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JJJJaki jest budŜet na 2010 rok?aki jest budŜet na 2010 rok?aki jest budŜet na 2010 rok?aki jest budŜet na 2010 rok?    
42. sesja zwyczajna Rady Miasta Wejherowa, która odbyła się w dniu 26 stycznia br., zakończyła się przyję-
ciem budżetu dla miasta Wejherowa na 2010 rok. Radni opozycyjni wobec prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta, którzy posiadają obecnie większość w Radzie, przeforsowali swoje wnioski do budżetu. Prezy-
dent oraz radni „Wolę Wejherowo” byli przeciwni przedłożonym zmianom.  

Informację o projekcie budżetu na 2010 rok przedłożonym 
Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta Wejherowa znaleźć 
można na stronie internetowej miasta z dnia 18.12.2009 r.  

www.wejherowo.pl 

SSSSzanuję prawa demokracji zanuję prawa demokracji zanuję prawa demokracji zanuję prawa demokracji     
Prezydent Krzysztof Hildebrandt 

 - Budżet został przyjęty przez radnych więk-
szością głosów 11 do 10. Szanuję ten wybór, 
ale go nie akceptuję. Wejherowianie w bez-
pośrednich wyborach powierzyli mi ster 
rządów w mieście, za które jestem odpowie-
dzialny. Dlatego mam prawo się nie zgadzać 
ze zmianami do budżetu wprowadzonymi 
przez moją opozycję, jeśli uważam ja za złe 
dla miasta i szkodliwe dla mieszkańców.  
  Ja i moi współpracownicy mamy prawo 
wskazywać na konsekwencję tych zmian 
i decyzji opozycji. Będziemy także podejmować odpowiednie dzia-
łania, jeśli zmiany te są lub mogą być niezgodne z prawem. Rozu-
miem pomysły i postulaty radnych , jednak nie może to się odbywać 
kosztem negatywnych konsekwencji dla mieszkańców. Należy szu-
kać innych rozwiązać.  Zaproponowałem opozycji kompromis, ale 
niestety nie został on przyjęty.  
Na pytanie: „Jakie chcemy mieć miasto?” odpowiadam sobie zaw-
sze: „Takie, z którego będziemy dumni wszyscy”. Ci - którzy w tym 
mieście mieszkają, Ci - którzy mają wpływ na zarządzanie miastem, 
ale i Ci – którzy przyjeżdżają do miasta.  
  Budżet został okrojony w sposób i w miejscach, z którymi się 
zupełnie nie zgadzamy. W miejscach, które mają wpływ na jakość 
miasta i na to, jak to miasto możemy postrzegać. Mamy problem. Tak 
naprawdę jest to problem bardziej po naszej stronie, czyli  pracowni-
ków, żeby sobie z tym poradzić. Ja wiem, że komuś może się nie po-
dobać, że Wejherowo zbyt szybko rozwija się, że zbyt dobrze jest 
postrzegane przez mieszkańców i na zewnątrz. Ale czy to trzeba ro-
bić w taki sposób? Chyba nie. Bo uderza się nie tylko w moją osobę, 
ale uderza się przede wszystkim we wszystkich mieszkańców. Na 
pewno będę starał się tak działać, żeby nie zepsuć tego dorobku, jaki 
osiągnęliśmy w jakości naszego miasta do dnia dzisiejszego. Jak to 
zrobić? Sam jeszcze dzisiaj nie wiem. Ale nie możemy pozwolić, żeby 
nadchodzące wybory i emocje z tym związane wpływały na to, żeby 
nasze Wejherowo ucierpiało.  
  To jest nasze miasto i musimy o nie walczyć. I zrobię wszystko, by 
w naszym mieście było lepiej. Proszę mieszkańców o zaufanie. 

 

BBBBędą zwolnienia i mniej remontóędą zwolnienia i mniej remontóędą zwolnienia i mniej remontóędą zwolnienia i mniej remontówwww    
Zastępca Prezydenta Wojciech Kozłowski  

- Chcę przedstawić suche fakty na temat najważ-
niejszych konsekwencji wniosków, które radni 
opozycyjni wobec prezydent Krzysztofa Hilde-
brandta, przegłosowali na sesji. Jestem winien 
społeczeństwu taką informację, gdyż ostrzegali-
śmy na sesji opozycję przed negatywnymi konse-
kwencjami. 
  Zmiany uciążliwe dla mieszkańców 
  Jestem zmuszony realizować zmiany wprowadzone do budżetu, po-
nieważ zostały przyjęte, mimo że się z nimi nie zgadzam. Będą one dla 
mieszkańców uciążliwe i należy powiedzieć kto ponosi za to odpowie-
dzialność. Osobiście zrobię wszystko, aby nasi mieszkańcy odczuli jak 
najmniejsze skutki tych zmian. Chociaż zapewne wszystkiego nie da 
się uratować. Po pierwsze, w wyniku tych wniosków opozycji, bę-
dziemy prawdopodobnie zmuszeni zwolnić 10 osób w Wejherow-
skim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, głównie z brygady re-
montowej. Oznacza to, że przeprowadzimy dużo mniej remontów w 
budynkach i mieszkaniach komunalnych. A wszyscy wiemy w jakim 
stanie są niektóre zabytkowe kamienice. Może być także problem  
z usuwaniem awarii.  

Mniej pieniędzy na utrzymanie czystości  
Po drugie obecnie mamy o jedną trzecią mniej środków na utrzyma-
nie czystości i porządku na obiektach rekreacyjno-sportowych, osie-
dlowych placach zabaw i na boiskach. Ich stan sanitarny i porządek na 
nich będzie w dużo gorszym stanie. Po trzecie negatywną zmianą jest 
zabranie prawie 20% środków z utrzymania zieleni miejskiej. Ozna-
cza to, że w jednej piątej miasta – tak obrazowo – zieleń nie będzie 
utrzymywana. Po czwarte zabrano 15% środków przewidzianych 
na utrzymania oświetlenia. Oznacza to, że może być problem z zapew-
nieniem ciągłości oświetlenia ulic w mieście. Także niektóre inwesty-
cje nie zostaną zrealizowane. Wprowadzone zamiany są po prostu 
zbyt duże, aby możliwe było zaoszczędzenie pieniędzy bez negatyw-
nych konsekwencji dla mieszkańców. 

Za przyjęciem zmian do budżetu głosowało 11 radnych PO, PiS  
i Samorządności: Piotr Bochiński, Marek Budnik, Zbigniew Chuchała,
Witold Mocek, Danuta Nowocińska, Mirosław Ruciński, Wojciech Ry-
bakowski, Arkadiusz Szczygieł, Barbara Treszer, Danuta Ziobrono-
wicz i Maria Ziółkowska. Przeciwko tym zmianom w budżecie by-
ło 10 radnych „Wolę Wejherowo”: Paweł Formela, Leszek Glaza, 
Henryk Jarosz, Henryk Kanczkowski, Jarosław Kierznikowicz, Dariusz 
Kreft, Czesław Kukowski,  Mieczysław Makurat, Teresa Patsidis, Tere-
sa Skowrońska.  
Zmiany znaczące i istotne 
Wynika to z faktu, że większość wydatków ze 135. milionowego  bu-
dżetu to tzw. „wydatki sztywne”. Takie pozycje jak np. oświata, pomoc 
społeczna, obsługa mieszkańców, odśnieżanie, sprzątanie, zawarte 
umowy inwestycyjne nie mogą być zmienione.  Po odliczeniu tych 
wydatków ze 135 mln do „dyspozycji” w sumie pozostaje kilka milio-
nów złotych. Tylko w tym zakresie można dokonać w ogóle zmian. 
Wnioski radnych opozycyjnych na 1,67 mln zł to 20-25 procent tej 
dostępnej sumy. Dodatkowo radni ci zabrali z wielu pozycji 15, 20, 33, 
43 czy nawet 80 % zaplanowanych przez prezydenta pieniędzy. 

 

Mniej środków na organizacje pozarządowe-
Zastępca Prezydenta, Bogdan Tokłowicz 

   Ponieważ radni zabrali aż 80 % środków 
z tzw. „promocji”, nie będziemy mogli po-
magać organizacjom społecznym, klubom 
sportowym i stowarzyszeniom kultural-
nym w inicjatywach, które realizują. Są to 
przede wszystkim pieniądze zabrane dzie-
ciom  i młodzieży z tych klubów i stowa-
rzyszeń. Pomagaliśmy im m.in. z działu  
„promocja”. 

