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- W tym licznym gronie spotykamy si -

-

W Wejherowskiej Kolegiacie po raz siódmy zosta y przedsta
wione s owa Biblii Kaszubskiej - Ewangelia wg w. ukasza w
przek adzie o. dr. Adama Ryszarda Sikory. Muzyczn

a si yszeli my kompozycj
gr n na instrumentach strunowych w towarzystwie wokaliz
zn nej artystki Weroniki Korthals-Tartas po bardzo dynamiczne
uderzenia etnicznych b bnów, którym towarzyszy

Tegoroczny Festiwal S owa to, jak podkre li

ów, muzyki i architektury.

ódmy, by prze
ywa dro ci S owa Bo ego zawartego w Biblii i napawa

knem j zyka Ma ej Kaszubskiej Ojczyzny – mówi
Verba Sacra” jest niezwyk a.

Kto raz uczestniczy
ó tworz

owa Biblii i muzyka. Lecz - nie by oby tych cudownych spotka
stwa – s uchaczy, wype niaj cych mury

Kolegiaty. To Pa stwo jeste cie wspó twórcami kaszubskiego
Cyklu „Verba Sacra”, to Pa stwa liczna obecno

ł
ł ś Ł

ł ą oprawą
Wejherowskiej Verba Sacra 2010, podobnie jak przed rokiem,
zajmował ę grupa Lud Hauza. Usł ś

ę kaszubskie
perkusjonalia w formie diabelskich skrzypiec.

ł ś ł organizator - pre
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, niespotykana sym
fonia ducha i materii, teatr sł

ę po raz si
ż ć mą ś ł ż ć się
pię ę ł ł Krzysztof
Hildebrandt. - Atmosfera Cyklu „ ł

ł w tej duchowej uczcie, ten pozostanie jej
wiernym uczestnikiem. Nadzwyczajną atmosferę wsp ł ą
Sł ł ń,
gdyby nie udział Pań ł ł ą

ń ś ł
ń ść, skupienie,

Verba Sacra 2010 – teatr słów i muzyki

Krzysztof

HILDEBRANDT

o. dr hab. Adam

SIKORA

ks. abp Tadeusz

GOCŁOWSKI
Weronika

KORTHALS-TARTAS

Danuta

STENKA

Ewangelia wg w. ukasza w j zyku kaszubskim czytana przez wybitn
wietlne z y y si

ciem specjalnym tegorocznej prezentacji by owski – Honorowy Obywatel Miasta

Ś Ł ę ą aktorkę Danutę Stenkę, muzyka
w wykonaniu grupy Lud Hauza i efekty ś ł ż ł ę na niecodzienne widowisko z cyklu Verba
Sacra - Modlitwy Katedr Polskich. Organizatorem spektaklu był Prezydent Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt.
Goś ł abp Tadeusz Gocł

wspania ła

niesamowite o

Wejherowa.

szczere zasł ą ą klimat styczniowego
wieczoru. To dzię ń ż

ś ł ą się Modlitwy
Katedr Polskich.

ł dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000. Autorem projektu jest znany reż ł

ń ś ą przewodnią pomysł
ę ś
ę

ął sw
ł ę ś Ł

ę kolejną szansę spotkania się Sł ż
ę – m ł o. Adam

ł ś ł wkł

ę
ę inicjatywę, kt ł

ę ł ż ę ę
ą muzykę i kunszt aktorski dany Danucie

Stence przez Boga, jest szczeg

uchanie i gor ce serca buduj
ki Pa stwu, wejherowska Kolegiata nale y do

jedenastu ko cio ów Europy, w których odbywaj
Cyl "Verba Sacra" jako projekt artystyczno-

naukowo - religijny, powsta
yser Przemys aw

Basi ski z Poznania. My l u jest ukazanie
pi kna tre ci zawartych w literaturze klasycznej i w Biblii oraz
pi kna zabytkowej architektury sakralnej.

Wejherowianin o. dr hab. Adam R. Sikora z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu rozpocz ój komentarz teologiczny
od s ów w j zyku greckim Ewangelii w. ukasza.

owem Bo ym
w j zyku naszej kaszubskiej ziemi ówi

bp Tadeusz Goc owski podkre li ad Wejherowa w
promowanie Modlitw Katedr Polskich .

kujemy anie
rezydencie za t óra tak cudownie zaowocowa

Dzisiejszy wieczór ze wzgl du na S owo Bo e, pi kno j zyka
kaszubskiego, cudown

ólny.

- Wykorzystajmy t
.

Ks. a
i rozwój kultury

-Prezydent Krzysztof Hildebrandt zauważa potrzebę rozwoju
kultury - mówi Arcybiskup Gocłowski. - Dzi P
P a.

Podró ozmowa z aktorkż duchowa i sentymentalna ą Danutą Stenką- r
- J

- Czy fakt,

u ódmy bierze Pani udzia ów biblijnych?

e musi to Pani wyg osi zyku kaszubskim utrudnia interpretacj

Powiedzia a Pani, e udzia ó

ż po raz si ł w interpretacji tekst

ż ł ć w ję ę?

ł ż ł w cyklu Verba Sacra to podr ż duchowa, ale też sentymentalna…

- Dla mnie jest to niezwyk
ę

- Zdecydowanie jest mi trudniej, poniewa -

-

ł ż m.in. przez Pismo Ś ę ż ś ż
ł ę w koś ł ż wcześ ę. Dopiero teraz si w nie

zagłę ę. Są fragmenty, kt ż wydawał ę wcześ ż
ęć. Fakt, ż ę to czytać gł ś łę ść w sł

ż m ę z dzieciń ś
ł ż ł ł ś Ś ę

ń dzwonię do ojca Sikory. Mam zawsze mn ń i wą ś ę się cał
ę ł

a podró wi te. Ka dego roku u wiadamiam sobie, e fragmenty,
które znam, które s ysz ciele, które czyta am ju niej, dopiero teraz poznaj

biam tak na prawd órych nie rozumiem, a przecie o mi si niej, e znam je
na pami e mog o no, pozwala mi g biej wej owo przez wielkie „S”.

ój kaszubski kojarzy mi si stwem. Z radosnymi, miesz
nymi momentami. Tutaj jest jednak S owo Bo e. Jest to niezwyk a moja wyprawa w zawi o ci Pisma wi tego.
Zawsze podczas przygotowa óstwo pyta tpliwo ci. Ucz y
czas j zyka kaszubskiego, wagi tego s owa.

- Sentymentalna, jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Jestem niestety rzadkim gościem na
tych terenach, a poza nie mam możliwości rozmawiania po kaszubsku Jestem szczęśliwa, że organizatorom
nie znudziła się moja osoba. Dziękuję za rozmowę. Iwona Rogacka
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Wkrótce rozpocznie się budowa nowego centrum kultury Wkrótce rozpocznie się budowa nowego centrum kultury Wkrótce rozpocznie się budowa nowego centrum kultury Wkrótce rozpocznie się budowa nowego centrum kultury  
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Jak budowa WCK wpłynie na finanse miasta? 
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Na inwestycje i remonty wydaliśmy w 2009 roku  
30 mln złotych — rekordową kwotę w historii Wejherowa  

Zmodernizowany budynek administracyjny słuŜy juŜ mieszkańcom    
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  Inwestycja, która rozpoczęła się wiosną 2009 r., dotyczy remontu 
kapitalnego całego budynku. W zmodernizowanym obiekcie przy 
ul. Kusocińskiego powstanie duża sala obsługi klienta. Do tego każ-
dy ze specjalistów ośrodka; pedagog, psycholog i prawnik zyska 
oddzielne pomieszczenie do pracy z podopiecznymi MOPS. Zwięk-
szy się też aż trzykrotnie powierzchnia, którą ośrodek będzie dys-
ponował. Prace budowlane mają zakończyć się w pierwszym 
kwartale 2010 roku. Inwestycja kosztować ma miasto ok. 2 mln zł.  
- Po remoncie poprawi się obsługa mieszkańców – mówi zastępca 
prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. - Będzie to obiekt przy-
jazny dla ludzi i zgodny ze standardami europejskimi. Inwestycja 
była konieczna ze względu na niezwykle trudne warunki przyjmo-
wania mieszkańców i pracy pracowników MOPS, ale przede 
wszystkim z uwagi na zwiększone zadania, które zgodnie z pra-
wem musi realizować ośrodek.   Z usług MOPS korzysta miesięcznie ok. 4,5 tys. mieszkańców.           

RRRRemont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na finiszuemont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na finiszuemont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na finiszuemont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na finiszu    
Trwa przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kusocińskiego w Wejherowie. Po grun-
townej modernizacji zdecydowanie poprawi się obsługa klientów MOPS. Prace mają być zakończone w pierwszym 
kwartale tego roku. Wizytę roboczą na budowie złożył zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, w towa-
rzystwie radnej Teresy Skowrońskiej,  wiceprzewodniczącej Komisji Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej. 

