Antykwariusz  (fragment) 
  -  Pokaż mi ten medalion – powiedziałem stanowczo, poważny jak nigdy dotąd. 
  -  Co z nim nie tak? – zdziwiła się. 
  -  Jeszcze nie wiem – oznajmiłem zgodnie z prawdą – ale dowiemy się. Czy możesz 
mi go pożyczyć? – spytałem mając na uwadze późną porę i potrzebę zagłębienia się w 
temacie. 
  -  Jasne – odpowiedziała. 
     Przedmiot był naprawdę oryginalny. Czułem, że kryje w sobie jakąś tajemnice, jed-
nak nadal nie potrafiłem tego wyjaśnić. W środku na starej fotografii widniał wizeru-
nek mężczyzny w średnim wieku w ciemnej todze, przynajmniej z tym kojarzyło mi 
się jego ubranie. Na piersiach miał gruby łańcuch, zwieńczony zawieszką w kształcie 
trójkąta, w którego wnętrzu znajdowały się krzyż i róża. By je dojrzeć sięgnąłem po 
szkło powiększające ojca. Właściwie bez niego nie byłbym w stanie ich zobaczyć.  
  -  To musi być klucz! – pomyślałem.  
     W swoich notatkach ze studiów odnalazłem luźną wzmianką na temat symboli: 
Krzyż nieodłączny atrybut chrześcijaństwa, od wieków łączył się z wiarą w zbawie-
nie, ale także symbolizował wtajemniczenie. Co do róży było trochę gorzej. Jednak 
pomocna okazała się tu moja znienawidzona lektura zatytułowana „Gra symboli”. 
Trochę zajęło mi, zanim znalazłem odpowiedni fragment. Według autora kwiat ten 
symbolizował piękno, milczenie i tajemnice, czemu poświęcił opasłe trzy rozdziały, 
dręcząc czytelnika wodolejstwem i rozwlekłością swojej wiedzy, poprzeplatanej lic-
znymi dygresjami na siłę powiązanymi z tematem. Oba znaki wskazywały na jakąś 
tajemnice. Byłem blisko, ale zmęczenie robiło swoje.  
      Położyłem się do łóżka, jednak długo jeszcze nie mogłem zasnąć myśląc o moim 
małym odkryciu. Nad ranem przyśnił mi się koszmar, który nie dawał mi spokoju…. 
                                                                                                                                 Lucyna Kurpiewska  

Uwaga! 

Informujemy wszystkich Czytelników,  
że wszystkie nagrodzone prace  

w konkursie „Powiew Weny 2009”   
i wybrane prace pozostałych autorów  

będzie można przeczytać w tomiku  
wydanym przez Powiatową  i Miejską  

Bibliotekę Publiczną w Wejherowie oraz  
na stronie internetowej:  

www.zobaczwejherowo.pl 

2 nagroda w kategorii dorosłych  

Mont Blanc  (fragment) 
    Kiedy ukończyłam sześć lat, z monstrualnym podnieceniem oznajmiłam matce, że 
zamierzam zostać księdzem.  
 -  Będę miała dużą dębową szafę wypełnioną najdłuższymi i najczarniejszymi suknia-
mi świata. Kupię sobie najgrubszą książkę w złotej oprawce z bajkami o Jezusku.  
A potem odjadę na misję do Afryki. Przeczytam tę księgę wszystkim murzyńskim 
dzieciom. Odkryję nieznane dotychczas piramidy i poprzemieniam je na świątynie – 
trajkotałam niczym szczebiotający pisklak na baterie.  
    Z każdym wypowiadanym kolejno słowem entuzjazm, zachwyt, rozgorączkowanie 
wrzały w moich kuleczkowatych ślepiach, smarkatym jeszcze spojrzeniu. Matula zer-
knęła pochmurnie na rozchylaną szeroko gębusię, skrzywiła drżące usta, po czym 
wściekle zakryła dłońmi twarz. Zaczęła płakać. Próbowała ukryć łzy, jednak kryszta-
łowe kropelki wylewały się spomiędzy smukłych palców, ściekały po nosie, wargach, 
a także brodzie, malując wilgotne ścieżki na skórze. Z podbródka skapywały ku  
lawendowej sukience, pozostawiając wilgotne kleksy. Opuszczając podgardle, przez 
tą krótką chwilę, kiedy przelatywały w powietrzu, wyglądały niczym lśniące drobinki 
potłuczonego szkła, lustrzane klejnoty, które chciałoby się nawlec na sznurek. 
    Nie pojmowałam, dlaczego mama wciąż rozlewała łzy. Z powodu mojego śmiałego 
wyznania czy też harmidru, jaki zgotował jej ojciec, stękając nieznośnie pod nosem, 
wybąkując co jakiś czas odpychająco brzmiące wyrazy, wyrzucając wszystkie swoje 
ubrania oblegające szafki, wysypując wszelkie ozdoby półek na podłogę; szarpiąc, 
energicznie wymachując tym, co tylko leżało pod ręką i wrzucając niektóre wyłapane 
z tłumu obiekty do ogromnej walizki. Nigdy nie widziałam tak wielgaśnego kufra. Był 
gigantyczny, wręcz kolosalny. Żywiłam przekonanie, że wlazłyby do niego cztery 
dziewczynki takich rozmiarów jak ja...                                                         Magdalena Topp 
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3 nagroda w kategorii dorosłych 
Czas przygody 