 

    Nie będzie koncertów Nie będzie koncertów Nie będzie koncertów Nie będzie koncertów  
Dyrektor Wejherowskiego Centrum   

Kultury,  Jolanta Rożyńska: 

- Planując budżet dla kultury na 2010 rok i tak 
ograniczyliśmy go do 400 tys. złotych, przede 
wszystkim z uwagi na kryzys. Były to przemy-
ślane cięcia, zdecydowaliśmy się na kontynu-
owanie cyklicznych imprez i działań plenero-
wych dla mieszkańców. Nie można przecież 
mieszkańców pozbawiać oferty kulturalno-
rozrywkowej. Zaproponowany przez prezy-
denta Hildebrandta budżet nie naruszał aktywności twórczej, eduka-
cyjnej, kulturalnej i rozrywkowej. Radni opozycyjni odebrali nam  aż 
100 tys. zł. W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy do odwołania kilku 
istotnych imprez w mieście, zwłaszcza tych tradycyjnych. Zwolnię  
z pracy także jednego pracownika WCK. W związku z decyzją rad-
nych w 2010 roku zostały odwołane następujące imprezy:  

•  KONCERT WIELKANOCNY W KOLEGIACIE,  
•  FESTYN SIERPNIOWY W AMFITEATRZE,  
•  KONCERTY LETNIE NA RYNKU oraz  
•  DNI KULTURY FRANCUSKIEJ 

 Ponadto Jarmark Wejherowski z uwagi na ograniczenia finanso-
we potrwa tylko jeden dzień. 
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W trakcie XLII Sesji Rady Miasta Wejherowa w dniu  
26 stycznia 2010 roku przyjęto następujące uchwały: 

- Uchwała nr 465 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta 
Wejherowa na rok 2010; 

Budżet  Miasta Wejherowa na 2010 r. po stronie dochodów 
wynosi 115 098 914 zł, a przychodów - 21 900 000 zł. Zaplano-
wane wydatki budżetowe na 2010 r. wynoszą 135 490 555 zł,  
a rozchody budżetowe - 1 508 359 zł. Rezerwa wynosi 680 623 
zł, w tym rezerwa ogólna - 615 660 zł, rezerwa celowa oświa-
towa - 39 419 zł, a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 
25 544 zł.  

- Uchwała nr 466 o zmianie uchwały z dnia 11 kwietnia 2008 r. 
w sprawie zawarcia umowy oraz udzielenia pomocy finan-
sowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przezna-
czeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta – Etap I Nowy Dwór 
Wejherowski – droga wojewódzka nr 224 i m. Wejherowo”; 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej 
Samorządowi Województwa Pomorskiego na przebudowę 
drogi nr 218 w Wejherowie w kwocie 1 000 000 zł. Jak wyja-
śnił zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski pieniądze z kasy 
miejskiej przeznaczone są na przebudowę ul. Marynarki Wo-
jennej w Wejherowie od granic miasta do końca Kalwarii Wej-
herowskiej, która zostanie wykonana w tym roku przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich.   

- Uchwała nr 467 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Miasta Gdynia na wykonanie opracowania projektu Ob-
wodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT); 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej 
Gminie Miasta Gdynia w kwocie 55 998 zł w 2010 roku z prze-
znaczeniem na wykonanie ww. projektu, który przewiduje bu-
dowę alternatywnego połączenia Wejherowa z Gdynią poprzez 
Redę i Rumię tzw. trasą południową.  

- Uchwała nr 468 o zmianie uchwały z dnia 30 października 
2007 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mie-
szkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, 
zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 mar-
ca 2009 roku i  z dnia 28 września 2009 roku;  
- Uchwała nr 469 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lo-
kalu mieszkalnego; 

Zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski informuje, że powyż-
sze dwie uchwały dotyczą tej samej sprawy. Uchwała nr 468 
wynika ze zmiany Ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(weszła w życie z dniem 7 stycznia 2010 roku) stanowi, że 
ostateczna wysokość stawki procentowej bonifikaty od ceny 
lokalu zostanie określona w odrębnej uchwale Rady Miasta. 
Natomiast Uchwała nr 469 będąc konsekwencją nr 468 określa 
wysokość bonifikat od cen konkretnych 8 lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, którzy wy-
stąpili z wnioskiem do miasta o ich wykup  (szczegóły: www.
bip.wejherowo.pl, zakładka - Uchwały Rady Miasta 2006-
2010).  

- Uchwała nr 470 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010"; 

Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz poinformował, że za-
łącznikiem do uchwały jest "Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2010". W programie zostały zaplanowane 
wydatki na zwalczanie narkomanii w Wejherowie w kwocie 40 
000 zł. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.    

- Uchwała nr 471 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2010"; 

 Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz poinformował, że za-
łącznikiem do uchwały jest ""Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010".  
W programie zostały zaplanowane wydatki na przeciwdziała-
nie alkoholizmowi w mieście na kwotę 1 070 000 zł. Program 
obejmuje m.in. promowanie zdrowego trybu życia i profilakty-
kę przeciwalkoholową. Główną część tych kosztów tj. kwotę 
675 100 zł stanowi prowadzenie świetlic środowiskowych, 
realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz programu psychologiczno-
terapeutycznego.  

- Uchwała nr 472 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 
2010 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pracy pozar-
ządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie”; 

Jak poinformował zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz 
uchwała i program współpracy zostały pozytywnie zaopinio-
wane przez Zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi powołany przez Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa.  

- Uchwała nr 473 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli 
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną; 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Teresa Patsidis 
przedstawiła Radzie Miasta Sprawozdanie z przeprowadzonej 
w 2009 roku kontroli w Wejherowskim Zarządzie Nierucho-
mości Komunalnych.  

- Uchwała nr 474 w sprawie zbycia nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasta Wejherowa; 

Powyższa uchwała dotyczy sprzedaży 8. działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wraz z 1/8 udziału pod drogę 
wewnętrzną, które położone są  przy ul. Stefczyka. Przetarg 
planowany jest wiosną 2010 roku.  

XLII Sesja Rady Miasta Wejherowa 

EEEEdukacyjna pomoc dukacyjna pomoc dukacyjna pomoc dukacyjna pomoc     

dla społeczności romskiej dla społeczności romskiej dla społeczności romskiej dla społeczności romskiej     
Wejherowo uzyskało ponad 34 tys. złotych na reali-
zację zadań Programu na rzecz społeczności rom-
skiej w 2010 r. Środki pochodzą z dotacji Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej.  

Z tej kwoty powołanych zostanie dwóch konsultantów 
do spraw edukacji oraz szerzenia kultury romskiej. Zo-
staną wydatkowane na funkcjonowanie świetlicy śro-
dowiskowej dla społeczności romskiej w Wejherowie, 
a także przeznaczone zostaną na zakup podręczników 
i przyborów szkolnych dla uczniów szkoły podstawo-
wej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na rok 
szkolny 2010/2011. 
Miasto przeznacza na realizację tego programu ponad 
10 tys. zł środków własnych.  

Przypomnijmy, że w Wejherowie od sześciu lat reali-
zowany jest Program na rzecz społeczności romskiej. 

- Kupujemy dla dzieci i młodzieży romskiej podręczni-
ki szkolne i przekazujemy je bezpłatnie - mówi zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. - Efekty 
są już widoczne, ponieważ troje młodych uczniów kon-
tynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Będziemy 
dalej tę społeczność wspierać tak długo, jak będzie 
możliwość uczestniczenia w programie.  
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W drodze do pracy —  
nowy projekt Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  
Rozpoczęła się III edycja projektu systemowego Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie pod naz-
wą „W drodze do pracy”.  

  Jak informuje zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, projekt 
jest skierowany w szczególności do osób długotrwale bezro-
botnych,  niepełnosprawnych, uzależnionych i bezdomnych,  
a także nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad mały-
mi dziećmi oraz osób po zwolnieniu z zakładu karnego.  
W projekcie mogą brać udział nie tylko klienci ośrodka. Osoby 
zainteresowane udziałem w projekcie  nie będące klientami 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie z Biu-
rem Projektu.    
  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Kło-
sowska zaprasza do udziału w rekrutacji w projekcie od 25 
stycznia do 15 marca 2010 roku w Biurze Projektu Systemo-
wego w Piwnicy Wolontariusza, od poniedziałku do piątku w 
godz. od 9.00 do 14.00. Liczba miejsc w projekcie jest ograni-
czona. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału 
zostaną umieszczone na liście rezerwowej.  
 - Uczestnicy tego programu będą brać udział w zajęciach Klu-
bu Integracji Społecznej, gdzie przyjmować będzie prawnik, 
psycholog, pedagog oraz specjalista od pisania biznesplanów - 
mówi Ewa Kłosowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. - Będzie możliwość odbycia kursów zawodowych 
oraz skorzystania z porad doradcy zawodowego. W czasie kur-
sów dzieci będą pod opieką w niania klubie oraz pod okiem 
indywidualnej opiekunki. Co ważne uczestnicy otrzymają dużo 
innego wsparcia jak zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, ubez-
pieczenie zdrowotne i badania z zakresu medycyny pracy.  
  Wszelkich informacji o projekcie udzielają pracownicy 
socjalni MOPS. Kontakt: tel. (058) 672 41 00, www.mops.
wejherowo.pl, e-mail:  projekt@mops.wejherowo.pl      

Jubileuszowy Koncert „FERMATY” 
Wspaniałym koncertem w wejherowskim kościele pw. 
św. Stanisława Kostki uczciła swoje 5. lecie Miejsko-
Parafialna Orkiestra Dęta „FERMATA” pod batutą Wal-
demara Runtza. Zebrana w świątyni publiczność wielo-
krotnie nagradzała młodych muzyków gorącymi okla-
skami, bo poziom zaprezentowanej muzyki i jej brzmie-
nie wzbudziły zachwyt i uznanie. 