Piec do wypału ceramiki dla  
Wejherowskiego Centrum KulturyWejherowskiego Centrum KulturyWejherowskiego Centrum KulturyWejherowskiego Centrum Kultury    

Wejherowskie Centrum Kultury otrzymało piec do wypału ce-
ramiki, który jest nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w Turnie-
ju Puchar Miast. Urządzenie będzie stanowiło nowy element 
wyposażenia do pracowni ceramicznej WCK.  
   Przypomnijmy, że brąz dla Wejherowa wywalczyła drużyna w skła-
dzie: Maciej Syska (kapitan drużyny), Krzysztof Lemke, Maciej Kucze-
ra, Mariusz Jaszewski, Piotr Sonnenberg, Remigiusz Sałata, Sławomir 
Szmuda i Waldemar Marcinkiewicz. Kierownikiem drużyny był Mi-
chał Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, Promocji, Sportu i Rekreacji.  
   W Pucharze miast wzięło udział dwanaście drużyn reprezentują-
cych: Wejherowo, Kartuzy, Świecie, Lębork, Mrągowo, Malbork, Brod-
nica, Bytów, Starogard Gdański, Bartoszyce, Iława i Ostróda.  
   Nagrodę z rąk Magdaleny Kołodziejskiej reprezentującej organizato-
rów oraz sponsora Pucharu Miast - Browaru produkującego markę 
SPECJAL odebrała Jolanta Rożyńska, dyrektor WCK,  
- Jest to kolejny, nowy element  wyposażenia  Wejherowskiego Cen-
trum Kultury - mówi Jolanta Rożyńska.– Piec, który stanie w pracowni 
ceramicznej, będzie wykorzystany do wypalania produktów cera-
micznych, wypalania farb dekoracyjnych, obróbki ceramicznej i susze-
nia. Przyda się z pewnością naszym młodym artystom.                        

Unijny ambulans  
dla wejherowskiego szpitala  

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie im. Floryana Ceynowy 
posiada nowoczesny ambulans sanitarny z wyposażeniem. 
Nowa karetka została pozyskana dzięki wygranemu kon-
kursowi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013.  
Nowy pojazd to Mercedes-Benz Sprinter z pełnym wyposażeniem. 
Jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce ambulansów na po-
trzeby ratownictwa medycznego.  
 - Celem projektu jest podniesienie jakości usług medycznych przed-
szpitalnych na obszarze prawie dwustutysięcznego powiatu wejhe-
rowskiego – mówi Andrzej Zieleniewski, dyrektor Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie. – Zasięg działania ekipy ratownictwa me-
dycznego — załogi ambulansu to miasto Wejherowo, gmina Wejhe-
rowo, gmina Szemud, gmina Luzino, gmina Łęczyce i gmina Linia. 
  Miejsce postoju ambulansu będzie przy Szpitalu Specjalistycznym w 
Wejherowie.  
   Zakup nowoczesnej jednostki transportowej, wyposażonej m.in. w 
nosze, plecak reanimacyjny oraz osprzęt dodatkowy w postaci pom-
py infuzyjnej dwustrzykawkowej i defibrylatora przenośnego przy-
czyni się do szybkiej specjalistycznej pomocy medycznej, efektyw-
niejszej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz bezpiecznego 
transportu do szpitala w stosunku do chorych w stanie bezpośred-
niego zagrożenia życia.  
 - Sprawy poprawy bezpieczeństwa i zabezpieczenie działań ratowni-
czych, zawsze były dla nas priorytetem, cieszymy się zatem, że wej-
herowska placówka wygrała konkurs i pozyskała nowoczesny am-
bulans - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.                                                                          
  Dodajmy, że miasto Wejherowo od lat wspiera finansowo Szpital  
Specjalistyczny w Wejherowie. Finansuje także zakupy sprzętu.    

 Materiał filmowy na www.zobaczwejherowo.pl 
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 - Zamierzam otworzyć punkt sprzedaży pamiątek z Wejherowa, 
który będzie się mieścił na parterze budynku przy ul. Wybickie-
go, na przeciwko amfiteatru, tuż przy wjeździe do Wejherowa od 
strony Kartuz i Chwaszczyna - mówi Bożena Witczak. - Ma to być 
miejsce poświęcone Kalwarii Wejherowskiej.       
Bożena Witczak podkreśla, że w ciągu krótkiego okresu zamieszki-
wania w Wejherowie zauważyła wzrastający z roku na rok napływ 
turystów odwiedzających kalwarię. Jej zdaniem brakowało w tym 
miejscu  punktu, który  mógłby  spełniać kilka funkcji:  informacji  
o zabytkach, sprzedaży pamiątek i miejsca na wypicie kawy czy 
herbaty. Zamierza też prowadzić spotkania edukacyjne dla mło-
dzieży na temat bursztynu oraz historii Kalwarii Wejherowskiej.  
  W realizacji tego projektu pomoże jej nagroda ufundowana przez 
Prezydenta Miasta Wejherowa w wysokości 15 tys. zł oraz dotacja 
w wysokości ponad 18 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, którą może otrzymać z Powiatowego Urzędu Pracy. 
Spośród 34 projektów zgłoszonych do konkursu „Pomorski Biz-
nesplan 2009” zorganizowanego przez Regionalną Izbę Przemy-
słowo-Handlową w Wejherowie, kapituła konkursu, do której 
zostali włączeni przedstawiciele miast uczestniczących w kon-

kursie tj. Słupska, Wejherowa, Chojnic, Redy i Rumi, wyłoniła 
pięcioro zwycięzców. Zostali nimi: Kamila Koch ze Słupska za 
projekt pt. "Klub malucha" (punkt opieki nad dziećmi do 3 lat), 
Anna Pilarczyk i Tomasz Naprawski z Chojnic za projekt pt. „
Ścianka wspinaczkowa” (ma powstać w tamtejszym parku miej-
skim), Małgorzata Nowicka z Redy za projekt „Dekoracja - naj-
piękniejszy dzień” przewidujący utworzenie firmy zajmującej się 
dekorowaniem kościołów podczas uroczystości rodzinnych oraz 
Bożena Witczak z Wejherowa za opisany wyżej projekt 
"Kaszubskie złoto". Wszystkim laureatom i organizatorom kon-
kursu gratulacje złożyli – w imieniu Marszałka Województwa - 
dyrektor Wydziału Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku Włodzimierz Szordykowski, zastępca prezydenta Wej-
herowa Bogdan Tokłowicz oraz Prezes Regionalnej Izby Przemy-
słowo-Handlo-wej, radny miejski Leszek Glaza, który jest inicja-
torem i głównym „motorem” tego konkursu. 
 Leszek Glaza podkreślił podczas uroczystości, że w promowaniu 
przedsiębiorczości wśród młodych ludzi ważną rolę spełniają 
lokalne organizacje gospodarcze, samorządy terytorialne oraz 
uczelnie i szkoły.                                                          

Bursztyn pomoŜe laureatce promować Kalwarię Wejherowską  
Wejherowianka Bożena Witczak została laureatką konkursu „Pomorski Biznesplan 2009”. Zgłoszony przez nią pro-

jekt biznesplanu pod nazwą "Kaszubskie złoto" będzie promować bursztyn i Kalwarię Wejherowską. 

Mieszkańcy dekorują miasto 
W połowie stycznia komisja po-
wołana przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa pod przewodnic-
twem radnej Teresy Patsidis 
dokonała przeglądu  balkonów, 
okien i ogrodów zgłoszonych do 
konkursu na najładniejszą deko-
rację świąteczną. W skład komi-
sji wchodzili: Dorota Grochalska, 
Tacjanna Bielawa, Natalia Bor-
kowska-Mudlaff, Leszek Miś, 
Roman Górecki i Jacek Thiel. In-
formację o wynikach konkursu 
przekażemy w następnym nu-
merze Nowin.  

Srebro dla „Świata Tańca”  
W dniach 17-18 stycznia br.  odbył się Ogólnopolski Festiwal 
Tańca Nowoczesnego  w Lęborku, w którym uczestniczyły ze-
społy z najdalszych zakątków Polski m.in. Warszawy, Koszalina , 
Białegostoku. Pięknie zaprezentowały się formacje klubu tanecz-
nego „Świat Tańca” z Wejherowa przygotowane przez Joannę 
Bernaśkiewicz. W pierwszym dniu królowało disco. W kategorii 
formacje do lat 11 grupa ENIGMA zdobyła drugie miejsce. W dru-
gim dniu została rozegrana rywalizacja w kategorii hip hop. Gru-
py pani Joanny zdobyły kolejne puchary.  
  Formacja EXPRESS uplasowała się na pierwszym miejscu w ka-
tegorii do lat 11. Grupa CARMEN - drugie miejsce w kategorii 12-
15 lat Grupa ELEKTRA- drugie miejsce w kategorii powyżej lat 
15. Najmłodsze dzieci grupa LALECZKI 3,4-LATKI były gościem 
tej imprezy i otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy, swoim 
występem wzbudzając wśród widowni aplauz i łzy wzruszenia.  

