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  Patronat nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Infrastruktury 
oraz Fundacja Promocji Gmin Polskich. 
  Nagrodę odebrali w Warszawie  prezydenci - Krzysztof Hilde-
brandt i Wojciech Kozłowski. Uroczysta gala finałowa połączona 
z wręczeniem nagród odbyła się 4 marca br. w ramach „XVIII 
Międzynarodowych Targów Światło 2010” w Centrum Wysta-
wienniczym EXPO XXI w Warszawie. W targach wzięło udział 
wielu wystawców z kraju i zagranicy w trzech halach ekspozycyj-
nych. Gala połączona została z prezentacją multimedialną laure-
atów, w tym Wejherowa oraz seminarium poświęconym oświe-
tleniu dróg i ulic. 

Oświetlenie częścią rewitalizacji  

  - Oświetlenie wejherowskiego rynku i przyległych ulic, ilumina-
cje świąteczne są częścią programu rewitalizacji, czyli ożywienia  
Śródmieścia Wejherowa. Centrum miasta ma być atrakcyjne  
i przyciągać ludzi w każdym okresie, również zimą – dodaje za-
stępca prezydenta Wojciech Kozłowski. 
    Iluminacja tworzona była etapami przez kilka lat w „systemie 

gospodarczym” przez pracowników Zakładu Usług Komunal-
nych w Wejherowie, dlatego jej koszt nie obciążył znacząco bu-
dżetu miasta. Każdego roku iluminacja jest rozbudowywana  
o kolejne nowe, atrakcyjne elementy. 

   Organizatorem konkursu był m.in. Polski Związek Przemysłu 
Oświetleniowego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 
oraz Gazeta Samorządu i Administracji.  

   Dodajmy, że takie konkursy, w których bierze udział miasto, to 
najtańsza forma promocji, gdyż pozytywna informacja o Wejhe-
rowie trafia do ludzi w całej Polsce.  

Wejherowska iluminacja świąteczna najlepsza w Polsce!  
Wejherowo zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie "Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2009 roku"  

i zdobyło pierwsze miejsce za iluminację świąteczną.  

Nagrody za oświetlenie 
Wejherowo już kilka razy zostało nagrodzone za oświetlenie 
świąteczne i okolicznościowe w konkursie na   „Najlepiej oświe-
tloną gminę”.  
• W 2001 r. miasto zajęło trzecie miejsce za świąteczną ilumina-

cję. 
• W 2005 roku komisja przyznała miastu wyróżnienie za ilumi-

nację świąteczną i oświetlenie Parku Miejskiego im. Aleksan-
dra Majkowskiego w Wejherowie.   

• W 2009 roku Wejherowo zdobyło drugą nagrodę za oświetle-
nie Kalwarii Wejherowskiej .  

Chcę, aby miasto było atrakcyjne  
Prezydent Wejherowa,  
Krzysztof Hildebrandt  
 
- Celem naszej iluminacji  
 i dekoracji świątecznych 
jest podkreślenie atmos-
fery tego okresu. Chcemy,  
aby mieszkańcy Wejhero-
wa w szczególny sposób 
odczuwali magię Świąt 
Bożego Narodzenia, aby  
miasto było dla nich 
atrakcyjne. Cieszymy się  
z tej nagrody, która jest 
powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców. Chcemy, 
aby był to również element wy różniający Wejherowo, który 
będzie zachęcał do odwiedzenia naszego miasta. Wejherowo 
jest już wielokrotnie zauważane i nagradzane przez 
ekspertów, co jest elementem budowania pozytywnego 
wizerunku i marki miasta, która przekłada się na zainte-
resowanie turystów.  

Gdańsk 24 lutego 2010 r.  
 

Szanowny Pan  

Krzysztof Hildebrandt  

Prezydent Miasta Wejherowa  

 

   W imieniu własnym oraz Samorządu Województwa Po-
morskiego składam serdeczne gratulacje za zajęcie I-go 
miejsca w XII Edycji „Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gmi-
nę i Miasto Roku 2009” w kategorii „Oświetlenie świąteczne 
i okolicznościowe”, za oświetlenie świąteczne Ry nku Miej-
skiego - plac J. Wejhera.  
Chciałbym za pomocą tego listu przekazać słowa uznania dla 
działalności Urzędu Miasta Wejherowa za promowanie Mia-
sta na terenie całego kraju. Udział  w konkursie na Najlepiej 
Oświetloną Gminę i Miasto daje możliwość promocji działań 
samorządów na rzecz miasta i społeczności lokalnej. 
 Wierzę, że dalsze działania przyniosą wiele satysfakcji oraz 
sukcesów. Życzę Państwu pomyślnej realizacji założonych  
celów, wielu doskonałych  pomysłów i możliwości ich reali-
zacji w przyszłości.  