  Licząca obecnie 25 osób orkiestra pokazała pełnię swoich moż-
liwości grając różne rodzaje muzyki od prostych i melodyjnych 
kolęd po skomplikowane standardy jazzowe. Całkowitym zasko-
czeniem była wieńcząca jubileuszowy koncert wiązanka walców 
Johana Straussa (syna).  
   W roli solistów wokalnych wystąpili: Ewa Rocławska, Agata 
Szumnarska i Mieczysław Musiał, zaś pokaz możliwości beat-
boxu zaprezentował 11-letni Mateusz Radtke. Swoje atrakcyjne  
„pięć minut” miał również Kwintet Dęty „North Brass”, w którym 
wystąpili: Szymon Kamrowski, Patryk Wrąbel, Krzysztof Lan-
dowski, Maciej Stroński i Michał Janik oraz muzycy występujący 
w „Rejnowicz – Quartet”: Jan Hejnowicz, Dawid Runtz, Krzysztof 
Nowakowski i Mateusz Wierzyński. W roli konferansjera wystą-
pił znakomicie Krzysztof Rogocki, utalentowany muzyk jazzowy 
znany z występów w zespołach „Side Group” i „Quantos”.   
  Gratulacje i podziękowania za piękny koncert i wysoki poziom 
utworów złożył zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, który 
zapowiedział, że  wystąpi do prezydenta Krzysztofa Hildebrand-
ta z wnioskiem o przyznanie dyrygentowi Waldemarowi Runtzo-
wi Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa jaka wręczana jest 
podczas obchodów Dnia Jakuba. Bogdan Tokłowicz przypomniał 
zebranym, że orkiestra „FERMATA” została założona m.in. z ini-
cjatywy wejherowskiego przedsiębiorcy-cukiernika Władysława 
Szymoniaka, któremu jednocześnie pogratulował tej cennej ini-
cjatywy. Podziękował także za duchową opiekę i miejsce do prób 
ks. Marianowi Dettlaffowi. Jak poinformował zastępca prezyden-
ta w lutym rusza budowa nowego centrum kultury, w którym 
znajdzie się miejsce na próby dla tej orkiestry. Bogdan Tokłowicz 
wyraził życzenie, aby orkiestra „FERMATA” zagrała podczas 
otwarcia nowego centrum kultury, już za 2. lata. 
  Gratulacje orkiestrze i dyrygentowi złożyli m.in. dyrektor WCK 
Jolanta Rożyńska i proboszcz Parafii pw. Św. Leona Wielkiego ks.  
Marian Dettlaff. Muzycy również podziękowali władzom miasta 
oraz opiekunom i sponsorom.  
Galeria zdjęć: www.zobaczwejherowo.pl 

Pomysł na Niania Klub zrodził się kilka lat temu, kiedy mamy, 

podopieczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej decydo-

wały się na prace etatowe. 
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Archidiecezjalny Dzień Chorego w wejherowskim klasztorze 
Tradycyjnie z okazji Światowego Dnia Chorych w wejherowskim Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym została odpra-
wiona Msza św. w intencji chorych i cierpiących. Nabożeństwo w asyście wejherowskich proboszczów odprawił ks. 
bp dr Ryszard Kasyna – biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. 

  Witając wszystkich, którzy na różny sposób doznają w życiu 
swoim bólu i cierpienia oraz osoby opiekujące się nimi w tych 
trudnych chwilach, biskup przypomniał datę 11 lutego 1858 ro-
ku, kiedy to ubogiej pasterce ukazała się Matka Boska w Lourdes.  

   W swojej homilii duszpasterz przywołał pouczającą i ponad-
czasową fraszkę Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”, w której 
staropolski poeta wskazuje na odwieczny problem człowieka – 
zdrowie. Ten najcenniejszy skarb dostrzega się dopiero wów-
czas gdy, zaczyna go brakować, bo nie zawsze jest przedmiotem 
naszej troski, gdy dopisuje.    
  W trakcie nabożeństwa ksiądz Biskup wspólnie z wejherowski-
mi kapłanami udzielali Sakramentu Namaszczenia olejami świę-
tymi wszystkim cierpiącym, a także potrzebującym duchowego 
wsparcia Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowienia Chorych na 
Duszy i Ciele. Na koniec udzielił wszystkim błogosławieństwa na 
wzór lurdzki.  
   Wśród uczestników tej Mszy św. obecni byli gospodarze nasze-
go miasta – prezydenci: Krzysztof Hildebrandt, Bogdan Tokło-
wicz i Wojciech Kozłowski, którzy każdego roku towarzyszą 
mieszkańcom i pielgrzymom we wspólnej modlitwie o zdrowie.  
Więcej na: www.zobaczwejherowo.pl  

DDDDobra promocja buduje wizerunek miasta  obra promocja buduje wizerunek miasta  obra promocja buduje wizerunek miasta  obra promocja buduje wizerunek miasta          
W wejherowskiej bibliotece odbyła  się 1 lutego prezentacja 
projektu kulturalnego pod nazwą „3M, czyli Reda, Rumia i Wej-
herowo”. W trakcie wykładu inauguracyjnego Jacek Thiel  
z Urzędu Miejskiego w Wejherowie przedstawił temat „Wej-
herowo – miasto z klimatem. Jak promować miasto?” 

  Instruktor biblioteki Iwona Blok (autorka projektu 3M) przedstawiła 
jego cele i  strukturę. Zasadniczy trzon projektu mającego uświetnić 
10. lecie Stowarzyszenia Małe Trójmiasto Kaszubskie stanowią dwa 
moduły: 6 spotkań z ciekawymi ludźmi oraz konkurs dla młodzieży. 
Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący Zarządu MTK Leszek 
Glaza omówił inicjatywy stowarzyszenia podkreślając, że „duży może 
więcej”, a wiceburmistrz Redy Janusz Molak powiedział o wzajem-
nych korzyściach inwestycyjnych wynikających ze współpracy trzech 
miast powiatu wejherowskiego.   

40 lat patrona „dziewiątki” 

W dniu 12 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się 
uroczystość z okazji 40. lecia nadania szkole imienia gen. 
Józefa Wybickiego – autora Hymnu Narodowego.  
  W ramach tego święta została odsłonięta tablica pamiątkowa  
patrona szkoły. W trakcie uroczystej akademii wielu nauczycieli 
otrzymało wyróżnienia a młodzież zaprezentowała widowisko-
wą część artystyczną. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: 
z-ca prezydenta Bogdan Tokłowicz, dyrektor szkoły Olga Toma-
szewska oraz byli dyrektorzy - Eugeniusz Czonstke i Stefan Ma-
zur. Wcześniej w kościele pw. św. St. Kostki ks. Marian Dettlaff 
odprawił Mszę św. w intencji nauczycieli i uczniów SP 9. 

  W trakcie szkolnej akademii zastępca prezydenta miasta Bog-
dan Tokłowicz zacytował ciekawe fragmenty wspomnień na-
uczycieli pracujących w „dziewiątce”. Odczytał też list gratulacyj-
ny od Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 
skierowany do dyrektora, kadry pedagogicznej i uczniów szkoły.  

  Bogdan Tokłowicz wręczył Iwonie Damaszke i Ewie Aleksandro-
wicz Szwarc Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa. Zaś dyrek-
tor Oldze Tomaszewskiej i byłym dyrektorom „dziewiątki” - Eu-
geniuszowi Czonstke i Stefanowi Mazurowi przekazał albumy  
„Wejherowo - miasto Jakuba Wejhera”. Przekazał również książki 
dla szkolnej biblioteki.  

 Srebrne tarcze z okazji 40. lecia nadania imienia SP 9 przyznano  
wiceministrowi Kazimierzowi Plocke (odebrał starosta pucki 
Wojciech Dettlaff), prezydentowi Krzysztof Hildebrandtowi i jego 
z-cy Bogdanowi Tokłowiczowi, Lechowi Miądowiczowi - autoro-
wi słów hymnu szkolnego, Mirosławie Rytczak, Eugeniuszowi 
Czonstke, Stefanowi Mazurowi oraz grupie nauczycieli. Nagrody 
dyrektora szkoły otrzymali: Wiesława Aronowska, Ludwika Ga-
lar, Aleksandra Klawitter-Pohnke, Danuta Kulling, Wojciech Ku-
rowski, Aurelia Pałubicki, Irena Szkaradzińska, Barbara Ziemann i 
Renata Butowska.  