Galeria zdjęć na www.zobaczwejherowo.
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Szczegółowe warunki pomocy dla osób podejmujących się 
usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających 
azbest określone zostaną w zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Wejherowo. 
Celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eli-
minacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia czło-
wieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwie-
nie. Usunięcie azbestu jest obowiązkiem właścicieli tych 
wyrobów i budynków. 

W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady po-
mocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym 
się na usunięcie elementów zawierających azbest z budyn-
ków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmo-
wania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane 
z nieprawidłowym ich wykonaniem. 
Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym 
oraz odpowiednio zabezpieczone, nie stanowią istotnego 
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak poja-
wia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możli-
wości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia.  
   Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku podda-
wania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak 
również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowa-
nej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem 
oddziaływania czynników atmosferycznych. 
Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych sub-
stancji zanieczyszczających na ziemi. 

W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowa-
nym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako 
niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym dzia-
łaniu rakotwórczym dla człowieka w następstwie długo-
trwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego 
włókien. 
Zakaz  stosowania azbestu od 1997 roku  

Od 1997 roku na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, 
handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. 
Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbe-
stu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych bu-

dynkach, instalacjach lub urządzeniach, nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2032 r. 
W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczą-
ce postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obo-
wiązki organów administracji, a także właścicieli i zarząd-
ców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wyko-
nawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest. 

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i 
miejscu ich wykorzystania, zgłoszonych do Prezydenta Mia-
sta Wejherowo przez właścicieli i zarządców nieruchomości 
oraz poprzez przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 
określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów 
na terenie administracyjnym Gminy Miasta Wejherowo. 

W Wejherowie  usuwanie szkodliwego materiału  
odbywa się od 2006 roku  

Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpoczęto na te-
renie Gminy Miasta Wejherowo już w roku 2006, w którym 
usunięto i przekazano do utylizacji 16 ton. W roku 2007 
wielkość ta wyniosła 20 ton, a w 2008 roku 27,9 ton wyro-
bów zawierających azbest. W roku 2009 usunięto oraz wy-
wieziono do utylizacji ok. 24 ton wyrobów zawierających 
azbest. 

Polskie prawodawstwo narzuca na przedsiębiorców obo-
wiązek składania corocznej aktualizacji stanu wyrobów za-
wierających azbest bezpośrednio do marszałka wojewódz-
twa. Natomiast właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieru-
chomości będący osobą fizyczną nie będącą przedsiębiorcą 
składają taką informację do jednostek samorządowych na 
podstawie przeprowadzonej oceny stanu i możliwości bez-
piecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w 
nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku. 

Druki do przeprowadzenia ww. oceny, składania informa-
cji o wyrobach zawierających azbest, oraz szczegółowe 
informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195. 

Obowiązek usunięcia azbestu 
W dniu 15 grudnia 2009 r. Rada Miasta Wejherowa Uchwałą Nr Vk/XLI/462/2009 uchwaliła „Gminny 
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Miasta Wejherowa na lata 2009 -2032.” 
Zgodnie z przepisami rangi ustawowej obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach tych 
wyrobów lub budynków. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaproponował, aby usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta odbywało się ze wsparciem finansowym z budżetu mia-
sta do roku 2032. 

Wejherowo w liczbach  

Znów przybyło wejherowian 
Kolejny rok z rzędu przybyło mieszkańców Wejherowa. Na 
dzień 31 grudnia 2009 roku na pobyt stały i czasowy zamel-
dowanych było 48 306 osób, z tego 22 550 byli to mężczyź-
ni, a 24 522 – kobiety.  
   Warto podkreślić, że w 2009 roku z innych miejscowości 
przemeldowało się do Wejherowa 1116 osób, co jest zwią-
zane z  zakupem  powstających wciąż nowych mieszkań  
w grodzie Wejhera. Świadczy to, że Wejherowo postrzegane 
jest jako dobre miejsce do zamieszkania. Z powodu wyjazdu 
za granicę wymeldowały się 42 osoby.  
W porównaniu do ubiegłego roku ilość mieszkańców Wej-
herowa wzrosła o 871 osób. Na wzrost ilości mieszkańców 
wpływa również przyrost naturalny.  

W 2009 roku przyszło na świat 315 dziewczynek i 306 
chłopców, w sumie 621 nowych obywateli. Zmarło zaś 451 
osób. W minionym roku zawarto 569 małżeństw.             

Uruchomienie „szesnastki”  
w niedziele i święta 

 Od 1 stycznia 2010 r. uruchomiona została dodatkowo linia 
nr 16 w niedziele i święta. Do tej pory autobusy na tej linii 
kursowały jedynie w dni powszednie. Stało się to dzięki sta-
raniom Mieczysława Makurata, radnego Rady Miasta Wej-
herowa. 
- Zabiegałem o to na prośbę i apele mieszkańców z tej części mia-
sta – mówi Mieczysław Makurat. – Rozkład jazdy w niedziele  
i święta został dostosowany do godzin mszy świętych w klaszto-
rze, ponieważ Klasztor jest kościołem parafialnym dzielnicy  
„ Śmiechowo Południe".  
Linia nr 16 to od roku linia funkcjonująca w Wejherowie na tra-
sie Osiedle Sikorski Park – Transportowa. Mieszkańcy postulo-
wali od kilku lat o uruchomienie nowej linii na tej trasie.  
- Ta część miasta nigdy nie była skomunikowana z centrum mia-
sta - twierdzi Mieczysław Makurat. – A dla mieszkańców jest to 
spora uciążliwość, mieszka tu bowiem dużo osób starszych. No-
wo powstałe osiedle spowodowało, że mieszka tu także dużo 
młodych małżeństw z dziećmi.                                                                
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Urodzinowa gala Radia Kaszëbë  
Radio Kaszëbë obchodziło 5. urodziny. Z okazji Dnia Otwartego, 
który przygotowali radiowcy, redakcję odwiedziło mnóstwo 
słuchaczy. Punktem kulminacyjnym obchodów była urodzino-
wa gala „Marzenia do spełnienia na 5”. W imieniu prezydenta  
i mieszkańców Wejherowa życzenia urodzinowe kierownictwu 
Radia złożył Jacek Thiel, zastępca kierownika  Wydziału Kultu-
ry, Sportu, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. 

O Kaszubach nie tylko dla Kaszubów 
rozmowa z Anną Kościukie-
wicz-Jabłońską, redaktorem 
naczelną Radia Kaszëbë  

- Skąd wziął się pomysł na 
otwarcie radia lokalnego w 
języku kaszubskim? 
- Początki pomysłu sięgają lat 
dziewięćdziesiątych. To wtedy 
Artur Jabłoński zwrócił się z tym 
pomysłem do ówczesnych sa-
morządowców, ale pewnie wte-
dy było jeszcze na to za wcze-
śnie i musieliśmy jeszcze pocze-
kać z jego realizacją na bardziej sprzyjające warunki. No i udało się 
5 lat temu uruchomić kaszubską stację radiową. Skąd pomysł? Ka-
szubi nie mieli swojego radia. Media ograniczały się do przekazów 
prasowych. Nam, entuzjastom mediów kaszubskich, marzyła się 
stacja lokalna, która nadawałaby po kaszubsku. Zaczęliśmy zgłę-
biać ten temat i okazało się to możliwe. Trzeba było przejść odpo-
wiednie procedury i udało się. 18 grudnia 2004 roku Radio Kasz-
ëbë pojawiło się w eterze i rozpoczęły się prawdziwe problemy: 
Jak je poprowadzić i jak zjednać sobie radiosłuchaczy? 

- Jaka jest misja Radia Kaszëbë? 