Na pewno pamiętasz baśnie, 
rycerzy, żelazne zbroje, 
między rodami waśnie , 
królestw ciągłe podboje. 

Krainy tak niebezpieczne jak zachwycające, 
lasy, puszcze, pustynie, 

liany w dżunglach tańczące, 
wysokie wieże, mury, świątynie. 

W snach przenosisz się do starożytności, 
toczysz bitwy, ratujesz poddanych, 
masz w sobie wiele wytrzymałości, 

sił nikomu dotąd nieznanych. 
Kolejny sen to wyspa bezludna, 

ty, ogień, drewno i woda, 
droga do przetrwania jest niezwykle trudna, 

jednak dla ciebie to wielka przygoda. 
Na siebie samego jesteś skazany, 

własnymi rękoma swój dom budujesz, 
bez lekarza leczysz swe rany, 
zjadasz to, co sam upolujesz. 
Później budzisz się i wstajesz, 

przygody tylko w wirtualnym świecie, 
pilota kosmicznej załogi udajesz, 

niszczysz potwory grożące planecie. 
Dziś jesteś kowbojem, jutro Eskimosem, 

przemierzasz świat od biegunów do równika, 
znudzony swym monotonnym losem 

grasz wielkiego wojownika. 
Wciąż w monitor zapatrzony 

nie zauważasz zmian w przyrodzie, 
las z dzieciństwa w osiedle zamieniony, 

od lat wielu nie byłeś w ogrodzie. 
Wciąż jeszcze czekają nieznane tereny, 

wciąż możesz je odkrywać, 
żyć bez kabla i bez anteny, 
sam trudności pokonywać. 

Na dżunglę zamienić wakacje na plaży, 
podróżować nie tylko przy komputerze, 

na choć jedną przygodę się odważyć 
zanim człowiek naturę zabierze… 

                                         Marta Szmytke 

3 nagroda w kategorii dorosłych 

Licytacja moich myśli 
Odkrywcy  galaktyk  nie  pomyśleli 

żeby tę najbliższą z nich zarezerwować  
dla mojego kraju a przy okazji i dla mnie 

Mam dość złudnych miraży 
i fortun wygrywanych przez szczęśliwców 

którzy mogą sobie pozwolić 
na wypicie herbaty 

podanej przez Gejszę w dalekiej Japonii 
czy podziwianie florenckich malowideł 

i tym którym gondolierzy śpiewają  
rzewne pieśni w przepięknej Wenecji 

która kruchością przypomina kwiat lilii 
W każdym człowieku tkwi pokusa  

zwiedzania świata 
i te pragnienia jak pochodnie  

oświetlają prozę życia  
Mnie musi wystarczyć zauroczenie  

gdańskim Neptunem i warszawską Nike 
oraz wejherowską Starówką 

i uroczym ryneczkiem z fontanną i gołębiami 
Licytacja moich myśli nie pozwala mi  
zapomnieć o duchowej Stolicy Kaszub 

czyli o Wejherowskiej Kalwarii 
Z moim miastem zawarłam poufny pakt 

który oznaczam szyfrem M M D 

                    Maria Magdalena Grzesińska 

3 nagroda w kategorii dorosłych 

Przeprowadzka (fragment) 
 -  Będziemy mieszkać w Wejherowie – zakomunikował mi pewnego dnia przy 
śniadaniu Adaś – Jutro idziemy oglądać mieszkanie. 
 -  Gdzie? – z wrażenia o mało co nie zakrztusiłam się owsianką.  
    Dziecko w moim brzuchu fiknęło gwałtownego koziołka. Wyraźnie czułam, że 
chciałoby powiedzieć coś w stylu „halo, mamo, czy ja dobrze słyszę? Czy tatuś 
chce, abyśmy mieszkali w…” 
  -   W Wejherowie. 
  -    Ale… Nie kupujemy już tego poddasza we Wrzeszczu? 
  -  Daj spokój, kochanie, będziemy się bawić w remonty jakiegoś starego podda-
sza! Kupujemy nowe, duże mieszkanie i tyle. No, odpoczywaj, ja pędzę do pracy – 
cmoknął mnie w policzek, zarzucił na ramiona marynarkę i wyszedł. 
      Długo siedziałam, wpatrując się uporczywie w rozsypany na stole cukier. 
Owsianka stygła, łyżka zawisła w mojej dłoni, beznadziejnie usiłując dosięgnąć 
talerza. Dziecko najwyraźniej doszło do wniosku, że chyba jednak się przesłyszało 
i spokojnie można spać dalej, bez obawy, że wywiozą nas gdzieś na koniec świata. 
W mojej głowie natomiast kłębiły się setki spanikowanych myśli. W Wejherowie? 
Jak to w Wejherowie! Nie dość, że przeniosłam się z Warszawy do Gdańska, to 
jeszcze teraz Adaś ciągnie mnie do jakiegoś Wejherowa...         
                                                                                                                               Elżbieta Czarnecka 