   Jacek Thiel w swoim wykładzie przypomniał, że 10 lat temu, przed 
29 grudnia 1999 roku - Wejherowo, Reda i Rumia, które tworzą obec-
nie Małe Trójmiasto Kaszubskie, nie były tak dobrze wypromowane 
jak dzisiaj. Nie działały jeszcze wtedy tak prężnie media lokalne, a 
przedstawiciele naszych miast szukali pomysłu i zastanawiali się, jak 
przebić się przez duże Trójmiasto, żeby być zauważonym i zaintereso-
wać turystów naszymi miastami.  
 - Z perspektywy minionych 10 lat można powiedzieć, że cel został w 
dużym stopniu osiągnięty, a że w kraju znaleźli się naśladowcy, którzy 
poszli tym śladem, świadczy iż pomysł został zauważony i uznany za 
godny naśladowania. To niewątpliwie sukces promocji – przekonywał 
Jacek Thiel, szef promocji wejherowskiego Urzędu Miejskiego, który 
swoje wystąpienie na temat znaczenia promocji bogato ilustrował 
zdjęciami przygotowanej prezentacji multimedialnej.  Skrótowo, ale 
treściwie omówił podstawowe zasady funkcjonowania promocji, 
tworzenie wizerunku miasta i kreowanie produktu turystycznego 
pokazując przykład działań promocyjnych w Wejherowie np. oznako-
wania wejherowskich zabytków oraz tras turystycznych.  
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Nowe stowarzyszenie ekologiczne  
W Wejherowie spotkali się działacze ekologiczni tworzący Stowa-
rzyszenie Gmin Kaszubskich "Skarby Ziemi Kaszubskiej".  
- Postanowiliśmy zawiązać stowarzyszenie, które zaproponuje gmi-
nom wartościowe projekty ekologiczne - mówi Jarosław Kie-
rznikowicz, radny miasta Wejherowa - Na razie jesteśmy w fazie 
tworzenia stowarzyszenia, którego zadaniem będzie pozyskiwanie 
poparcia wśród mieszkańców Kaszub i Trójmiasta dla idei geoter-
malnych. Zamierzamy z tą ideą dotrzeć do społeczeństwa poprzez 
media pokazując dobre przykłady i dobre pomysły. Chcemy zorgani-
zować i zjednać sobie ludzi, dla których Kaszuby mają znaczenie ze 
względu na warunki zamieszkania, produkcji żywności, jak i na wa-
runki turystyczno-rekreacyjne. Jesteśmy tu od zawsze i doskonale 
wiemy, co ta ziemia może nam dać, jakiej jest wartości i jakie są jej 
walory. Generalnie chcemy zaproponować gminom kaszubskim inny 
kierunek rozwoju, niż energetyka jądrowa. Zamierzamy z naszego 
regionu stworzyć centrum rekreacyjno-uzdrowiskowe.  
Osoby zainteresowane działalnością stowarzyszenia na terenie Wejhe-
rowa i okolic proszone są o kontakt z Jarosławem Kierznikowiczem.  

PPPPrzedsiębiorcy spotkali się rzedsiębiorcy spotkali się rzedsiębiorcy spotkali się rzedsiębiorcy spotkali się     
z parlamentarzystamiz parlamentarzystamiz parlamentarzystamiz parlamentarzystami    

W Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wejhe-
rowie odbyło się kolejne spotkanie przedsiębiorców  
z parlamentarzystami, które zorganizował i przeprowa-
dził prezes Izby i wejherowski radny Leszek Glaza.  

W spotkaniu uczestniczyli: wiceminister Kazimierz Plocke, 
senator Kazimierz Kleina z Łeby oraz posłowie Stanisław 
Lamczyk z Kartuz i Witold Namyślak z Lęborka. Obecni byli 
m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza Piotr 
Ciechowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego Włodzimierz Szordykowski,  
dr Cezary Tatarczuk z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu 
w Gdyni (dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku).  

W trakcie rozmów z posłami liderzy paneli problemowych 
poprzedniego spotkania Krzysztof Matłosz, Kazimierz Wejer, 
Jacek Cywiński i Jan Naskręt przypomnieli w skrócie zgłoszo-
ne problemy, do których ustosunkowali się parlamentarzyści.  

Jak zapowiedział Leszek Glaza, spotkania będą kontynuowa-
ne, bo jest to czynny udział w procesie nowelizacji przepisów 
ustawowych ważnych dla przedsiębiorców nie tylko ziemi 
wejherowskiej.  

- Zależy nam, aby parlamentarzyści interweniowali tam, 
gdzie to możliwe, jeżeli jest szansa na zmianę tych przepisów 
na lepsze. Posłowie i senatorowie te przepisy tworzą i nowe-
lizują, a przedsiębiorcy muszą je realizować w bieżącej dzia-
łalności gospodarczej. Dlatego trzeba je modyfikować  
w oparciu o konsultacje społeczne. Jestem przekonany, że te 
konsultacje są cenne dla obu stron - mówi Leszek Glaza.    

Udany rok wejherowskich wędkarzy  
Koło PZW Wejherowo-Miasto jest jednym z najliczniejszych 
stowarzyszeń w mieście. Liczy 921 członków, co oznacza, że 
statystycznie co 50. wejherowianin uprawia wędkarstwo. W 
trakcie zebrania sprawozdawczego koła, które odbyło się 
23 stycznia, prezes zarządu Roman Kreft powiedział, że od 
2007 roku stan liczebny koła wzrósł prawie o 100 procent.  
W swoim sprawozdaniu za 2009 rok prezes podkreślił, że był to ko-
lejny dobry rok dla Koła PZW Wejherowo-Miasto, który zaowocował 
licznymi sukcesami na zawodach okręgowych. Wędkarze uzyskali 
również dobre wyniki na zawodach ogólnopolskich. Dzięki temu 
sportowcy koła znajdują się w kadrze okręgu, a najlepszy junior - 
Mateusz Stochaj jest zawodnikiem kadry Polski. Za działalność spo-
łeczną w związku „Złotą Odznakę z Wieńcam” otrzymał Czesław Ja-
rząbek, a „Srebrną Odznakę PZW” - Waldemar Smorawiński. 
W ubiegłym roku wejherowscy wędkarze zorganizowali 12 im-
prez, w tym: Zawody o Puchar Prezydenta Miasta, Zawody o Pu-
char Wójta Gminy Wejherowo oraz Zawody z okazji Dnia Dziec-
ka. Roman Kreft podkreślił, że bez pomocy władz miasta i gminy 
trudno byłoby przeprowadzić tyle imprez.  
Społeczna Straż Rybacka 
W trakcie zebrania podkreślono, że bardzo ważną rolę w PZW 
spełnia licząca 22 osoby Społeczna Straż Rybacka. Przeprowadzo-
ne kontrole nad Jeziorem Orle i rzeką Redą doprowadziły do wy-
krycia 3 zestawów sieci zastawionych przez kłusowników. Uczest-
niczący w zebraniu prezydent Krzysztof Hildebrandt pogratulował 
wędkarzom osiąganych sukcesów i zapewnił, że będzie wspierał 
działalność związku, którego działalność służy ochronie środowi-
ska i czystości wód oraz tak dobrze promuje miasto.    
Miano „Wędkarza Roku 2009” Koła Wejherowo-Miasto wśród 
seniorów zdobył Waldemar Smorawiński, a wśród juniorów Ma-
teusz Stochaj. Spławikowym Mistrzem Koła wśród seniorów zo-
stał Tomasz Litzau, a wśród juniorów Mateusz Stochaj. Spinnin-
gowym Mistrzem Koła wśród seniorów został Mieczysław Po-
błocki, a wśród juniorów Michał Greszta. Muchowym Mistrzem 
Koła w kategorii seniorów jest Waldemar Smorawiński, zaś Mor-
skim Mistrzem Koła połowu z plaży - Waldemar Smorawiński. 

Powiatowe Centrum Informacyjne  
Powiatowe Centrum Informacyjne to nowa inicjatywa Po-
morskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Pomorskiego Re-
gionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Oba fundusze 
są organizacjami o zasięgu regionalnym, działającymi na za-
sadzie „nie dla zysku”, a ukierunkowanymi na wsparcie po-
morskich przedsiębiorców łatwymi w pozyskaniu pożyczka-
mi i poręczeniami pożyczek i kredytów na otwieranie i roz-
wijanie mikro, małych i średnich firm. Udziałowcem obu 
funduszy jest również powiat wejherowski. 

Punkt Powiatowego Centrum Informacyjnego świadczy 
usługi w zakresie bezpłatnej informacji dotyczącej pożyczek, 
poręczeń kredytowych oraz dotacji unijnych skierowanych 
do pomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
spoza terenu Trójmiasta. 

Punkt działa w Wejherowie, przy ulicy Puckiej 13 
(poniedziałek - wtorek, czwartek - piątek od 08.00 do 16.00; 
w środę biuro nieczynne - praca w terenie). 

 Kontakt: tel./fax. 58 572 20 05, tel. kom. 0 607 37 77 67,  

e-mail: wejherowo@pci.pomorskie.pl, www.pci.pomorskie.pl 
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Ferie w Wejherowie na sportowo, artystycznie  

Zima w mieście nie musi oznaczać nudy. Od kilku już lat w 
Wejherowie organizowane są akcje „Ferie w mieście”, 
dzięki którym wolny czas zimowych ferii może stać się 
prawdziwą przygodą nawet, gdy dziecko nie wyjeżdża. 
Miejskie placówki oświatowe przygotowały szereg atrak-
cji dla dzieci i młodzieży.  

  Wejherowskie Centrum Kultury przygotował ciekawą propozy-
cję spędzenia wolnego czasu w okresie ferii - „artFERIE w mie-
ście”, gdzie można było wziąć udział w warsztatach mozaiki, ce-
ramiki, batiku oraz  komiksu. Była także oferta muzyczna – 
warsztaty beat – box,  jazz modern i tańca współczesnego. Zorga-
nizowane zostały również warsztaty teatralne teatru lalki.  

  Niezwykle ciekawą ofertę przygotowała także wejherowska 
biblioteka, która w swojej ofercie miała  gry i zabawy edukacyjne, 
maratony i krzyżówki literackie, projekcje bajek na  DVD, warsz-
taty plastyczne,  kurs komputerowy dla najmłodszych – Power 
Point, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz projekcje filmów dla 
dzieci.  