- Integrowanie całej społeczności mieszkającej na Kaszubach. 
Integracja etniczna i kulturowa. Chcemy mieszkańców Kaszub 
skupić przy idei kaszubsko-kulturalnej, ale nie jesteśmy stacją 
zamkniętą. Jesteśmy otwarci na wszystkich mieszkańców. Trze-
ba bowiem pamiętać, że na Kaszubach osiedliło się wiele ludzi z 
różnych regionów Polski. Jest wielu Kaszubów, którzy nie mówią 
po kaszubsku a czują się Kaszubami. Dla nich wszystkich  nadaje 
Radio Kaszëbë i dlatego jest stacją dwujęzyczną, stacją zróżnico-

waną muzycznie, po to żeby każdy ze słuchaczy znalazł coś dla 
siebie. Przede wszystkim chcemy zarażać młodych ludzi ka-
szubszczyzną, ale inaczej np. kaszubszczyzna otwiera drzwi do 
pracy w mediach, bo szukamy pracowników, którzy mówią po 
kaszubsku, bądź orientują się w sprawach dotyczących regionu 
Kaszub. Kaszubszczyzna może również otwierać drzwi do świata 
muzyki, stąd pomysł na konkurs muzyczny  "Kaszubski Idol", a 
także być elementem wizerunku mocno przyciągającym uwagę. 
Dlatego przykładamy dużą wagę do projektów promocyjnych 
pokazujących, że kaszubszczyznę można uprawiać na wiele róż-
nych sposobów. Niekoniecznie tylko poprzez tradycyjny sposób 
np. przez występy w zespole folklorystycznym czy udziale w 
konkursie recytatorskim, choć do nich również zachęcam, bo 
jeśli chodzi o media, to jest bardzo dobry warsztat. 
- Obecnie jest duża konkurencja wśród stacji radiowych. 
Jaką macie receptę na robienie dobrego lokalnego radia? 
- Być blisko naszych słuchaczy. Podczas rozmów z przyjaciółmi 
słyszeliśmy słowa "jesteście wszędzie, gdziekolwiek coś się dzie-
je widać czarno-żółtą kostkę z logiem waszej stacji". Jak to robi-
my? Przede wszystkim informujemy o tym, co się dzieje lokalnie. 
Trzynaście lokalnych serwisów w ciągu dnia. Nie ma drugiej sta-
cji radiowej w regionie pomorskim, która miałaby tyle informa-
cji. Mam nadzieję, że dzięki nowej siedzibie w Rumi te informacje 
będą jeszcze lepsze i że będzie ich jeszcze więcej. 
- Od 5 lat pojawiacie się w różnych miastach na terenie Ka-
szub i promujecie je. Dlaczego? 
- Staramy się być partnerami samorządów lokalnych ponieważ 
wierzymy, że samorządy lokalne dla społeczności lokalnej, czyli dla 
nas wszystkich, robią najwięcej. A wiemy, że samorządom nie jest 
łatwo informować swoich mieszkańców o tym co się dzieje, gdyż 
większość mediów nastawiona jest na tanią sensację i szukanie 
problemów tam, gdzie ich nie ma. Samorządowcy robią dużo do-
brej roboty, a na łamach prasy dociera do czytelnika nie wiele. Nie 
chcemy interpretować wydarzeń za słuchacza. Każdy ma swoją 
wiedzę i sam potrafi wyciągać wnioski z tego co się dzieje.    
- Zmiana siedziby radia to nowe plany na przyszłość...    
- Dysponujemy salą widowiskową, w której odbywać się będą 
koncerty, spotkania ze słuchaczami, spotkania zbudowane wokół 
naszych ulubionych audycji radiowych np. Gospody Radio Kasze-
be. Często słuchacze dzwonią i pytają o adres gospody. Zapra-
szam przed radioodbiorniki. Słuchajcie nas Państwo. Na pewno 
będą pojawiać się informacje o naszych imprezach w sali wido-
wiskowej Radia Kaszebe. 
- Dziękuję za rozmowę.                                  Rozmawiał   Jacek Thiel 

 

Zmiany w Wejherowskim  
Centrum Kultury związane  
z budową nowego obiektu 

W związku z budową nowego obiektu Wejherowskiego 
Centrum Kultury informujemy, iż zajęcia w sekcjach, 
pracowniach artystycznych i kołach zainteresowań 
realizowanych na terenie budynku w terminie od 22 do 29 
stycznia 2010 roku (spowodowane koniecznością 
ostatecznego wyprowadzenia sprzętu i rozłączenia urządzeń i 
mediów obiektu) zostały odwołane. 

   Od dnia 01 lutego 2010 roku na czas budowy zajęcia w/w 
sekcji i grup artystycznych będą prowadzone na terenie trzech 
placówek szkolnych Gminy Miasta Wejherowa: 

 • w Gimnazjum nr 1 - wszystkie sekcje teatralne, chór  „Har-
monia”,  

 • w Szkole Podstawowej nr 9 - sekcje plastyczne, gry na  istru-
mentach 

 • w Zespole Szkół nr 1 – wszystkie sekcje tańca i joga, 

 • przy Zespole Szkół nr 3 będzie działało tymczasowo biuro   
Wejherowskiego Centrum Kultury. 

Scena kameralna  Wejherowskiego Centrum Kultury  znajdo-
wać się będzie w Gimnazjum nr 1. 

Wejherowo, styczeń 2010 r.  
 

                                              Sz. P. Krzysztof Mikołaj HILDEBRANDT  
                            Prezydent Miasta Wejherowo  

i władze Miasta  
    

    Z okazji Nowego Roku 2010 proszę przyjąć najlepsze życzenia 
wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności. Życzę Państwu satys-
fakcji z wykonywanej pracy, a także powodzenia i sukcesów w reali-
zacji noworocznych zamierzeń służących dobru lokalnej społeczno-
ści. Za Państwa pośrednictwem pragnę również przekazać serdeczne 
pozdrowienia wraz z życzeniami szczęśliwego Nowego Roku wszyst-
kim mieszkańcom Państwa gmin, powiatów i województw.  

    Rok 2010 jest dla polskich samorządowców rokiem jubileuszowym, 
w którym obchodzić będziemy dwudziestolecie reaktywowania sa-
morządu terytorialnego. Patrząc z perspektywy mijających dwóch 
dekad, jakie dzielą nas od pierwszych, w powojennej historii wolnych 
wyborów do samorządu lokalnego, można stwierdzić, że przywróce-
nie idei samorządności stało się istotnym czynnikiem postępu ekono-
micznego i społecznego w naszym kraju i szansa na rozwój Polski. 
Ogromna w tym zasługa działaczy samorządowych, którzy potrafili 
nadawać dynamizm życiu miejscowych wspólnot oraz przekonać 
ludzi do zmian i podejmowania zbiorowego wysiłku na rzecz miesz-
kańców swojej gminy, powiatu i województwa. 
     Gratulując dotychczasowych osiągnięć, raz jeszcze życzę Państwu 
oraz wszystkim samorządowcom, aby pełniona służba publiczna 
przysparzała Państwu w Nowym Roku wielu powodów do zadowole-
nia, dając poczucie dumy i dobrze wypełnionego obowiązku. 

                                                          Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
                                                          Lech Kaczyński 
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I Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie 
W Wejherowie przeprowadzono po raz pierwszy Olimpiadę 
Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne i Przyjazne Pomorze”. 
Nagrodą główną jest indeks na studia w Gdańskiej Wyższej 
Szkole Humanistycznej. 

  Wejherowo w drugim etapie reprezentować będą: Anna Gwizdała 
(25 pkt), Sylwia Szmuda (23 pkt), Adrianna Klawikowska (22 pkt), 
Katarzyna Gryk (21 pkt), Agnieszka Kupska (21 pkt), Marta Barzow-
ska (20 pkt), Marta Czerwionke (20 pkt), Anna Szreder (20 pkt), Ra-
fał Malewski 19 pkt), Magdalena Duszak (19 pkt), Marta Potrykus 
(19 pkt), Karolina Rust (18 pkt), Jerzy Luzik (18 pkt) i Ilona Samson 
(18 pkt). Olimpiadę organizują straże miejskie z Gdańska, Kwidzyna, 
Kościerzyny, Pruszcza Gdańskiego, Pucka, Słupska, Sopotu, Tczewa i 
Wejherowa wraz z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną.  
 - Olimpiada „Bezpieczne i Przyjazne Pomorze” skierowana jest do 
uczniów szkół średnich wszystkich typów z dziewięciu miast woje-
wództwa pomorskiego, które biorą w niej udział – mówi Zenon Hin-
ca, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Wejherowie. -  W Wej-
herowie w I edycji tego konkursu wzięło udział 43 uczniów z czte-
rech szkół ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad olimpiadą 
w województwie objął Roman Zaborowski, Wojewoda Pomorski, a 
w Wejherowie - Krzysztof Hildebrandt, prezydent Miasta i jego za-
stępca, Bogdan Tokłowicz.   
  Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się znajomością m.in. kodek-
su wykroczeń i karnego, znajomością ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie, ustawą o nieletnich, o przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi i narkomanii a także  ustawami o samorządzie gminnym, 
Policji i Straży Gminnej (miejskiej) . 
  Nagrody dla najlepszych wręczał m.in. zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Bogdan Tokłowicz, który gratulując podkreślił, że znajomość 
tych przepisów przyda się uczestnikom konkursu nie tylko w dal-
szych etapach konkursu, ale przede wszystkim w życiu.  

Kombatancki opłatek  
W sali ,,Pacific” odbyło się spotkanie kombatantów z terenu 
powiatu wejherowskiego. Podczas spotkań z udziałem m.in. 
władz miasta, powiatu oraz przedstawicieli wojska zostały 
wręczone odznaczenia wielu kombatantom.  