 
Mieczysław Struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
ul. Okopowa 21/27,   
80-810 Gdańsk 
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   Jak wyjaśniał prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym w celu dokona-
nia zmian w budżecie z dwóch powodów. Po pierwsze Regio-
nalna Izba Obrachunkowa stwierdziła istotne naruszenie prawa  
w uchwale budżetowej z 26 stycznia b.r.  i nakazała jej popra-
wienie. Ponadto, zdaniem RIO, skorygowania wymagał plan inwe-
stycji. Powyższe naruszenia prawa dotyczyły zmian w budżecie 
dokonanych przez radnych Platformy Obywatelskiej, Prawa  
i Sprawiedliwości oraz Samorządności. Drugim z powodów zwoła-
nia w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miasta była decyzja Mini-
stra Finansów o zmniejszeniu o ponad 1 mln złotych subwencji 
oświatowej na 2010 rok. Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz 
wyjaśnił, że zabranie miliona złotych przez ministra skutkuje za-
mknięciem stołówek szkolnych.  
 - Po zabraniu tego miliona sytuacja zrobiła się naprawdę trudna, 
bo już wcześniej w konsekwencji decyzji ministerstwa oświaty 
brakowało 700 tys. zł - podkreśla prezydent Tokłowicz. - Dlatego 
niezwłocznie należało podjąć działania, bo brakująca kwota się-
gnęła aż 1,7 mln zł. 

Konieczne środki na drogi  
  Prezydent Hildebrandt zaproponował, aby przeznaczyć 300 tys. 
zł na dodatkowe pozimowe remonty dróg, 200 tys. zł na nadzór 
nad inwestycją budowy nowego centrum kultury,  45 tys. zł na 
prace planistyczne i koncepcyjne parkingu przy cmentarzu przy ul. 
Roszczynialskiego, 20 tys. zł na prace projektowe ul. Leśnej i 30 tys. 
zł na wykonanie prac koncepcyjnych ul. Staromłyńskiej na odcinku 
od ul. Obrońców Wybrzeża do ronda na ul. Rybackiej. Środki na te 
cele pochodziły z tytułów inwestycyjnych zakwestionowanych 
przez RIO. - Musimy szybko reagować, aby być blisko mieszkań-
ców i odpowiadać na ich potrzeby. Stąd też zaproponowaliśmy 
dzisiaj zwiększenie wydatków na pilne remonty dróg. Myślę, że 
wszyscy wiedzą jaki jest obecnie stan dróg, po tej wyjątkowo dłu-
giej zimie i potrzebne są dodatkowe środki, których nie przewidy-
waliśmy w budżecie – pokreślił zastępca prezydenta Wojciech Ko-
złowski. - W budżecie znajdzie się także 200 tys. zł na nadzór nad 
inwestycją budowy nowego centrum kultury. 

Kto „za”, a kto „przeciw” 
  Za uchwałą głosowało 10 radnych „Wolę Wejherowo” i Przewo-
dniczący Rady Piotr Bochiński (PO). Radni PO, PiS i Samorządności 
byli przeciw (3), wstrzymali się od głosu (1) lub nie wzięli udzia-
łu w głosowaniu pomimo obecności na sali (2). 

Zmiany w budŜecie – więcej na oświatę i drogi  
Podczas ostatniej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa, która odbyła się 5 marca br.  

radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie miasta na rok 2010.  

ZZZZamiast likwidacji szkolnych stołówekamiast likwidacji szkolnych stołówekamiast likwidacji szkolnych stołówekamiast likwidacji szkolnych stołówek    
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:  

- Otrzymaliśmy decyzję Ministra Finansów o zmniejszeniu o po-
nad 1 mln złotych subwencji oświatowej dla Wejherowa na  
2010 rok. Zabranie miliona złotych przez ministra skutkuje za-
mknięciem stołówek szkolnych. Musimy tę kwotę uzupełnić  
z innych działów. Nie będziemy przecież likwidować stołówek 
szkolnych, zdajemy sobie bowiem sprawę, jak ważne jest doży-
wianie dzieci. Proponuję, aby „dziurę” w oświacie uzupełnić kwo-
tami: 300 tys. zł  przeznaczonymi wcześniej na szczepionki prze-
ciw rakowi szyjki macicy. Nie stać nas na te szczepienia, bo należy 
tu zaznaczyć, że to nie jest kwestia tylko 300 tys. zł, ponieważ cały 
program ma kosztować 1,5 mln zł. Poza tym ostatnio szczepionki 
te budzą dużo społecznych kontrowersji w mediach np. w TVN-ie.  
Jeśli mamy do wyboru: dożywianie dzieci lub szczepionki – wy-
bieramy dożywianie. To trudna decyzja, ale trzeba ją było podjąć. 
Nie jestem przeciwny szczepionkom, do tematu wrócimy jak sy-
tuacja finansowa się poprawi. Póki co na oświatę – w wyniku de-
cyzji rządu – brakuje nam jeszcze ponad 1 mln zł. „Dziurę” w 
oświacie uzupełnimy także kwotą 150 tys. zł przeznaczonymi 
wcześniej na dodatkowe dofinansowanie WKS „Gryf” oraz 275 
tys. zł z zaplanowanych przez opozycję tytułów inwestycyjnych, 
które zakwestionowało RIO.  Na sport wydajemy 700 tys. zł rocz-
nie i wnioski są realizowane. Będziemy jeszcze szukać pieniędzy 
na pozostałe braki w oświacie.  