1 nagroda w kategorii młodzieŜy 

Wokół już tylko chaos (fragment) 

     (…) W całej gospodzie zapadła martwa cisza. Po kilku minutach gospodarz za-
czął krzyczeć do wszystkich ludzi w karczmie: 
  - Zawiadomcie straż, burmistrza, czarodziei i w ogóle zwołajcie tutaj wszystkich.  
I niech nikt nie zbliża się do portu! - krzyczał spanikowany. 
  - W porcie nikogo nie ma - zaczął Robert. - Był już pierwszy atak. Na szczęście 
wszyscy przeżyli i już tu idą. Czarodzieje muszą otoczyć barierą karczmę. 
  -  A dlaczego akurat karczmę? - spytał gospodarz. 
  - Bo to największy budynek w mieście, a poza tym już teraz prawie wszyscy 
mieszkańcy tutaj są. 
     Gdzieś w okolicach portu rozległ się huk. 
  - Już się... yp!... Chyba... yp!... Zaczęło! - skomentował pewien nietrzeźwy osobnik. 
Inni tylko pokiwali głowami...                                                                      
                                                                                                                                    Mateusz Wasilka    

2 nagroda w kategorii młodzieży 

Pokonać siebie 
    Komórka zaczęła dzwonić o czwartej rano. Pospiesznie wyłączyłam natrętne, 
acz użyteczne urządzenie. Nadal byłam otumaniona snem, ale wiedziałam dobrze, 
że nie mogę się spóźnić na pociąg, który odjeżdża punktualnie o piątej. W tempie 
sprinterskim umyłam i ubrałam się, a także usmażyłam jajecznicę, która jest jedy-
nym daniem, które naprawdę mi wychodzi. Uporałam się nawet  z mocno znoszo-
nymi butami, które nie chciały dopasować się do moich stóp. Kilkakrotnie naszły 
mnie wątpliwości, czy to dobry pomysł. Jednak słowo się rzekło, idę. Wyszłam  
z domu wpół do piątej, żegnając się z rodzicami klasycznym „Pa, pa.”.  
    Zdziwiłam się, gdy poczułam, że wcale nie jest mi zimno, można powiedzieć wię-
cej, było ciepło. Kroczyłam doskonale znaną trasą. Jakże wspaniała jest moja miej-
scowość po czwartej, właściwie bez ludzi i bez ogólnego zamętu. 
    Na przystanku zaskoczyła mnie obecność grupy młodych ludzi z plecakami i to 
w niedzielę! Czy oni też…? Na pewno, co niby innego mieliby robić o takiej porze. 
    Na dworcu zjawiłam się piętnaście minut przed czasem, to znaczy wyczucie, ale  
i tak lepiej wcześniej niż później. Bezsensowne krążenie po peronie w rezultacie 
skończyło się utratą kwadransu, co mnie ucieszyło… 
                                                                                                                                     Paulina Richert  
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Wystawa w Sejmie poświęcona zbrodni w Piaśnicy 
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski otworzył w Sejmie wystawę poświęconą pamięci przeszło 12 tysięcy mieszkań-
ców Kaszub i Pomorza zamordowanych przez Niemców na początku II wojny światowej. W inauguracji wystawy wziął 
udział zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, który do Warszawy pojechał m.in. z uczniami i dyrektorem Ze-
społu Szkół nr 3 w Wejherowie Mirosławem Sildatke oraz ks. Januszem Matheą i ks. Danielem Nowakiem.  