  Prezydent Miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury 
zorganizowałli dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowo-
rekreacyjne. W pięciu wejherowskich szkołach – SP 6, SP 8, SP 9, 
SP 11 oraz gimnazjum nr 1 odbywały się mecze piłki nożnej,  pił-
ki ręcznej, siatkówki oraz tenisa stołowego. Dzieci i młodzież ko-
rzystali także z pływalni oraz lodowiska przy Zespole Szkół nr 3.    

W Gimnazjum nr 1 w Wejherowie odbywały się roz-
grywki piłki nożnej rocznik 1994-96 i siatkówki rocznik 
1994-96. Nad przebiegiem zawodów i rozgrywek spor-
towych czuwali nauczyciele wychowania fizycznego.  

W ponad 40 turniejach organizowanych w sześciu szko-
łach podstawowych i gimnazjalnych, wzięło udział kilkuset 
młodych ludzi. Zajęcia koordynował Jarosław Krause, pre-
zes Szkolnego Związku Sportowego w Wejherowie.  

W wejherowskiej „ósemce” rozgrywane były mecze koszyków-

ki i unihokeja.   

Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 8 zawsze cieszą 

się dużym zainteresowaniem młodych i ambitnych sportow-

ców. Oprócz koszykówki, w czasie tegorocznych ferii zimo-

wych rozgrywane były mecze piłki nożnej, unihokeja i piłki 

nożnej.  

Galeria zdjęć na: www.zobaczwejherowo.pl 

Bal karnawałowy dla najmłodszych 

W Pacyfiku miał miejsce bal dla dzieci, który zorganizo-
wało tradycyjnie Stowarzyszenie Naprzód Wejherowo. 
Jak informuje Katarzyna Dowgan bal udało się zorganizo-
wać dzięki życzliwości właścicieli lokalu Państwa Jolanty 
i Andrzej Kotłowskim. A słodycze i napoje zasponsorowa-
ła Hurtownia Mak. Królową balu została Dominika Gibas 
(Czerwony Kapturek), a Królem Balu – Wiktor Pedroń.  
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i  kulturalnie, czyli jak ciekawie spędzano zimowe wakacje 

Oferta zajęć dla młodzieŜy była róŜnorodna  
Zastępca prezydenta Wejherowa 

Bogdan Tokłowicz  

- Ferie to najprzyjemniejszy czas 

dla uczniów. Jednak nie wszyscy 

wyjechali z Wejherowa w góry na 

narty lub na zimowisko. Nie ozna-

cza to jednak, że ferie w mieście 

były nudne. Najmłodsi, ten czas 

spędzili ciekawie, aktywnie, a przy 

okazji mieli okazję nauczyć się np. 

układania mozaiki czy też tańca współczesnego. Tegoroczna 

oferta była bogata i myślę, że każdy młody człowiek mógł wy-

brać coś, co mu najbardziej odpowiada. Zarówno najmłodsze 

dzieci, jak i starsi uczniowie mogli wybrać coś dla siebie z za-

proponowanej przez nas propozycji. Każdego roku staramy 

się wypełnić różnorodnymi atrakcjami czas wolny uczniom.  

 

W wejherowskiej bibliotece oferta była bardzo bogata. Dla 
najmłodszych przygotowano gry i zabawy edukacyjne, pro-
jekcje bajek na DVD oraz zajęcia literackie.  

W SP 6 odbywały się warsztaty mozaiki zorganizowane przez WCK, 

które od lat cieszą się zainteresowaniem dzieci młodzieży. Warsztaty 

prowadziła Karolina Pałasz.  

Pogoda w tym roku nie zawiodła uczniów podczas ferii i moż-

na było do woli korzystać z lodowiska przy ZS nr 3.  

W SP 6 odbywały się mecze piłki nożnej i siatkówki.  
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  Konkurs z okazji 70. rocznicy  
wydarzeń w Lesie Katyńskim  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie z okazji 
70. rocznicy wydarzeń w Lesie Katyńskim ogłasza konkurs foto-
graficzno-dokumentacyjny pod hasłem „Nigdy nie zapomnę tej 
katyńskiej nocy”.  
Wszyscy, którzy mają w swoich zbiorach fotografie, dokumenty, 
publikacje, przemówienia, odezwy, pamiętniki, wspomnienia itp. 
z tego okresu proszeni są do wzięcia udziału w konkursie – naj-
lepsze prace będą nagradzane. Materiały konkursowe można 
przesyłać drogą mailową www.biblioteka.wejherowo.pl, bądź 
tradycyjną  na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel.  (58) 677-65-72. 

Miała 25 lat, kiedy spotkała swojego wymarzonego księcia z baj-
ki. Na jednym ze zdjęć filigranowa sympatyczna brunetka stoi 
obok rosyjskiego kapitana Walentego Wołodina, który oswobo-
dził Wejherowo w 1945 r. i... zakochał się w jednej z córek Pań-
stwa Bochentinów. Na randki przejeżdżał na białym koniu. Bo-
chentinówna opuściła rodziców i pojechała za ukochanym.  
Z panią Katarzyną spotkaliśmy się latem 2008 r. w Kramatorsku 
we wschodniej Ukrainie, gdzie prezentowaliśmy naszą wystawę 
fotografii „Polska i Polacy na przełomie wieków”.  
Propagatorka polskości  
Katarzyna Wołodin zachowała język ojczysty w piosenkach 
 i wierszach, modlitwach i pieśniach (wychowana w duchu kato-
lickim). W ZSRR nie mogła uczęszczać na msze św. więc modliła 
się w zaciszu swojego mieszkania po polsku, ze swojego modli-
tewnika, który otrzymała w dniu I Komunii Świętej 23 sierpnia 
1931 r. i który był dla niej największą relikwią. Nigdy nie zrzekła 
się polskiego obywatelstwa i zawsze otwarcie opowiadała  
o swoich polskich korzeniach.  
Współzałożycielka Towarzystwa Kultury Polskiej 
To ona wraz z Panami: Forstmanem, Szydłowskim i Woźnia-
kiem zawiązała w 1999 r. Towarzystwo Kultury Polskiej w Kra-
matorsku. Od Katarzyny członkowie Towarzystwa uczyli się tra-
dycji polskich, które starała się przy każdej okazji zaszczepiać na 
gruncie ukraińskim. Ponownie z Katarzyną Wołodin spotkali-
śmy się w Wigilię Bożego Narodzenia w 2008 r. Wspólnie śpie-

waliśmy kolędy, łamaliśmy się opłatkiem, obdarowaliśmy się 
podarunkami – dostałam  zrobione na drutach wełniane rękawi-
ce, a nasza córka Zosia pomogła udekorować choinkę. Było to 
nasze ostatnie spotkanie. Wiosną 2009 r. otrzymaliśmy list  
z Kramatorska z informacją, że umarła Katarzyna. Szkoda, że nikt 
po polsku nie zaśpiewał nad grobem jej ukochanej „Czarnej Ma-
donny”…                                          Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz  
(Autorka mieszka w Krakowie. Absolwentka Papieskiej Akademii 
Teologicznej, dziennikarka i fotograf,  członek rzeczywisty Foto-
klubu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorka i komisarz plene-
rów fotograficznych dla młodzieży.) 

Z Wejherowa na… białym koniu do KramatorskaZ Wejherowa na… białym koniu do KramatorskaZ Wejherowa na… białym koniu do KramatorskaZ Wejherowa na… białym koniu do Kramatorska    
Reportaż o Katarzynie Wołodin, rodem z Wejherowa, współzałożycielce  Towarzystwa Kultury Polskiej  