- Spotkania informacyjno-opłatkowe organizowane są w wejhe-
rowskich organizacjach kombatanckich od 1991 roku i tak się 
przyjęły, że kombatanci, jak też członkowie ich rodzin nie wy-
obrażają sobie okresu świąteczno-noworocznego bez spotkań w 
swoim gronie - mówi płk w st. spocz. Roman Szrajer - prezes Pol-
skiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Wejherowie. - To star-
szych wiekiem ludzi mocno podtrzymuje na duchu.  

  W spotkaniach tych uczestniczyli m.in. prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt ze swym zastępcą Bogdanem Tokłowi-
czem i sekretarzem miasta Bogusławem Suwara, wicestarosta 
Grzegorz Gaszta, sekretarz powiatu Marek Panek, wójt gminy 
Wejherowo Jerzy Kepka, prezes Rady Kombatanckiej Lucjan Bin-
dek, księża - Tadeusz Reszka i Wojciech Szerszeń, a także przed-
siębiorcy.    

  Dodajmy, że spotkania opłatkowo-informacyjne odbyły się m.in. 
w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 
Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Związku Inwalidów Wo-
jennych RP oraz Związku Represjonowanych Politycznie Żołnie-
rzy Górników.       

Podsumowanie naboru GRYFA w 2009 r. 
W 2009 roku WKS Gryf Wejherowo prowadził nabór do 
sekcji piłki nożnej dla rocznika 2000 i młodsi. Nabór był 
sponsorowany przez Urząd Miejski w Wejherowie oraz 
rodziców. Trener grup naborowych Stefan Machaliński 
oprócz treningów organizował wiele turniejów we-
wnętrznych oraz startował w zawodach między klubami.  

TURNIEJE WEWNĘTRZNE w 2009 r.: 
Marzec – (Hala SP6) Halowy Turniej Piłki Nożnej „Gryfiada” 
rocznik 2000 – młodsi. Startowało 7 drużyn Gryfa oraz jeden 
zespół SP6. 
Wrzesień – Październik – (Boisko „Bukowa” i Gryfa) -  zorgani-
zowano trzy turnieje dla rocznika 2000, startowały trzy dru-
żyny oraz trzy turnieje dla rocznika 2001 – młodsi, startowały 
cztery zespoły. 
TURNIEJE MIĘDZY KLUBAMI: 
Luty – Gdynia CUP 2009 Halowy Turniej dla rocznika 2000 - 
młodsi, startowało dziewięć drużyn – Gryf zajął III miejsce. 
Listopad – Luzino; Halowy Turniej dla rocznika 2001 – młodsi 
startowało dziesięć drużyn, Gryf zajął II miejsce. 
- Luzino; Halowy Turniej dla rocznika 1999, startowały 24 ze-
społy, Gryf rocznik 2000 zajął VIII miejsce. 
Grudzień – Reda; Halowy Turniej dla rocznika 1999, startowa-

ło 20 zespołów, Gryf rocznik 2000 zajął XIV miejsce. 
Reda - Halowy Turniej dla rocznika 2000, startowało 20 ze-
społów, Gryf zajął V miejsce. 
Rumia - Halowy Turniej dla rocznika 2001 – młodsi, startowa-
ło 7 zespołów, Gryf zajął III miejsce. 
Zarząd Klubu, trener oraz rodzice dziękują Prezydentowi 
Miasta Wejherowa za sponsorowanie drużyn naborowych w 
roku 2009.  



 
Lp. 

Sposób ogłaszania alarmów Sposób odwoływania alarmów 

akustyczny  
system  

alarmowy 

środki  
masowego  
przekazu 

wizualny  
sygnał  

alarmowy 

akustyczny  
system  

alarmowy 

środki  
masowego  
przekazu 

1. Alarm 
powietrzny 

- Ciągły modulowany dźwięk syreny  
w okresie jednej minuty 
- Następujące po sobie sekwencje dłu-
gich dźwięków, sygnałów dźwiękowych 
pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych 
przyrządów na spręŜone powietrze w 
stosunku 3:1, w przybliŜeniu 3 sekundy 
dźwięku oraz 1 sekunda przerwy 

Powtarzana  
trzykrotnie  

zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Ogłaszam alarm 

powietrzny 
 dla ……………...  

Znak 
czerwony 

Dźwięk  
ciągły 

trwający 
3 minuty 

Powtarzana  
trzykrotnie  

zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm 

powietrzny 
 dla ……………...  

2. Alarm  
o skaŜeniach 

- Przerywany modulowany dźwięk syreny 
- Sekwencja krótkich sygnałów wydawa-
nych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub 
innym podobnym urządzeniem lub teŜ 
uderzenia metalem czy teŜ innym przed-
miotem w stosunku 1:1, w przybliŜeniu  
1 sekunda wydawania dźwięku oraz  
1 sekunda przerwy 

Powtarzana  
trzykrotnie  

zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Ogłaszam alarm  
o skaŜeniach (po-
dać rodzaj skaŜe-

nia) …….dla……. 

Znak  
czarny 

Dźwięk  
ciągły 

trwający 
3 minuty 

Powtarzana  
trzykrotnie  

zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm  

o skaŜeniach 
 dla ……………...  

 
Rodzaj  
alarmu 

 
Lp. 

Sposób ogłaszania komunikatu Sposób odwoływania komunikatu 

akustyczny  
system  

alarmowy 

środki  
masowego  
przekazu 

akustyczny  
system  

alarmowy 

środki  
masowego  
przekazu 

1. Uprzedzenie 
o zagroŜeniu 
skaŜeniami 

 

 - - - Powtarzana trzykrotnie  
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Osoby  
znajdujące się na terenie………. 
około godz. ..….. min. ……… 
moŜe nastąpić skaŜenie (podać 
rodzaj skaŜenia) …………….. 

w kierunku (podać kierunek) ….. 

- - - Powtarzana trzykrotnie  
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję  
Uprzedzenie o zagroŜeniu 

(rodzaj skaŜenia)  ……………… 
dla …………………………….. 

2. Uprzedzenie 
o zagroŜeniu 
zakaŜeniami 

- - - Formy i treść komunikatu 
uprzedzenia o zagroŜeniu zaka-

Ŝeniami ustalają organy  
Państwowej Inspekcji  

Sanitarnej 

- - - - - - 

3. Uprzedzenie 
o klęskach 
Ŝywiołowych 
i zagroŜeniu 
środowiska 

- - - Powtarzana trzykrotnie  
zapowiedź słowna: 

Informacja o zagroŜeniu  
i sposobie postępowania  

mieszkańców 

- - - Powtarzana trzykrotnie  
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
alarm o klęskach …………….. 
dla …………………………… 

 
Rodzaj  

komunikatu 
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U R ZĄD  M I EJ SK I  W WE J H E RO WI E  

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 
(Dz. U. z 2006 r. , Nr 191, poz. 1415) 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 
(Dz. U. z 2006 r. , Nr 191, poz. 1415) 

WAŻNIEJSZE TELEFONY ALARMOWE: 

NUMER ALARMOWY  - 112  
POLICJA  - 997  

STRAŻ POŻARNA  - 998  
POGOTOWIE RATUNKOWE  - 999  

STRAŻ MIEJSKA  - 986  
POGOTOWIE ELEKTROENERGETYCZNE  - 991  

POGOTOWIE GAZOWE  - 992  
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE  - 993  

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE  - 994  

Osoba zgłaszająca zagrożenie (wypadek) powinna podać: Co się stało, gdzie 
ma miejsce zdarzenie – adres, nazwa obiektu, piętro, czy są zagrożeni ludzie, 
swoje nazwisko oraz numer telefonu z którego dzwoni.  
Nie należy odkładać słuchawki do chwili przyjęcia zgłoszenia przez 
dyspozytora danej służby, który może mieć dodatkowe pytania istotne 
dla podjęcia szybkich działań ratowniczych. 
O incydencie należy zawiadomić właściciela lub użytkownika budynku w któ-
rym miało miejsce zdarzenie (dyrektora, kierownika itp.). O pomoc w przeka-
zywaniu informacji o zaistniałym niebezpieczeństwie możesz zwrócić się do 
każdego kierowcy taksówki wyposażonego w radiowe urządzenia nadawcze. 
Naucz dzieci jak dzwonić do pogotowia, policji i służb ratowniczych. 
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Seminarium z wicemistrzem 
świata Piotrem Bąkowskim 