 40-osobowa grupa młodzieży z ZS nr 3, wicedyrektor ZS nr 3 Danu-
ta Czernewska i Mirosław Sildatke, dyrektor ZS nr 3 przekazali mar-
szałkowi publikację z okazji 50. lecia  istnienia szkoły, jako jedynej w 
Polsce noszacej imię „Martrologii Piasnicy”. 
Wystawa przybliża ofiary hitlerowskiej zbrodni, pokazuje także ich 
oprawców i zdjęcia z ekshumacji zwłok. Twórca ekspozycji Edmund 
Kamiński wyjaśniał, że wystawa ma obrazować, że ludzie w Piaśnicy 
zginęli za patriotyzm, za działalność społeczno- kulturalną.  
Jak mówi Bogdan Tokłowicz, do dziś zidentyfikowano tylko około 
tysiąca z przeszło 12 tysięcy ofiar zbrodni. Są to m.in. nauczyciele, 
duchowni, urzędnicy z Wejherowa.  
 – Odpowiedzialni za tę zbrodnię chcieli zabić najwartościowszych 
ludzi na Pomorzu – mówi Bogdan Tokłowicz. - Dla zatarcia śladów 
zbrodni hitlerowcy sprowadzili więźniów z obozu koncentracyjnego 
Stutthof, którzy latem i jesienią 1944 r. musieli wydobywać ze zbio-
rowych grobów zwłoki ofiar i je palić. Trwało to kilka tygodni. Po 
wykonaniu tej pracy więźniów również rozstrzelano. Po wojnie do-
konano ekshumacji prochów 35 zbiorowych mogił rozrzuconych na 

obszarze 250 ha.  
   Bronisław Komorowski, otwierając wystawę, podkreślił, że wie, jak 
to jest, gdy to, co jest "szalenie ważne", co kształtuje spojrzenie na 
świat i poglądy "nie funkcjonuje w wymiarze szerszym niż tylko lo-
kalny". - Wiem, jak to boli, gdy człowiek zmierza się z pytaniem: czy 
to, co ja wiem o trudnej  historii, kogokolwiek więcej interesuje i ob-
chodzi - powiedział. 
   Związany ze Stowarzyszeniem Rodzina Piaśnicka ks. prałat Daniel 
Nowak, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Wejherowie przy-
pominał, jak ważna jest pamięć o zbrodni  
w Lasach Piaśnickich. - Jeżeli stracimy pamięć, to i stracimy sumienie. 
Sumienie określa naszą wartość, kulturę, tożsamość. Zaś prochy 
przodków strzegą granic naszej ojczyzny - powiedział prałat. Mło-
dzież ZS nr 3 razem z katechetą ks. Januszem Matheą z parafii pw. 
Chrystusa Króla w Wejherowie, dyrekcją szkoły i prezydentem To-
klowiczem odwiedziła również grób ks. Jerzego Popiełuszki w War-
szawie. Wyjazd był możliwy dzięki m.in. wsparciu prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta.                                                                            (ir) 

Nastrojowy Koncert BoŜonarodzeniowy w kolegiaciNastrojowy Koncert BoŜonarodzeniowy w kolegiaciNastrojowy Koncert BoŜonarodzeniowy w kolegiaciNastrojowy Koncert BoŜonarodzeniowy w kolegiacieeee    

13 grudnia br. z Koncertem Bożonarodzeniowym w kolegiacie 
wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna - Sopot  pod batutą 
dyrygenta Wojciecha Rajskiego.  
  Wypełnioną po brzegi publiczność oraz znakomitych muzyków powi-
tał serdecznie w świątyni ks. prałat Tadeusz Reszka. Gospodarz kolegia-
ty powitał również obecnego na koncercie wiceministra Kazimierza 
Plocke.  Ze słowem wstępnym przed koncertem wystąpił  prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
 - Spotykamy się w ten grudniowy wieczór, by dzięki artystom Pol-
skiej Filharmonii Kameralnej pod batutą Wojciecha Rajskiego, prze-
nieść się w świat muzyki, która duchowo przygotuje nas do Świąt, 
pozwoli wyciszyć się i zwolnić w przedświątecznym zabieganiu, by 
ze spokojem i radością wejść w świąteczny okres Bożego Narodze-
nia – powiedział prezydent składając zebranym najlepsze życzenia 
świąteczne. 

  Orkiestra zagrała nastrojowo m.in. Concerto grosso na Boże Na-
rodzenie A. Corelliego, Koncert obojowy d-moll A. Marcellego, Kon-
cert obojowy d-moll A. Vivaldiego oraz tradycyjne kolędy polskie. W 
roli solisty na oboju wystąpił gościnnie Marek Mleczko - pierwszy 
oboista orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis, adiunkt II st. Aka-
demii Muzycznej w Krakowie.  