w Kramatorsku na Ukrainie. Całość można przeczytać na: www.wejherowo.pl 

GGGGRYF  LITERACKI  2009RYF  LITERACKI  2009RYF  LITERACKI  2009RYF  LITERACKI  2009    
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie ogłasza plebiscyt na najpoczytniejszą książkę roku  
2009 - „Gryf Literacki 2009”.   
Wszystkie książki biorące udział w plebiscycie zostały wydane lub 
współwydane na terenie powiatu wejherowskiego lub dotyczą 
powiatu.  We wszystkich bibliotekach publicznych powiatu można 
oddawać swoje głosy na wybraną pozycję. Bibliotekarze po takich 
konsultacjach ze swoimi czytelnikami zadecydują poprzez głoso-
wanie, która pozycja zostanie zwycięzcą roku 2009 i zdobędzie 
statuetkę Gryfa Literackiego. 
Każda biblioteka miejska i gminna posiadać będzie jeden głos, któ-
ry odda na wybrany wspólnie z czytelnikami tytuł książkowy. Lista 
nominowanych pozycji dostępna jest na stronie internetowej bi-
blioteki www.biblioteka.wejherowo.pl.  
Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia statuetki Gryfa odbę-
dzie się dnia 5 marca o godz. 16. 
 Lista publikacji wydanych w 2009 r. 
 1.  KLOTZKE Zbigniew „Ziemia Luzińska: leksykon”; 
2. ROHDE Zygmunt „Ludność polska Wejherowa i okolic w czasie II 
wojny światowej”;  
3. BOJARSKA Barbara „Piaśnica: miejsce martyrologii i pamięci” ; 
4. „Piaśnica oskarża”;  
5. „KLËKA : Leon Roppel i wejherowska "Klëka"; 
6. SILDATKE Mirosław, Czernewska Danuta „Nasza "Ósemka": 50 
lat SP nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie. 10 lat Gimna-
zjum nr 3 im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie” ; 
7. PRAGERT  Przemysław „Herbarz Szlachty Kaszubskiej”. Tom III ; 
8. GULGOWSKI Izydor „Kaszubi” ; 
9. „NADOLE. Skansen - zagroda gburska i rybacka”,  pod red. Miro-
sława Kuklika; 
10. DRZEŻDŻON Roman „Kaszubskie tabaka i rogarstwo”; 
11. ELLWART  Jarosław „Wejherowo i  okolice: przewodnik tury-
styczny dla aktywnych”; 
12. MAMELSKI  Janusz „Bajki kaszubskie. Bôjci kaszëbsczé”; 
13. „LECH  Bądkowski w wywiadach radiowych”,  oprac. A. Busler; 
14. „POWIEW Weny: wejherowski konkurs literacki”,  oprac. Hen-
ryk Połchowski 
15. „ŻYCIE z pasją: leksykon artystów związanych z Gminną Biblio-
teką Publiczną im. Aleksandra Labudy w Bolszewie” , red. Janina 
Borchmann i Bartłomiej Wiszowaty 

Małgorzata Karnasiewicz z córką Zosią z kolędą u Katarzyny Wołodin, 
Kramatorsk, 24 grudnia 2008 r. Fot. Jerzy Karnasiewicz 

DDDDroga KrzyŜowa roga KrzyŜowa roga KrzyŜowa roga KrzyŜowa     
W każdy piątek Wielkiego Postu (od 19 lutego) na kalwaryjskich 
dróżkach odbywać się będzie droga krzyżowa. Początek w ko-
ściele klasztornym o godz. 16. Wcześniej, o godz. 15 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.30 uczczenie relikwii Krzyża 
Św., okazja do sakramentu pokuty i przyjęcia komunii św.  
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie infor-
muje, że w każdy piątek Wielkiego Postu 2010 r. po zakończe-
niu uroczystości Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej,    z 
inicjatywy Prezydenta Miasta podstawione zostaną autobusy ni-
skopodłogowe komunikacji miejskiej umożliwiające powroty do 
domów.  
Miejsce podstawienia autobusów: parking przy kotłowni OPEC: 
1.      autobus z oznakowaniem linii nr 2, który będzie jechał trasą 

do „Szpitala”. 
2.      autobus z oznakowaniem linii nr 3, który będzie jechał trasą 

do pętli „Odrębna”. 
Godzina podstawienia około 17:30. Odjazd: po zajęciu miejsc przez 
pasażerów. Do korzystania z tego przewozu zapraszamy w 
szczególności uczestniczące w uroczystościach Drogi Krzyżowej 
osoby starsze, niepełnosprawne i matki z małymi dziećmi.  
Dodatkowe informacje o przewozie – dyspozytor, telefon 058 
572 29 33. 
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Na krytej pływalni Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie odbyły się 
finałowe zawody Wojewódzkich Igrzysk i Wojewódzkiej Gimna-
zjady Młodzieży Szkolnej  w sztafetach pływackich. Młodzi pły-
wacy rywalizowali w czterech grupach: dziewczęta i chłopcy 
szkół podstawowych oraz podobnie w kategorii gimnazjalistów. 
W każdej z grup startowało od 13 do 15 zespołów. 
Warto dodać, że szkoły z Gdańska, Tczewa, Starogardu, Lęborka                          

to szkoły sportowe bądź prowadzące klasy sportowe  o profilu 
pływackim. 
Kierownikiem zawodów był Sebastian Markiewicz, który wspól-
nie z Marzeną Fehlauer przygotował do zawodów uczniów SP nr 
8 i Gimnazjum nr 3 w Wejherowie. 

Wyniki zawodów:Wyniki zawodów:Wyniki zawodów:Wyniki zawodów:     
Szkoły Podstawowe: 

Dziewczęta                                                Chłopcy  
1 m. SP 2 Gdańsk                                      1 m.  SP 2 Gdańsk          
2 m. SP 2 Tczew                                         2 m.  SP 2 Tczew 
3 m. SP 1 Starogard Gd.                          3 m.  SP 1 Starogard Gd. 
4 m. SP 8 Wejherowo                               8 m.  SP 8 Wejherowo 
                                                                           

Gimnazja: 
Dziewczęta                                                 Chłopcy 
1 m. Gimnazjum 28 Gdańsk                 1 m.  Gimn.  3 Starogard Gd. 
2 m. Gimnazjum 1 Lębork                    2 m.  Gimnazjum 28 Gdańsk 
3 m. Gimn. 3 Gdańsk                                3 m. Gimnazjum 3 Gdańsk 
5 m.  Gimnazjum 3 Wejherowo          6 m. Gimn. 3 Wejherowo 

Sześciuset młodych pływaków na zawodach w Wejherowie 

Srebro Agaty Bieńkowskiej  
W rozgrywanym w Bydgoszczy Ogólnopolskim Turnieju Teniso-
wym do lat 14, wzięło udział 70 młodych zawodników z ca-
łej Polski. Zawodniczka WTT Wejherowo Agata Bieńkowska od-
niosła duży sukces, ulegając dopiero w finale turniejowej mistrzyni 
Roksanie Łukasiak ze Szczecina 6/7 2/6. Po drodze do finału Agata 
pokonała w ćwierćfinale Kasandrę Kozub (Nowy Sącz) 6/2 6/3,  
a w półfinale Martę Ruszczyńską (Warszawa) 6/1 6/1.  

ARKA GDYNIA CUP 2010 
W Gdyni odbył się IX Halowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 
2000. W turnieju dobrze zaprezentowali się młodzi piłkarze Gry-
fa Wejherowo, którzy w doborowej stawce 16 zespołów, zajęli 
ósme miejsce.  
W wielkim finale Arka I Gdynia pokonała Arkę II Gdynię 5:2, III 
miejsce zajął Salos Szczecin. 
Skład Gryfa Wejherowo: Jakub Maćkiewicz, Cezary Grabowski, 
Filip Foryś, Adrian Petk – kapitan - 2 bramki – najlepszy zawod-
nik w drużynie Gryfa, Michał Ustrowski, Krzysztof Lubiewski, 
Maciej Koszałka, Oliwier Ciereszko, Fabian Kątny, Dawid Gniech, 
Maciej Czeszewski – rocznik 2002 – 6 bramek. 
Trener drużyny Stefan Machaliński bardzo dziękuje rodzicom za 
doping oraz sponsorowanie udziału w turnieju. 

PPPPierwsze miejsce Gryfa 2000ierwsze miejsce Gryfa 2000ierwsze miejsce Gryfa 2000ierwsze miejsce Gryfa 2000    
W Żukowie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej FUTSAL JU-
NIOR CUP 2000. Bardzo dobry występ zanotowali młodzi piłka-
rze Gryfa Wejherowo zajmując I miejsce. 
W zawodach startowały następujące drużyny: Orkan Rumia, 
UKS Jedynka Reda, Gryf Tczew, Bałtyk Gdynia, Gryf Wejherowo 
oraz gospodarze GKS Żukowo.  
Wyniki Gryfa: Gryf – Gryf Tczew 1:0; Gryf – Jedynka Reda 1:0; Gryf – 
Orkan Rumia 2:1; Gryf – Bałtyk Gdynia 2:0; Gryf – Żukowo 0:0 
Klasyfikacja turnieju: 
1. Gryf Wejherowo                    13                        6-1 
2. Żukowo                                     11                        6-2 
3. Jedynka Reda                          9                           6-3 
4. Orkan Rumia                          6                           6-6 
5. Gryf Tczew                               3                            2-3 
6. Bałtyk Gdynia                         0                           0-11 
Skład Gryfa: Michał Ustrowski – najlepszy bramkarz turnieju, 
Krzysztof Lubiewski  –1 bramka, Fabian Kątny, Oliwier Cieresz-
ko, Adam Liedigk, Adrian Petk – 2 bramki (rocznik 2001), Maciej 
Koszałka  (kapitan drużyny) – 2 bramki, Maciej Czeszewski 
(rocznik 2002) – 1 bramka, Filip Foryś, Aleksander Dorsz, Patryk 
Krauza. Trener Stefan Machaliński.  