W dniach 8-10 stycznia br. w Klubie „Fight Zone”  Wejherowo gościł 
wicemistrz świata i Europy w kickboxingu semi kontakt Piotr Bą-
kowski z Warszawy. Prowadził dla członków klubu seminarium 
szkoleniowe. 11-13 grudnia br. w Tarczynie (mazowieckie), odbył 
się międzynarodowy turniej kickboxingu „Mazovia Open”. „Fight 
Zone” Wejherowo reprezentowało czterech zawodników, którzy 
zdobyli aż dziewięć medali. Rafał Karcz wywalczył złoto w semi 
kontakt do 57 kg oraz do 63 kg, kolejne złoto w turnieju bez podzia-
łu na kategorie wagowe, tzw. GRANDCHAMPION, srebro w light 
kontakt do 57 kg oraz brąz w nowej formule walki w kickboxingu – 
light kontakt low kick (walka ciągła z kopnięciami na uda). Mateusz 
Zieliński zdobył srebro w rywalizacji GRANDCHAMPION (zacięty 
finał toczył ze swoim trenerem), a także brąz w kat. do 94 kg semi 
kontakt. Tomasz Hirsz wywalczył brąz  w GRANDCHAMPION oraz 
brąz w semi do 74 kg. Cezary Maciejewski  w kat. kadetów odpadł w 
walkach eliminacyjnych. Był to jego debiut w kickboxingu. Starto-
wał w semi i light kontakt. Wyjazd zawodników „Fight Zone” Wejhe-
rowo dofinansował Prezydent Miasta Wejherowa .                                                                                                                                                  

BBBBrąz dla najmłodszych piłkarzy GRYFArąz dla najmłodszych piłkarzy GRYFArąz dla najmłodszych piłkarzy GRYFArąz dla najmłodszych piłkarzy GRYFA    
W Rumi zorganizowano Halowy Turniej Piłki Nożnej dla roczni-
ka 2001-młodsi. Bardzo dobry występ zanotowali najmłodsi pił-
karze Gryfa Wejherowo zajmując III miejsce. Zespół Gryfa miał  
w składzie czterech zawodników z młodszych roczników.  
  W zawodach startowały następujące drużyny: SAPA Rumia, KP 
Sopot, GEDANIA Gdańsk, BAŁTYK Gdynia, RAFA Gdynia, ORKAN 
Rumia oraz Gryf Wejherowo. Organizatorem turnieju był MKS Or-
kan Rumia. Turniej wygrał zespól gospodarzy Orkan Rumia zdoby-
wając 15 punktów. Skład Gryfa: Małgorzata Grala  (kapitan), Kac-
per Lilla, Tomasz Bury, Adrian Petk, Maciej Czeszewski – król 
strzelców, Igor Rusin, Filip Seroczyński, Bartosz Szpakiewicz  i Ma-
teusz Cieślicki. Trener drużyny Stefan Machaliński bardzo dziękuje 
rodzicom za doping oraz sponsorowanie turnieju. 

TTTTenisowe sukcesy Agaty Bieńkowskiej enisowe sukcesy Agaty Bieńkowskiej enisowe sukcesy Agaty Bieńkowskiej enisowe sukcesy Agaty Bieńkowskiej     
Agata Bieńkowska, 13-letnia tenisistka z Wejherowa wzięła 
udział w turniejach Eddie Herr Intrenational (Bradenton - Flory-
da), Prince Cup  i Cassely Juniors International (Miami - Floryda) - 
cyklu międzynarodowych turniejów ITF do lat 14 w USA. 
  W turnieju Eddie Herr Juniors  International rozgrywanego na kor-
tach jednej z najbardziej znanych na świecie tenisowych akademii 
świecie IMG Nicka Bolleteriego w Bradenton, pokonała kolejno Ame-
rykanki: Kate Jordan, Ashley C. Dean i przegrała w III rundzie z Ame-
rykanką węgierskiego pochodzenia Kim Kernes.  W  kolejnym turnie-
ju Prince Cup rozgrywanego w Miami pokonała w I rundzie elimina-
cji Wenezuelkę Laurę Rodriguez, a w II  rundzie przegrała z Rosjanką 
Nadią Tkatchuk. W trzecim Turnieju Cassely International Ju-
niors rozgrywanego również w Miami Agata zagrała bardzo dobrze. 
Udział zakończyła aż w półfinale turnieju głównego po kolejnych 
zwycięstwach nad Mickaelą Papich (Kanada), Bianką Schrag 
(Niemcy), przegrała z Japonką Amano Akede. - Warunki do gry były 
bardzo ciężkie, temperatura ok. 30-33 st. C – mówi Lech Bieńkowski, 
ojciec i trener Agaty. - Wyjazd do USA był możliwy tylko dzięki pomo-
cy i wsparciu finansowemu firm "SAFE" S.A. z Gdyni  oraz   "3K" Spół-
ka Jawna z Katowic. 
  W dniach 27-30 grudnia 2009 r.  odbywał się w hali Sopockiego Klu-
bu Tenisowego Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w tenisie do lat 
14. W kategorii młodziczek Agata Bieńkowska zajęła I miejsce.  
Młodej zawodniczce z Wejherowa gratulujemy! 

Sukcesy zawodników KS „Wejher”  
Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki dokonał podsumo-
wania sezonu 2009. Miniony rok przyniósł kolejne sukcesy sporto-
we lekkoatletom Klubu Sportowego „Wejher”: pięć medali zdoby-
tych przez zawodników w Mistrzostwach Polski, dziewięć medali w 
Mistrzostwach Makroregionu Pomorskiego, pięć miejsc w pierwszej 
ósemce Mistrzostw Polski, 21 zwycięstw w ogólnopolskich biegach 
ulicznych oraz 13 zwycięstw w ogólnopolskich mityngach lekko-
atletycznych stanowią o wysokiej pozycji wejherowskich lekkoatle-
tów w kraju. Występ Marii Maj-Roksz  w reprezentacji kraju pod-
czas Pucharu Świata w sztafecie maratońskiej w Japonii oraz 6. loka-
ta klubu na 51 sklasyfikowanych klubów w województwie - to w 
skrócie dorobek KS „Wejher” w minionym roku. 
  Dzięki tak znaczącym osiągnięciom w kadrze wojewódzkiej na rok 
2010 znaleźli się juniorzy: Jacek Dybowski – srebrny medalista Mi-
strzostw Polski w biegu na dystansie 800 m, Tomasz Rutkowski – 
brązowy medalista Mistrzostw Polski w biegu na dystansie 800 m, 
Ewa Zaborowska – 14. zawodniczka Mistrzostw Polski na dystansie 
800 m, Jakub Klawikowski – 17. zawodnik Mistrzostw Polski w bie-
gu na dystansie 1500 m. Młodzieżowcy: Damian Miotk – 6. zawod-
nik Młodzieżowych Mistrzostw Polski w biegu na dystansie 3000 m 
z przeszkodami, Monika Wirkus – 7. zawodniczka Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w biegu na dystansie 3000 m z przeszkodami. 
  Wyniki te mają swoje odzwierciedlenie w zestawieniach najlep-
szych wyników Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki 
w 2009 roku. Aż w 10 konkurencjach biegowych  na pierwszym 
miejscu widnieją nazwiska zawodników KS „Wejher”.  Wśród senio-
rek w okręgu bryluje Maria Maj- Roksz  trzykrotna brązowa meda-
listka Mistrzostw Polski. Wśród juniorów dominuje Jacek Dybowski 
najlepszy na trzech dystansach: 400 m, 600 m i 800 m zajmuje on 
drugą pozycję na dystansie 1000 m. W pierwszej ósemce w tabelach 
Pomorskiego Okręgowego Związku znajdują się również: juniorzy – 
Tomasz Rutkowski – trzykrotnie drugie miejsca 600 m, 800 m  
i 1000 m, Jakub Klawikowski – dwukrotnie na trzecim miejscu 1500 
m i 3000 m, zajmuje również czwartą pozycję na dystansie 1000 m, 
Ewa Zaborowska –   czwarte miejsce na dystansie 800 m, piąte miej-
sce na 400 m, Paweł Kopicki – siódme miejsce w biegu na dystansie 
800 m.  
  Wśród młodzieżowców Monika Wirkus zajmuje pierwsze miejsce 
na dystansie 10 000 m, pierwsze miejsce w półmaratonie, trzecie 
miejsce w biegu na 3000 m z przeszkodami, trzecie miejsce na 5000 
m , Damian Miotk drugie miejsce na 1500 m, drugie miejsce na 3000 
m z przeszkodami. Senior Jan Białk zajmuje drugie miejsce w pół-
maratonie. 
  Ponadto członek klubu KS „Wejher” obecnie reprezentujący WKS 
Flota Gdynia Marcin Chabowski – mistrz Polski seniorów w biegu 
na 10 000 m dominuje w tabelach na dystansach 1500 m, 3000 m, 
5000 m, 10 000 m, półmaratonie oraz na dystansie 3000 m z prze-
szkodami. 
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Trujący dym powoduje raka - cz. 2 
Korozja instalacji 
grzewczej i niedrożny 
przewód kominowy 
to tylko niektóre 
następstwa spalania 
odpadów w piecach 
domowych. Jednak 
problem jest znacznie 
większy i nie kończy 
się u wylotu komina. 