  Dodajmy, iż pierwszy z utworów został zadedykowany pamięci 
zamiłowanego melomana śp. ks. Bogusława Żurawskiego, który 
przed dziesięcioma laty zaprosił po raz pierwszy do Wejherowa mu-
zyków Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu. Od tego czasu or-
kiestra rokrocznie koncertuje przed Świętami Bożego Narodzenia a 
także Świętami Wielkanocnymi w akustycznych murach wejherow-
skiej kolegiaty.                                                                                                                   (p) 



Grudzień 2009 r.                                      Nowiny - www.zobaczwejherowo.pl                                                      Str. 11                                                                                      

Konkurs na dekorację świąteczną  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt po raz siódmy ogłosił 
konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną, aby docenić 
starania mieszkańców o poprawę estetyki miasta. 
   Konkurs przebiega w kategoriach: dekoracje balkonów w domach 
jedno- i wielorodzinnych, dekoracje świąteczne okien w domach jed-
no- i wielorodzinnych oraz dekoracje świąteczne ogrodów przy do-
mach jedno- i wielorodzinnych.  
Obiekty można zgłaszać do 30 grudnia br. do Wydziału Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. 12 Marca 195, 
Wejherowo, tel. 058 677 70 62 lub 677 71 03. Zgłoszenia może doko-
nać każdy, któremu jest bliska idea konkursu. Zgłoszenie powinno 
zawierać imię i nazwisko właściciela obiektu, numer telefonu, dokład-
ny adres i rodzaj obiektu. Do 18 stycznia 2010 r. komisja pod prze-
wodnictwem Teresy Patsidis wyłoni zwycięzców.  

WHTECH „Ósemka” w turnieju  
Europejskiej Ligi Koszykówki EYBL  

Fantastyczną postawą sportową popisali się koszykarze – 
kadeci UKS ÓSEMKI w Międzynarodowym Turnieju  w ra-
mach Europejskiej Ligi Koszykówki EYBL. Wejherowski tur-
niej odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Krzysz-
tofa Hildebrandta.  
   W czasie trzech dni zmagań (27-29.11.2009) na obu halach 
sportowych (ZS3 i ZS1) rozegrano dwadzieścia  meczów spośród 
których pięć spotkań rozegrali kadeci WHTECH ÓSEMKI. W ogól-
nym zestawieniu turnieju ÓSEMKA zajęła trzecie miejsce, ustę-
pując dwóm pierwszym zespołom (Wołgograd – pierwsze miej-
sce, Mińsk – drugie) słabszym bilansem tzw. „małych punktów”. 
W składzie WHTECH ÓSEMKI wystąpili Krzysztof Dubiński, Bła-
żej Klamecki, Wojciech Gehrmann, Szymon Hreczuk, Jacek Rataj-
czak, Dawid Suchorz, Fabian Aderek, Maciej Blok, Albert Wojta-
szak, Kamil Toporski, Rafał Dunst. Trenerem zespołu jest Kor-
dian Zabrocki.                                                                                                   (ir) 

Pasowanie przedszkolaków 

25 listopada br. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia 
Puchatka w Wejherowie odbyło się uroczyste „Pasowanie na 
przedszkolaka” dzieci z grupy trzylatków. Było to ważne wydarze-
nie nie tylko dla maluchów, ale również dla ich rodziców. Aktu pa-
sowania dokonała dyrektor przedszkola Grażyna Szramkowska.                                                                      
- Przygotowania maluchów do występu trwały od kilku tygodni – 
mówi Beata Świątek opiekun grupy najmłodszych przedszkola-
ków.                                                                                                                           (red.) 

Spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim  
Filmy z udziałem Zbigniewa Zamachowskiego wyświetlane za 
darmo w Wejherowskim Centrum Kultury w ramach gdyńskiego 
Festiwalu Sztuki Aktorskiej "Cztery Pory Roku" przyciągnęły 
wielu miłośników filmu. Jednak największą atrakcją i ukorono-
waniem tej prezentacji było spotkanie na żywo ze Zbigniewem 
Zamachowskim, które poprowadził tradycyjnie znany gdyński 
aktor Krystian Nehrebecki.                                                                         (p) 

Wejherowo wczoraj i dziś 
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejhero-
wie rozstrzygnięto konkurs, którego pokłosiem była wysta-
wa malarsko-fotograficzna „Wczoraj i dziś”, zorganizowana 
pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa przez Sto-
warzyszenie Artystów Plastyków Pasja z Wejherowa.  
   W konkursie wzięło udział jedenaścioro twórców, których prace oce-
niano w dwóch kategoriach. W kategorii Obraz olejny zwyciężyła Celina 
Tatarczuk, drugie miejsce zajęła Longina Wysocka, a trzecie – Brygida 
Śniatecka.  W kategorii - Akwarele i tempera pierwszą nagrodę przyzna-
no Ewie Lisieckiej, a drugą – Tadeuszowi Podgórskiemu. Prace oceniało 
jury w składzie: Jacek Thiel z UM w Wejherowie -przewodniczący, Da-
nuta Balcerowicz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie oraz Anna Baranowska – artysta plastyk.  
- Motyw dawnego Wejherowa pojawiał się już wcześniej na starych 
pocztówkach i zdjęciach – mówił Jacek Thiel.  – Jestem przekonany, że 
rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa przywróci dawny urok parku 
miejskiego, uliczek w centrum miasta i da artystom wiele nowych inspi-
racji w ich twórczości. 
   Otwarcie wystawy uświetnił występ  Marty Brezy, uczennicy III klasy 
Szkoły Muzycznej w Wejherowie.                                                                            (ir) 