Domowe spalanie śmieci  
szkodzi i szpeci 

CZYM PALISZ W SWOIM „OGNISKU DOMOWYM” ? 
Ciemny, gęsty dym unoszący się nad dzielnicą domków jednoro-
dzinnych – to częsty widok o tej porze roku. W domowych piecach 
i kominkach mieszkańcy spalają często swoje śmieci nie zdając so-
bie sprawy z niebezpieczeństwa, które za tym idzie. Najczęstszych 
powodem takiego postępowania jest przekonanie, że to sposób na 
oszczędności. Tymczasem spalanie odpadów w domowych 
piecach jest niezgodne z przepisami prawa, w tym prawa lo-
kalnego, tzw. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Wejherowa. Ponadto, jak mówią kominiarze, spa-
lanie śmieci powoduje szybkie niszczenie kominów, w których osa-
dza się tzw. mokra sadza. Może ona spowodować nawet zapalenie 
się przewodu kominowego i pożar domu. Ponieważ mokrą sadzę 
bardzo trudno usunąć, jest to kosztowna usługa. 
Błędem jest także myślenie, że śmieci do niczego się nie nadają. 
Dzięki segregacji odpadów można odzyskać wiele surowców 
wtórnych. Za posegregowane odpady przekazane do firmy wywo-
zowej nie trzeba dodatkowo płacić, gdyż firma, z którą podpisaliśmy 
umowę ma obowiązek odebrać nasze selektywnie zebrane odpady  
z odpowiednią, ustaloną z właścicielem nieruchomości częstotliwo-
ścią, w ramach jednej opłaty za odbiór odpadów zmieszanych.  
Dlaczego „puszczanie śmieci z dymem” jest takie złe? Wśród 
wielu argumentów najważniejszym jest szkodliwość, dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska, związków wytwarzanych w trakcie spala-
nia odpadów. Stężenie rakotwórczych dioksyn i furanów w dymie, 
jaki powstaje podczas spalania śmieci w niskich temperaturach 
(czyli w domowych piecach), aż tysiąckrotnie przekracza dopusz-
czalne normy. Co gorsza, pył, gaz i para z kominków unosi się bar-
dzo nisko nad ziemią i bardzo szybko na nią opada. Osoba spalają-
ca we własnym piecu śmieci zatruwa siebie, swoją rodzinę oraz 
najbliższych sąsiadów! Nawet jeśli unikniemy bezpośredniego 
kontaktu z substancjami unoszącymi się w powietrzu, to trafią one 
do gleby i wody, a stamtąd do naszego pożywienia. 
Odpady z uwagi na ich dużą wartość energetyczną mogą być 
spalane tylko w jednym miejscu – w specjalnych instalacjach do 
termicznego przekształcania odpadów. Tylko tam odpady spalane 
są w bardzo wysokiej temperaturze (o wiele wyższej niż w domo-
wych piecach). Spaliny zostają oczyszczone przez niezwykle sku-
teczne filtry i w efekcie pozbawione toksycznych substancji. 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, tak jak w la-
tach poprzednich, kontynuuje obecnie kampanię pt.: „W domo-
wym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”. Jej celem jest uświa-
domienie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów  
w warunkach domowych oraz promowanie zachowań przyja-
znych środowisku. W tym roku akcja prowadzona jest we współ-
pracy z lokalnymi mediami, a także ze szkołami oraz strażami 
gminnymi i miejskimi, którym Związek przekazał materiały eduka-
cyjne i informacyjne (broszury, foldery, plakaty). Każda placówka 
oświatowa na terenie gmin Związku (czyli także miasta Wejhero-
wa) może wziąć aktywny udział w akcji, poprzez samodzielne 
przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej trzech działań (np. 
lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, szkolne wydawnic-
twa itp.) adresowanych do własnych uczniów, ich rodziców i lokal-
nej społeczności. Działania muszą propagować zachowania pro-
środowiskowe, które dotyczą szkodliwości spalania odpadów  
w domowych piecach. Do dyspozycji szkół i przedszkoli są mate-
riały edukacyjne (ulotki, plakaty, broszurki). 
Jak do tej pory, akcja cieszy się dużym zainteresowaniem na-
uczycieli. W dalszym ciągu można zgłaszać swój udział w akcji. 
Dyrekcja danej placówki musi wówczas wysłać zgłoszenie na ad-
res związku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 marca br.  
W czerwcu komisja związku wyróżni placówki oświatowe, które 
brały udział w akcji oraz nagrodzi koordynatorów, którzy wykażą 
się największą aktywnością. Więcej informacji na temat działań 
Związku oraz akcji (w tym regulamin i zgłoszenie dot. akcji), a tak-
że materiały edukacyjne): www.kzg.pl. 

Kontakt: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Kon-
waliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 58 624-75-15, www.kzg.pl. 
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Komunikat Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Gdyni o jakości wody w 2009 roku 

PEWIK informuje, że woda dostarczana mieszkańcom Wej-
herowa spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdy-
ni PEWIK Gdynia sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości 
wody we współpracy z powiatowymi organami Państwowej In-
spekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku. Woda w sieci 
wodociągowej badana była przez laboratoria posiadające udoku-
mentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwier-
dzony przez Państwowe inspekcje Sanitarne.  
Badania i kontrole wykazały, że mieszkańcy — klienci korzystają 
z wody dobrej jakości, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym. 
Udział badanych wskaźników wody z systemu dystrybucji, nie-
spełniających wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi wyniósł 2 proc.  
Punkty kontroli wody  
Były to nieznaczne, chwilowe zakłócenia jakości wody, pojawia-
jące się w wyniku awarii mających miejsce w systemie wodocią-
gowym. Prowadzono prace naprawczo-eksploatacyjne krótko-
trwale wpływały na organoleptycznych właściwości wody– bar-
wę, mętność i smak. Wcześnie wykryte i szybko usunięte zakłó-
cenia wymienionych cech wody nie pociągają za sobą żadnych 
bezpośrednich negatywnych skutków zdrowotnych. Każdorazo-
wy, ponadnormatywny wzrost badanych składników wody sta-
nowi podstawę dla odpowiednich służb do uruchamiania w try-
bie pilnym skutecznych działań naprawczych.  
W Wejherowie znajduje się siedem stałych punktów kontroli 
jakości wody na sieci wodociągowej. W 2009 roku przeprowa-
dzono 17 prób, podczas których wykonano analizę fizykoche-
miczną oraz mikrobiologiczną, wydając w następstwie oceny  
„przydatności wody do spożycia przez ludzi” z wodociągów 
publicznych systemu wodociągowego PEWIK GDYNIA.  

Bardzo dobre starty lekkoatletów 
Klubu Sportowego „WEJHER” 

Zawodnicy KS WEJHER „sportowo” przepracowali okres  
zimowy przebywając na zgrupowaniu sportowym w Szklar-
skiej Porębie. Zawodnicy przygotowujący się do startów 
halowych trenowali na hali w Jabloncu.  
Treningi już w pierwszych startach przyniosły widoczne efekty, 
potwierdzając dobry przygotowanie do startów. W dniu 9 stycz-
nia w Pradze odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Pragi. 
Bardzo dobrze w zawodach spisał się Jacek Dybowski, który 
zwyciężył w biegu na dystansie 800 m osiągając  bardzo dobry 
wynik 1:55.58. Jego kolega klubowy Jakub Klawikowski startując 
w tym samym dniu w Halowym Mitingu w Grudziądzu na dy-
stansie 2000 m zajął drugie  miejsce osiągając dobry wynik 
5:48.56 (nowy rekord życiowy). Również 9 stycznia przygotowu-
jący się do startów przełajowych KS Wejher wystartowali  
w Grand Prix Sopotu. W biegu seniorek na dystansie 2000 m 
zwyciężyła Maria Maj – Roksz. Bieg juniorek i juniorów na dy-
stansie 2000 m przyniósł kolejne dwa zwycięstwa naszych za-
wodników: Ewie Zaborowskiej  i Pawłowi  Kopickiemu. W dniu 
16 i 17 stycznia w Warszawie odbył się Ogólnopolski Halowy 
Miting w którym ponownie główne role odgrywali zawodnicy KS 
Wejher. Jacek Dybowski zwyciężył w biegu na dystansie 600 m  
z czasem 1:22.28 oraz 300 m 36.96. Oba te wyniki są nowymi 
rekordami życiowymi tego zawodnika. Tomasz Rutkowski zajął 
drugie miejsce w biegu na dystansie 800 m osiągając czas 
1:58.18. Natomiast Jakub Klawikowski zajął trzecie miejsce  
w biegu na dystansie 1000 m z czasem 2:39.11. Wyniki te są no-
wymi rekordami życiowymi  tych zawodników. Wyjazdy na te 
zawody były możliwe dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie oraz nowemu sponsorowi klubu PRJ Automatyka Gdańsk, 
którym za pomoc dziękują zawodnicy i trenerzy klubu. 
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10.03 17.00 Koncert gitary klasycznej w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. 
w Gdańsku - przeniesiony z 12.02.2010 r. Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 

12-14.03   Wyjazd grupy teatralnej „Prawie Lucki” na Poznański Festiwal Teatralny „Marcinek”. 

17.03 10.00 Konkurs fotograficzny i filmowy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – rozstrzygnię-
cie, wystawa i prezentacja nagrodzonych filmów – przeniesiony  
z 10.02.2010 r. Miejsce: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. 

28.03 8.45 Inscenizacja Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy Kaszubskiej w wykonaniu Misterników Ka-
szubskich i młodzieżowej Miejsko – Parafialnej Orkiestry Dętej  
„Fermata” – procesja wyrusza spod Bramy Oliwskiej w Wejherowie. 

30.03 10.00 Wystawa plastyczna pt. „Przyjaciele Pana Jelenia” dla Przedszkoli, klas „O”  
i „I - III” Szkół Podstawowych. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie. 