   Ludzie, którzy spalają odpady w piecach domowych, najczę-
ściej wychodzą z założenia, że w ten sposób nie tylko pozbywają 
się ich, ale i skutecznie unieszkodliwiają. Często sądząc, że dzia-
łają dla dobra środowiska. Takie stanowisko jest jak najbardziej 
błędne! Owszem przekształcanie termiczne odpadów jest prze-
prowadzane dla ich unieszkodliwienia z dobrym skutkiem. Pro-
ces ten jednak przeprowadzany jest w specjalnych spalarniach 
wysokotemperaturowych, gdzie oprócz bardzo wysokich tem-
peratur spalania stosowane są również odpowiednie filtry 
oczyszczające spaliny. 
   W piecach służących jako domowe kotły ciepła, nawet w tych 
najlepszych, temperatura spalania wynosi 200-500 ºC i jest ona 
niewystarczająca, aby spowodować rozpad niektórych niebez-
piecznych dla zdrowia związków chemicznych, jakie powstają w 
tym procesie. Część toksycznych związków zostaje w popiele, 
jednak większość z nich przedostaje się do powietrza wraz z dy-
mem i pyłem wydobywającym się z komina. 
   Dodatkowym problemem jest fakt, iż kominy są umieszczone 
niewysoko nad ziemią. Nie są one w stanie wynieść zanieczysz-
czonego dymu w wyższe warstwy atmosfery, tym samym dym 
ten nie może być rozproszony przez wiatr i często snuje się tuż 
nad powierzchnią ziemi. Sprzyja temu niska temperatura, duża 
wilgotność oraz gęsta zabudowa występująca przeważnie w 
osiedlach domków jednorodzinnych. 
W takich warunkach dym ten w postaci szarej mgły może przez 
wiele godzin zalegać na osiedlach, których mieszkańcy nie zdając 
sobie z tego sprawy powoli się zatruwają. A ilość trucizn jakie, 
znajdują się w dymie powstałym w skutek spalania odpadów w 
piecach domowych, jest przerażająca. 
   Najbardziej niebezpiecznymi truciznami są dioksyny. Powstają 
one m.in. w skutek spalania tworzyw sztucznych, PCV, opon, a 
także papieru barwionego farbami zawierającymi metale ciężkie 
lub drewna konserwowanego lakierami i farbami zawierającymi 
chlor. Dioksyny trują nas powoli odkładając się w tkankach orga-
nizmu, głównie w wątrobie, nerkach i płucach. Kumulują się 
również w łożysku matki i wpływają na pracę hormonów, co 
może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia płodu. 
Część z nich magazynuje się także w mleku matki i przekazywa-
ne są tą drogą do organizmów niemowląt. Uszkadzają narządy 
wewnętrzne, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy zwiększa-
jąc też ryzyko zachorowania na alergie, nowotwory i mutacje 
genetyczne. Wystarczy mniej niż dwa miligramy dioksyn by za-
bić 80 kilogramowego człowieka. 
   Na zatrucie dioksynami narażeni są nie tylko ludzie żyjący w 
bezpośrednim sąsiedztwie ich emisji, ale i Ci, którzy żyją dzie-
siątki kilometrów od niej. Pył z dymu kominowego zawierający 
dioksyny opada na roślinność, glebę i dostaje się do wody. Roz-
puszczając się w substancjach tłuszczowych zwierząt (głównie 
ryb), które później są spożywane przez ludzi i przedostają się w 
ten sposób ich organizmów. 
   Dioksyny nie są niestety jedynymi związkami trującymi jakie 
wchodzą w skład dymu powstałego ze spalania odpadów w pie-
cu domowym. O innych takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, 
tlenki węgla czy pyły zawieszone, oraz o alternatywach dla spa-
lania odpadów i sposobach walki z tym procederem dowiecie się 
Państwo w kolejnych artykułach z cyklu poświęconego szkodli-
wości spalania odpadów w piecach domowych.                         KZG 

Domowe spalanie śmieci  
szkodzi i szpeci 

ZZZZbiórka odpadów niebezpiecznych biórka odpadów niebezpiecznych biórka odpadów niebezpiecznych biórka odpadów niebezpiecznych     
   Jak co roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  
i Chylonki” organizuje na terenie miasta Wejherowo ob-
jazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych.  
   W ramach nieodpłatnej zbiórki od mieszkańców i placówek 
oświatowych odbierane są: baterie, akumulatory, resztki farb i la-
kierów, środków do konserwacji drewna, środki czyszczące, 
dezynfekcyjne, ochrony roślin oraz opakowania po nich, zużyte 
kartridże i tonery, przeterminowane leki, odpady zawierające 
rtęć np. świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki 
oraz drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. niesprawne 
telefony komórkowe, komputery, roboty kuchenne, suszarki, 
żelazka itp., a także niewykorzystane odczynniki chemiczne ze 
szkolnych pracowni chemicznych.  
   Zbiórka prowadzona jest trzy razy w roku, przy użyciu charak-
terystycznie oznaczonego i wyposażonego w specjalne pojemniki 
samochodu. Poniżej podane są terminy i punkty postoju samochodu: 

05.02.2010 
(piątek (piątek (piątek (piątek ---- postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) 

06.02.2010 
(soboty)(soboty)(soboty)(soboty) 

 9:00  Zespół Szkół nr 2 ul. Gdańska 30  
 9:40  Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2,       Oś. Kaszubskie 27  (postój na ul. 
Weteranów)  
10:20  Społeczna Szkoła Podstawowa  
              nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1  
11:00 Zespół Szkół nr 3, ul. Nanicka 22  
12:00-12:20  Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3, ul. Budowlanych 2. 
 

  9:30   ul. Broniewskiego/Graniczna  
  9:50   ul. Ogr. Nanickie/  ul. Kusociń 
skiego 
 10:10  ul. Chopina 3-5  
 10:30  ul. Kochanowskiego 8  
 10:50  Os. Kaszubskie 12 
 11:10  Oś. Kaszubskie 8/10  
 11:30 ul. Kaszubska przy Kredyt Banku 
 11:50  ul. P.Skargi/Stefczyka 
 12:10  ul. Necla/Konopnickiej 
 12:30-12:50 ul. Patoka/Gdańska   
           60-66 (bloki) 

WEJHEROWO – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA 

12.02.2010 
(piątki (piątki (piątki (piątki ---- postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) 

13.02.2010 
(soboty)(soboty)(soboty)(soboty) 

  9:00  Zespół Szkół Specjalnych,  
            ul. Jana III Sobieskiego 279     
  9:40  Zespół Szkół Ponadgimnazjal- 
            nych nr 4, ul. Sobieskiego 344  
           (postój na ul. Inw. Wojennych) 
10:20  Szkoła Podstawowa nr 9,  
            os. 1000-Lecia P Polskiego 15 11-
:00    Zespół Szkół Ponadgimnazjal-  
            nych nr 1, ul. Bukowa 1 
11:40  Zespół Szkół Ponadgimnazjal- 
            nych nr 2, ul. Strzelecka 9  
12:20  Medyczne Studium Zawodowe,  
            ul. Kalwaryjska 3  
13:00-13:20  Zespół Szkół nr 1, ul.  
           Śmiechowska 36 

   9:30  ul. Modra/Zielna   
   9:50  ul. Krofeya/Kotłowskiego  
10:10  ul. Os. Przyjaźni 5  
10:30  os. 1000-lecia P. Polskiego 6  
10:50  ul. Harcerska (koło pawilonu  
           handlowego) 
11:10  ul. Hallera 3  
11:30  ul. Ściegiennego 5-8  
           przy sklepie „Prosport”  
11:50  ul.  Zamkowa/Os. Staszica  
12:10  ul. Odrębna/Skibniewskiej  
12:30  ul. Sikorskiego 160  
12:50  ul. Sikorskiego 21-40  
13:10 - 13:30  ul. Sikorskiego 12 

   Uwaga! Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy oso-
biście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.  
   Szkolne pracownie chemiczne mogą przekazywać do punktów 
postoju samochodu niewykorzystane odczynniki chemiczne. Przy-
pominamy także, że specjalne pojemniki do zbiórki zużytych bate-
rii ustawione są w większości placówek oświatowych, w sklepach i 
spółdzielniach mieszkaniowych. Są ustawione ponadto w Urzędzie 
Miejskim w Wejherowie oraz Urzędzie Gminy Wejherowo.  
Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych w wy-
niku prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawcy 
(detaliczni i hurtowi) wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, są obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego 
sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego same-
go rodzaju.  
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. 
Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl  Palisz śmieci - zabijasz siebie i innych 

WEJHEROWO – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA 
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aaaartFERIE W MIEŚCIErtFERIE W MIEŚCIErtFERIE W MIEŚCIErtFERIE W MIEŚCIE    w dniach 15 – 19.02 br. oraz 22.02. – 26.02 br.  

w godzinach 10– 13 (od poniedziałku do piątku). Uczestnikom ferii zapewniamy atrakcje w postaci: 

Warsztaty sztuk plastycznych:  warsztaty mozaiki – prowadzone przez cały okres ferii (codziennie) w SP  nr 9 w Wejherowie;  
warsztaty ceramiki – prowadzone w drugim tygodniu ferii w SP  nr 9 w Wejherowie; warsztaty batiku – prowadzone w pierw-

szym tygodniu ferii w Gimnazjum nr 1 w Wejherowie;  warsztaty komiksu – prowadzone w poniedziałki i środy w SP nr 9. 