KOMUNIKAT 
Informujemy , że z dniem 18 grudnia br.  zostało otwarte 
sztuczne lodowisko przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie. 
Cennik: bilet normalny - 6 zł za 1 godz.; bilet ulgowy - 3 zł za 
1 godz.; wypożyczenie łyżew - 6 zł; wypożyczenie kasku -  3 
zł; ostrzenie łyżew - 6 zł, szatnia - 1 zł.  
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URZĄD MIEJSKI -   
budynek przy ul. 12 Marca 195 

I N F O R M A C J A 
Zmodernizowana siedziba Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

Z dniem 21 grudnia br. otwarty został zmodernizowany budynek Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195. W rozbu-
dowanym obiekcie działać będzie Biuro Obsługi Klienta przyjmujące wszystkie dokumenty składane do Urzędu.  
Ponadto do budynku przeniesiony został Wydział Spraw Obywatelskich obecnie znajdujący się w Ratuszu przy pl. Wejhera 8 oraz 
Biuro Paszportowe, znajdujące się obecnie przy ul. Wałowej w Wejherowie. Dzięki temu, dla wygody mieszkańców, będą one w 
jednym miejscu. Numery telefonów pozostaną bez zmian. Za niedogodności przepraszamy.  

Zmiana godzin otwarcia urzędu 
W związku z modernizacją siedziby, z dniem 1 stycznia 2010 roku wydłużeniu uległy godziny pracy Urzędu znajdującego się w bu-
dynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie:  

poniedziałek od godziny 7.30 do godziny 17.00 (przedłużone godziny praca);  
od wtorku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30.  

Po dokonanych zmianach: 

Z myślą o mieszkańcach  
Bogusław Suwara 

Sekretarz  

Miasta Wejherowa 

- Oddajemy do użytku dla 
naszych mie szkańców  
zmodernizowany budynek 
Urzędu Miejskiego przy ul. 
12 Marca 195, który został 
rozbudowany o ok.  1500 
metrów kw. Modernizacja 
przeprowadzony był wła-
śnie z myślą o mieszkań-
cach Wejherowa i osobach,  
które korzystają z usług 
wejherowskiego magistratu.  
Codziennie odwiedza nasz urząd ok. 400 osób.  Dzięki temu  
umożliwiamy obsługę administracyjną mieszkańców w jed-
nym budynku. Właśnie dlatego przenieśliśmy Wydział 
Spraw Obywatelskich z Ratusza do nowo wyremontowane-
go Urzędu przy ul.  12 Marca 195. Budynek jest przystoso-
wany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, po-
siada m.in. windy, podjazdy. Mamy też przygotowany pokój  
dla matek z dziećmi. Dla wygody mieszkańców w budynku 
będzie mieścił się  także terenowy oddział Biura Paszporto-
wego i Kuratorium Oświatowego oraz Miejski Zespół Ob-
sługi Placówek Oświatowych.                                                  (ir) 

 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 23 grudnia 
2009 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali miesz-
kalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, 
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 

• lokale mieszkalne nr 7, 10, 15, 17 i 20 przy ul. Granicznej 9 
wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr 142/18 obręb 6  
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Data Godz.                                     Rodzaj  imprezy 

7.01 17.00 Turniej Baśki. 

8.01 19.00 Kabaret Limo – z nowym programem „Niebieski migdał”. Bilety – 18 zł. 

10.01 12.30  
 

20.00 

XVIII Finał WOŚP 2010 r. w WCK. W programie m.in.: pokazy grup tanecznych, prezentacje kół 
zainteresowań WCK, koncerty zespołów rockowych: Voidwalker, The Mind Parasites, Sineater. 
Ogólnopolskie Światełko do Nieba.  

13/14.01 10.00 Jasełka dla przedszkoli oraz klas „0” i „I-III” szkół podstawowych. 

17.01 14.00 Koncert kolędniczy w wykonaniu chórów pomorskich w kościele pw. Chrystusa róla w Wejhe-
rowie 

18.01 17.00 VII VERBA SACRA – Festiwal Słowa w Kolegiacie.  Ewangelię wg św. Łukasza czytać będzie w jęz. kaszub-
skim aktorka Danuta Stenka.  