31.03 9.00 Eliminacje miejskie do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  
Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Wejherowie. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Marzec 2010 rok   Marzec 2010 rok   Marzec 2010 rok   Marzec 2010 rok    

3.03 18.00 Spotkanie literackie na wesoło z Krzysztofem Skibą i Pawłem Konjo Konnakiem. 

5.03 16.00 GRYF  LITERACKI - uroczyste wręczenie nagrody w konkursie na najlepszą książkę roku 2009.  

17.03 10.00 Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i filmowego dla młodzieży gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej organizowanego przez Wejherowskie Centrum Kultury. 

20.03 12.00 Spotkanie z dziennikarką, podróżniczką i pisarką Martyną Wojciechowską. 

marzec  Realizacja projektu „3M czyli Reda, Rumia i Wejherowo” – spotkanie z przedstawicielami miast. 

marzec  Wystawa z okazji Roku Chopina  2010, którą można oglądać do 31 marca w sali wystawien-
niczej przy ul. Kaszubskiej 14. 

marzec   Wystawki książkowe związane z rocznicami: 70 rocznica śmierci Stelmy Ottilii Lovisy Lager-
löf  (1858-1940), szwedzkiej pisarki, laureatki Nagrody Nobla; 50 rocznica urodzin Érica-
Emmanuela Schmidta (1960 -) francuskiego dramaturga, powieściopisarza; 70 rocznica 
śmierci Michaiła Afansjewicza Bułhakowa (1891-1940),  pisarza rosyjskiego. 

   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    

Sukcesy młodych karateków 
W Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie odbył się „VIII Turniej o 
Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa w Karate Tradycyjnym”. 
W zawodach startowało zawodników w różnych grupach wie-
kowych. Zawodnicy z Karate klubu Wejherowo w kategorii wie-
kowej junior młodszy i junior spisali się znakomicie. 

 Wśród juniorów młodszych (rocznik 96-95-94) Konrad Józef-
czyk zajął pierwsze miejsce w konkurencji kumite i III w fuku-go. 
Paweł Zaborowski wywalczył zwycięstwo w konkurencji fuku-
go i czwarte miejsce w kata. 
  W kategorii wiekowej Juniorzy (rocznik93-92) Artur Chochol-
ski zdobył dwa złote medale w konkurencji kata i fuku-go i srebr-
ny medal w kumite. Wywalczył tym samym puchar dla najlep-
szego zawodnika. Znakomity start miał też Radosław Rompca, 
który startował w zawodach po raz pierwszy po kilkuletniej 
przerwie w treningach. Zajął I m. w kumite i II m. w fuku-go. 
   Zawodnicy reprezentowali kluby województwa pomorskiego 
wraz ze swoimi sekcjami (Karate Klub Bytów, Karate Klub Gdy-
nia, Kościerski Klub Karate – Do, Klub Karate Tradycyjnego  
w Gdyni, Karate Klub Wejherowo, Pomorska Akademia Karate 

Tradycyjnego w Gdyni) oraz gościnnie w zawodach uczestni-
czyły dwa kluby z województwa zachodniopomorskiego(Aka-
demicki Klub Karate Tradycyjnego w Koszalinie, Sławieński 
Klub Karate Tradycyjnego). 

Paweł Zaborowski (z lewej) wywalczył zwycięstwo  
w konkurencji fuku-go i czwarte miejsce w kata. 
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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 

PPPPół wieku kapłaństwaół wieku kapłaństwaół wieku kapłaństwaół wieku kapłaństwa    
ks. Zygmunta Malińskiegoks. Zygmunta Malińskiegoks. Zygmunta Malińskiegoks. Zygmunta Malińskiego    

Ks. prałat Zygmunt 
Maliński, proboszcz 
Parafii pw. NMP Królo-
wej Polski w Wejhero-
wie Śmiechowie  ob-
chodził 50. lecie ka-
płaństwa. W nabożeń-
stwie uczestniczyło 4. 
biskupów, kilkudzie-
sięciu księży oraz 
wierni.   
  W gronie biskupów, 
którzy przyjechali do 
Wejherowa na tę uro-
czystość byli: ks. abp Leszek Sławoj Głódź - Metropolita Gdański, ks. abp Tadeusz 
Gocłowski - senior gdański, ks. bp Ryszard Kasyna - biskup pomocniczy Archidiece-
zji Gdańskiej oraz ks. bp Edward Zielski - ordynariusz diecezji Campo Maior w Bra-
zylii oraz dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Tadeusza Reszka. Obecni 
byli również: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Bogdan 
Tokłowicz. Mszę św. uświetnił swoim występem Chór "Cantores Veiherovienses".  

 

Koncert w przedszkolu 
Przedszkolaki 
z Przedszkola 
Samorządowe-
go nr 2 im. Ku-
busia Puchatka 
w Wejherowie  
miały okazję 
obejrzeć kon-
cert pod tytu-
łem „W dwu-
setne urodziny 
Fryderyka Cho-
pina”.  

PoŜegnanie na emeryturę Włodzimierza Balceraka 
Po 49. latach pracy przeszedł na emeryturę długoletni inspektor Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie - Włodzimierz Balcerak, specjalista w zakresie elektroenergety-
ki. Zasłużonego pracownika pożegnał w ratuszu Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
 - Angażują się w pracę Wydziału 
Inwestycji, Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska zawsze 
Pan miał miasto Wejherowo na 
pierwszym miejscu, za co z całe-
go serca dziękuję - powiedział 
prezydent wręczając Włodzi-
mierzowi Balcerakowi dyplom 
uznania i album książkowy.  
  Swojemu pracownikowi po-
dziękowała także Dorota Gro-
chalska, kierownik wydziału, 
podkreślając że inspektor Bal-
cerak prowadził bardzo trudne zadania, wymagające szerokiej wiedzy specjalistycz-
nej, doświadczenia i cierpliwości i nigdy na nim nie zawiodła się. W pożegnaniu in-
spektora branży elektrycznej uczestniczyli również: zastępca prezydenta Wojciech 
Kozłowski, sekretarz miasta Bogusław Suwara i inspektor Jolanta Bać.  
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Młodzi artyści, pełni zapału i weny twór-
czej, uzbrojeni w puszki ze sprayem i pę-
dzle, wyżywali się z zapałem na ścianach
i murach WCK. Wszyscy bawili się dosko-
nale, a efekty ich pracy twórczej utrwalili
w swoich obiektywach fotograficy. Na
pewno czegoś podobnego w historii miasta
i tego budynku nie było.
- Przeczytaliśmy ogłoszenie w szkole i uz-
nałyśmy, że jest to fajny pomysł. Dlatego
przyszłyśmy tutaj, żeby włożyć swoją arty-
styczną cegiełkę pod nowe centrum kultury
– mówią Martyna i Ernestyna, wejherow-
skie gimnazjalistki.

choć nie akceptowana przez część społe-
czeństwa - twierdzi Dawid.

Dyrektor Jolanta Różyńska powiedziała,
że malowanie WCK jest pożegnaniem z
obiektem, który długo służył wejherow-
skiej kulturze, w tym również prezentacji
kultury polskiej i zagranicznej.
- Na pożegnanie z nim artyści street-artu i

graffiti czynią siedmiomilowy krok do
następnych naszych działań w kulturze.
Tym artystycznym akcentem, współczesnej
awangardowej sztuki, przechodzimy w
nowe. Powrócimy tutaj w tej atmosferze za
dwa i pół roku. W atmosferze nowego
kulturalnego otwarcia naszego miasta -
mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejhero-
wskiego Centrum Kultury.

Mam sentyment do tego miejsca bo na
scenie WCK występowały moje dzieci.
Uczestniczyłem z rodziną w wielu impre-
zach kulturalnych.Ale dużo ważniejsze jest
to, co tutaj będzie. Jestem przekonany, że
dwa lata szybko miną i w tym samym
miejscu, lecz w nowym obiekcie, przeży-
wać będziemy jeszcze piękniejsze chwile –
mówi Leszek Glaza, wiceprzewodniczący
Rady Miasta, który wraz synem, uta-
lentowanym rysownikiem, czynnie ucze-
stniczył

Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz,
który odwiedził artystów podczas tego wy-
jątkowego pleneru, powiedział że nieba-
wem na ten teren wkroczy firma budowla-
na, ogrodzi obiekt, rozpocznie rozbiórkę
budynku, a następnie przystąpi do budowy
nowego obiektu, co potrwa dwa i pół roku.
- Dzisiaj, 30 stycznia 2010 roku, twórcy i

artyści żegnają się z tym obiektem na
zawsze. Przypomina to trochę obalenie
muru berlińskiego. Myślę, że nasi twórcy
żegnają minioną epokę i zostawiają swój
ślad twórczy prowadzący w przyszłość.
Niektórzy rozpoczynali tutaj swoją karierę
artystyczną i na pewno mile będą wspo-
minać to miejsce. Ale nie ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło. Nowy obiekt bę-
dzie przepiękny i przyniesie wiele korzyści
mieszkańcom. To niepowtarzalna szansa
dla Wejherowa - podsumowuje prezydent
Tokłowicz.

Zobacz relacje i galerie zdjęć na stronie

Graffiti jest sztuką

w Rewolucji COOLturalnej.

www.zobaczwejherowo.pl

Artystyczne pożegnanie starego WCK - cd.