Warsztaty muzyczne:  warsztaty beat – box – dwa razy w tygodniu (cztery spotkania) – SP nr 9 w Wejherowie; warsztaty jazz 
modern i taniec współczesny – trzy spotkania – Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; warsztaty teatralne teatru lalki – ok. pięciu 

warsztatów – Gimnazjum nr 1 w Wejherowie. 

Wszystkie warsztaty są odpłatne – 2 zł za każde zajęcia. 
Teatr Otwarty T.O. z Krakowa ze spektaklem „Trąba Słonia Salomona” – 24. 02 br. (środa), godz: 11 – Gimnazjum nr 1 w Wej-
herowie - nieodpłatnie. Prowadzimy zapisy w Wejherowskim Centrum Kultury lub pod numerem telefonu:  0 58 672-27-75. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Luty 2010 rok   Luty 2010 rok   Luty 2010 rok   Luty 2010 rok    

1.02 13.00 Inauguracja projektu „3M czyli Reda Rumia i Wejherowo” oraz  spotkanie z Jackiem Thielem, 
głównym specjalistą ds. promocji i turystyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 

8.02 11.00 Spotkanie z Eugenią Drawz autorką książki „Zaczarowane lato”. 

16-26.02 10.00-14.00 Ferie Zimowe 2010 – gry i zabawy edukacyjne, maratony i krzyżówki literackie, projekcje bajek na  DVD. 
• wtorki i czwartki od godz. 10-12 - warsztaty plastyczne; 
• w środy od godz. 10-12 – kurs komputerowy dla najmłodszych – Power Point; 
• w piątki od godz. 10-13 – spotkanie z ciekawymi ludźmi, projekcje filmów dla dzieci;  

16.02 - „Mój pomysł na ferie” - atrakcje turystyczne i nie tylko naszych okolic; 

17.02 - „Dzień misia” - historia powstania misia, oglądanie i czytanie książeczek., laurka dla Misia; 
18.02 - Zima Muminków – głośne czytanie wybranych fragmentów  książki; 
19.02 -„Królowa śniegu”- głośne czytanie baśni. Konkurs plastyczny temat do wyboru; 
23.02 - Przysłowie prawdę ci powie - konkurs głośnego, pięknego czytania; 

24.02 - „Moja najpiękniejsza książeczka” – prezentacje zachęcające do czytania; 

25.02 - „Franklin i ja” - oglądanie i czytanie książek o Franklinie. Zabawa z tekstem, krzyżówki; 

26.02 - Baśnie braci Grimm - głośne czytanie , zabawy literackie układanie, konkurs plastyczny. 

11.02 10.00-18.00 
 

18.00 

Kwesta na rzecz Hospicjum pw. Judy Tadeusza w Wejherowie. Zbiórka pieniędzy przez wolonta-
riuszy oraz kiermasz prac plastycznych regionalnych twórców. 
Wernisaż wystawy malarskiej autorstwa Anny Kaczor,  Darii Sołtan-Krzyżanowskiej,  Danuty 
Krakowiak, recital pomorskiego Barda -Bartosza Kalinowskiego pod nazwą „Pokemony” oraz 
aukcja obrazów wystawionych na licytację na rzecz Hospicjum. 

   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie    

Od unijnego projektu do markowego produktu turystycznego 
Wejherowo jako laureat I edycji konkursu „Polska Pięknieje”, miało 
możliwość po raz kolejny promować Kalwarię Wejherowską, tym 
razem na branżowej konferencji „Polska pięknieje – od unijnego pro-
jektu do markowego produktu turystycznego”, która odbyła się w 
Zielonej Górze. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubuskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i firmy Smart-
link, która specjalizuje się w promocji Funduszy Europejskich i do-
brych praktyk - Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultury, 
Sportu, Promocji i Turystyki poprowadził warsztaty dla samorządow-
ców na temat: „Jak z projektu współfinansowanego z Funduszy Euro-
pejskich stworzyć markowy produkt turystyczny i go wypromować?” 
- Uczestników konferencji i warsztatów interesowało m.in. czym po-
winien charakteryzować się markowy produkt turystyczny, jak po-
winny przygotować się do jego tworzenia samorządy, które realizują 
projekty turystyczne i rewitalizacyjne oraz jak promować zrealizowa-
ne już projekty unijne – mówi Jacek Thiel. – Cieszę się, że mogłem po-
dzielić się naszymi doświadczeniami przy promowaniu Kalwarii Wej-
herowskiej i tworzeniu markowych produktów.  

    Podczas konferencji, prowadzonej przez popularnego prezentera 
pogody Telewizji TVN Tomasz Zubilewicza, uroczyście zainauguro-
wana została III edycja Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”. 
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejski  
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  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Jakuba Wejhera 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 Spraw Obywatelskich  

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

Dowody osobiste: 058-677-70-17 
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) 

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 Placówek 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)  

058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

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

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. 
Jakuba Wejhera 8, w dniu 27 stycznia 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemców: 

• lokal mieszk. nr 22 na os. Staszica 2 wraz z ułamk. cz. gruntu  
       dz. nr 460/2 obręb 15 (użytkowanie wieczyste)   

• lokal mieszk. nr 29 przy ul. Strzeleckiej 1 wraz z ułamk. częścią gruntu  
        dz. nr 241/1 obręb 16 (użytkowanie wieczyste) 

• lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Zamkowej 3 wraz z ułamkową częścią gruntu  
        działka nr 453/3 obręb 15 i 453/4 obręb 15 (użytkowanie wieczyste) 

• lokal mieszkalny nr 11 przy ul. Harcerskiej 4 wraz z ułamkową częścią gruntu  
        działka nr 173/14 obręb 16 (użytkowanie wieczyste) 

• lokal mieszkalny nr 32 przy ul. Harcerskiej 8 wraz z ułamkową częścią gruntu  
        działka nr 154/7 obręb 16 (użytkowanie wieczyste) 

• lokal mieszkalny nr 42 przy ul. Harcerskiej 11 wraz z ułamkową częścią  
        gruntu działka nr 173/8 obręb 16 (użytkowanie wieczyste) 

• lokal mieszkalny nr 10 przy ul. 12 Marca 211 wraz z ułamkową częścią gruntu  
        działka nr 399 obręb 15 

• lokal mieszkalny nr 6 przy ul. ks. P. Skargi 2 wraz z ułamkową częścią gruntu  
        działka nr 146/36 obręb 10  

• lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Sobieskiego 320 wraz z ułamkową częścią  
        gruntu działka nr 94/2 obręb 16  

• lokal mieszkalny nr 11B przy ul. Kościuszki 10-12 wraz z ułamkową częścią  
        gruntu działka nr 259/2 i 260/2 obręb 15 

• lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Granicznej 9 wraz z ułamkową częścią gruntu  
        działka nr 142/18 obręb 6  

• lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Kalwaryjskiej 6 wraz z ułamkową częścią  
       gruntu działka nr 238/3 obręb 16  

Bal u „Kubusia Puchatka” 
W Samorządowym Przedszkolu 
nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wej-
herowie odbył się bal karnawało-
wy.  W kolorowych strojach, przy 
muzyce, konkursach i świetnych 
nastrojach dzieci bawiły się całe 
popołudnie. Nad wszystkim czu-
wał i zapraszał do zabawy DJ Ma-
rek Adamczyk. Dzieci miały także 
okazję zobaczyć sztuczki wykona-
ne przez  iluzjonistę.  W tym dniu 
również panie nauczycielki przy-
brały barwne kostiumy.                  

PPPPierwsze miejsce dla przedszkolaków z ierwsze miejsce dla przedszkolaków z ierwsze miejsce dla przedszkolaków z ierwsze miejsce dla przedszkolaków z „„„„Kubusia” Kubusia” Kubusia” Kubusia”     
Grupa pięciolatków z Przed-
szkola Samorządowego nr 2 
w Wejherowie pod opieką 
nauczycieli: Bożeny Konkol, 
Alicji Cilińdź i Doroty Muża-
Szlas zwyciężyła w Przeglą-
dzie Jasełek, który odbył się 
w Wejherowskim Centrum 
Kultury.  

  Młodzi aktorzy przedstawili 
niezwykłe widowisko o Bo-
żym Narodzeniu. Jak mówi 
Grażyna Szramkowska, dyre-
ktor przedszkola, dzięki talentowi pedagogów przedszkolaki z „Kubusia Pu-
chatka” każdego roku zdobywają najwyższe wyróżnienia.   

 

 