24.01 16.00 Jubileuszowy koncert Miejsko-Parafialnej Orkiestry Dętej „Fermata” wraz z gośćmi. 

26.01 10.00 
11.00 

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa plastyczna  „Bal karnawałowy 2009” dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz klas „0” i „I-III” szkół podstawowych 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Styczeń 2010 rok   Styczeń 2010 rok   Styczeń 2010 rok   Styczeń 2010 rok    

Język angielski inaczej 
Już po raz trzeci udało się zaprosić do Szkoły Społecznej w Wej-
herowie asystentów językowych w ramach Programu Europej-
skiej Wymiany Studentów Sokrates Erasmus oraz współpracy z 
Uniwersytetem Gdańskim. Opiekunem projektu jest Aleksandra 
Kurowska-Susdorf. W tym roku szkoła rozpoczęła cykl warszta-
tów kulturowych prowadzonych przez  pięcioro asystentów z 
Hiszpanii; Alberto, Daniela, Verę, Irię oraz Carmen.  
   Warsztaty prowadzone są w języku angielskim pod bacznym 
okiem anglistów. Wśród zrealizowanych zajęć znalazły się 
warsztaty kulinarne, muzyczne, lekcje języka hiszpańskiego, pre-
zentacje multimedialne na temat Hiszpanii; kraju i jego tradycji 
oraz mały przegląd kina hiszpańskiego.  
   Uczniowie „Społecznej” musieli również wykazać się zaangażo-
waniem i kreatywnością. Oprócz licznych prezentacji uczniowie 
zaprosili naszych asystentów językowych na spacer po Wejhero-
wie – atrakcją było przygotowane przez klasę VI  oprowadzanie 
po ratuszu i Kalwarii w języku angielskim.                                       (ir) 

Wejherowska „szóstka”  
Szkołą Globalną  

Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie jest zaangażowana w 
drugą część projektu Szkoła Globalna pod patronatem Polskiej 
Akcji Humanitarnej.  Z okazji ogłoszonego Tygodnia Edukacji 
Globalnej (16-22 listopada br.) w Zespole Szkół nr 1 odbyło się 
spotkanie dla uczniów klas 6 i gimnazjalnych. Przygotowała je 
koordynator projektu – Justyna Boszke oraz 33 Wejherowska 
Wodna Drużyna Harcerska „Korsarze”.  
Spotkanie „Równe Południe” rozpoczęło się projekcją filmu na-
wiązującego do edukacji globalnej, gdzie przedstawiono jej głów-
ne założenia: prawa człowieka, zmiany klimatu na świecie, fair 
trade, czyli sprawiedliwy handel. Kolejną częścią spotkania była 
prezentacja multimedialna dotycząca współczesnych obrazów 
krajów Globalnego Południa, łamiących wyobrażenia na ich te-
mat, nie naruszając godności i równości. Następnie prowadzące 
zaprosiły uczestników do obejrzenia wystawy zdjęć z Afryki, 
Ameryki i Azji oraz do zapoznania się z tematyką sprawiedliwe-
go handlu, którą opracowały uczennice klasy 1a Gimnazjum nr 2: 
Julia Bank, Antonina Wilkirska i Izabela  Janowska.                               (ir) 
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  Jakuba  We jhe ra  8 - Ratusz  M ie jsk i 
Informacja - Kancelaria Ogólna 

(058) 677-70-00, fax (058) 672-12-57  
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 

Sekretariat Prezydenta Miasta 
 058-677-70-19,  058-677-70-20 

Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski  

Sekretariat Zastępców Prezydenta 
058-677-70-03, 058-677-70-04, 058-677-70-50 

Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  
058-677-70-20 

Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 
058-677-71-59  

W Y DZIAŁ Y URZĘDU MIEJS KIEGO 
(w nawiasie - kierownicy ) 

 ■   Plac Jakuba W ejhera 8 

Wydział Ogólno-Organizacyjny  
058-677-70-30,  058-677-70-44 (fax)   

Sekretariat Rady Miasta  
058-677-70-26, 058-677-70-27 

  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - 058-677-70-37, 058-677-70-38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) 058-677-70-58 

StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   
986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 

 ■   Ulica 12-go Marca 195  

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
058-677-71-61 Sekretariat: 058-677-71-59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: 058-677-71-03,  

058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax)  
Wydział Spraw Obywatelskich  

(Mariola Pokraczyńska)   
Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   

Dowody osobiste: 058-677-70-17 
Zespół Zamówień Publicznych 

 058-677-71-23 (fax)  
W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 

(Mirosław Ziemann)  
Sekretariat: 058-677-71-43,  

058-677-71-44, 058-677-71-42 (fax)   
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 058-677-71-56 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  058-677-71-25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) 058-677-71-31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

058-677-71-34, 058-677-71-36 
Inspektorat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 

 058-677-71-38,  058-677-71-39 
Miejski Zespół Obsługi Placówe k Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  058-672-19-66, 058-677-56-34 (fax),  
058 736-29-22 

Zakład Usług Komunalnych (Henryk Skwarło)  
ul. Obrońców Helu 1 058-672-13-34, 058-672-10-21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, 058-572-29-30, 058-572-29-32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(p.o. Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
058-677-50-00, 058-672-47-97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Sobieskiego 251   

058-677-46-16, 058-672-47-26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

ul. os. 1000-lecia 15, 058-672-41-70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta RoŜyńska)  

ul. Sobieskiego 255 058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, 058-677-65-70 
WypoŜyczalnia, dorośli 058-677-65-74 

KOMUNIKAT MZK 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. informuje, że komunikacja miejska 
w okresie świąteczno-noworocznym będzie funkcjonowała wg poniższego planu: 
Wigilia 24 grudnia br. zgodnie z rozkładami obowiązującymi w soboty. Linie 10, 
11, 12 i 16 będą kursować według rozkładów dnia powszechnego. Wszystkie linie 
kończą kursowanie ok. godz. 17.30; 
25 grudnia br. rozkłady dnia świątecznego - ograniczona częstotliwość; 
26-30 grudnia br. zgodnie z rozkładami - bez zmian;  
31 grudnia br. obowiązują rozkłady dnia powszedniego bez zmian do ok. godz. 20; 
Sylwester od ok. godz. 20 - wcześniejsze zjazdy do zajezdni wszystkich linii; 
1 stycznia 2010 r. zgodnie z rozkładami - bez zmian; 
2 stycznia 2010 r. zgodnie z rozkładami obowiązującymi w soboty; 
Linia 12 - od 23 do 31 grudnia kursuje wg rozkładu wakacyjnego 
Linie 13 i 14 - od 23 do 31 grudnia nie kursują. 

Informacje o kursowaniu komunikacji miejskiej udziela dyspozytor MZK  
- tel. 0 58 572-29-33. Szczegóły: www.mzkwejherowo.pl. 

Wizyta studentów w Ratuszu  
W Wejherowie przebywała dziewięcioosobowa grupa młodych liderów z 
organizacji pozarządowych Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Mołdawii w ramach 
projektu „Wizyty studyjne”. Spotkał się z nimi zastępca prezydenta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz.  

   Studenci przebywali w Trójmie-
ście dwa tygodnie na zaproszenie 
Centrum Współpracy Młodzieży 
w Gdyni. Jak tłumaczy Martyna 
Skura, koordynatorka projektów 
Edukacja Obywatelska w Europie 
Wschodniej, w ramach wizyt stu-
denci mają możliwość poznania 
trójmiejskiego środowiska akade-
mickiego, organizacji pozarządo-
wych, zapoznają się z działalno-
ścią samorządu lokalnego. Uczestnicy poznają historię i kulturę województwa.  

   Prezydent Tokłowicz mówił młodym ludziom o funkcjonowaniu samorządu w 
Polsce na przykładzie miasta Wejherowo, zadaniach samorządu lokalnego oraz 
współpracy organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego.                   (ir)  

 

Wystawa gołębi pocztowych  
Miłośnicy i hodowcy gołębi gościli na wystawie wejherowskiego oddziału 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. W tegorocznej wystawie 
wzięło udział 25 hodowców. Nagrodę w postaci Pucharu dla najlepszego go-
łębia wystawy zdobyli Zbigniew Domarus i Piotr Besztak.  

  Klasyfikacja generalna drużyn złożonych 
z siedmiu gołębi była następująca: pierw-
sze miejsce zajęli Zbigniew Domarus i 
Piotr Besztak, drugie miejsce wywalczył 
Józef Sawicki, a trzecie - Marek Grzenko-
wicz. Na czwartej pozycji uplasował się 
Zygmunt Szymański, na piątej - Franci-
szek Szymański, szóstej - Mieczysław 
Skrzypkowski. siódme miejsce wywalczył 
Jerzy Stenzel, ósme - Zbigniew Domarus – 
Piotr Besztak, dziewiąte - Henryk Czonst-
ke, a dziesiątkę zamknął Zbigniew Góral.  

Najlepsza dziesiątka dostała w nagrodę puchary ufundowane przez Krzysztofa Hil-
debrandta prezydenta Wejherowa wraz z albumami o  Wejherowie i symboliczny 
dyplom. Dyplomy i puchary dla najlepszych wystawców wręczał m.in. Michał Jeliń-
ski, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego 
Wejherowie, który wyraził uczestnikom wystawy uznanie za pasję i zamiłowanie 
do dyscypliny, jaką jest hodowla gołębi.                                                                                (ir) 