KKKKwiaty na grobach wyzwolicieli wiaty na grobach wyzwolicieli wiaty na grobach wyzwolicieli wiaty na grobach wyzwolicieli     
Tradycyjnie 12 marca władze miasta Wejherowa z prezyden-
tem Krzysztofem Hildebrandtem na czele wspólnie z przed-
stawicielami wojska, Rady Kombatantów i Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego oddali hołd żołnierzom polskim i radziec-
kim,  którzy polegli w walkach o wyzwolenie Wejherowa.  
   Kwiaty złożono na grobach żołnierzy polskich i Kwaterze Sztuto-
wiaków na Starym Cmentarzu, przy obelisku upamiętniającym żoł-
nierzy 1 Brygady Pancernej WP na ul. Strzeleckiej oraz na Cmenta-
rzu Żołnierzy Radzieckich. 

Dotacje na usuwanie azbestu  
Urząd Miejski w Wejherowie, Wydział Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, iż 15 marca br. 
Prezydent Miasta Wejherowo wydał Zarządzenie, w którym 
przyjął "Regulamin dotyczący dofinansowania osób fizycznych, 
usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu 
administracyjnego miasta Wejherowo". 
Z ww. regulaminem można zapoznać się w Wydziale 
Inwestycji, Gospodaki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, pokój 
110 oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.  
Zgodnie z przepisami prawa, obowiązek usuwania azbestu 
spoczywa na właścicielach  nieruchomości. Niemniej jednak 
gmina miasta Wejherowa od kilku lat pomaga mieszkańcom 
Wejherowa w usuwaniu azbestu poprzez finansowanie odbio-
ru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych. Przepisy wy-
magają, aby w tej sprawie zostało wydane zarządzenie Prezy-
denta Miasta.  
Przypomnijmy, że w Wejherowie  usuwanie szkodliwego mate-
riału odbywa się od 2006 roku, kiedy to usunięto  
i przekazano do utylizacji 16 ton. W roku 2007 wielkość ta wy-
niosła 20 ton, a w 2008 roku 27,9 ton wyrobów zawierających 
azbest. W roku 2009 usunięto oraz wywieziono do utylizacji 
ok. 24 ton wyrobów zawierających azbest. 
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  Na odcinku, od pętli autobusowej przy ul. Gdańskiej do skrzyżo-
wania z ul. Gryfa Pomorskiego, wykonana zostanie nie tylko na-
wierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 7 metrów, ale także 
chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne i kanalizacja desz-
czowa, czyli ulica w pełnym zakresie. 
- Dostarczyłem do urzędu poparcie dla budowy ulicy wraz z wnio-
skiem o przyspieszenie prac, podpisane przez 400 mieszkańców 
osiedla - mówi Mariusz Łupina, główny organizator akcji. - Cieszę 
się, że wspólnie z mieszkańcami włączyliśmy się w sprawy miasta.  
- Zakończenie zadania planowane jest w połowie bieżącego roku, a 
jego koszt wynosi prawie 1,4 mln zł – mówi Wojciech Kozłowski 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Jest to inwestycja długo oczeki-
wana przez mieszkańców tej części Wejherowa. Mieszkańcy osie-
dla zwrócili się do prezydenta z wnioskiem o przyśpieszenie budo-
wy ul. Orzeszkowej, co okazało się skuteczne. Jestem przekonany,  
że będą usatysfakcjonowani.  

RRRRozpoczęła się budowa ul.  Orzeszkowej ozpoczęła się budowa ul.  Orzeszkowej ozpoczęła się budowa ul.  Orzeszkowej ozpoczęła się budowa ul.  Orzeszkowej     
Prezydent Wejherowa podpisał umowę na budowę ul. Orzeszkowej i wykonawca - firma drogowo-budowlana MTM roz-
począł roboty. Mieszkańcy zwrócili się w wnioskiem o przyspieszenie budowy  ul. Orzeszkowej, co okazało się skuteczne. 

W Wejherowie służby drogowe natychmiast po polepszeniu 
pogody przystąpiły do pierwszych prac remontowych. Na po-
czątku drogowcy skupili się na szybkim łataniu przysłowio-
wych dziur, nawet w trudnych jeszcze warunkach atmosferycz-
nych, po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i przejezdności dróg. 
W celu przyśpieszenia prac oprócz Zakładu Usług Komunal-
nych w Wejherowie, zatrudniliśmy także drugą firmę - Usługi 
Sprzętowo-Transportowe i Roboty Budowlane Czepulonis z 
Wejherowa. Na ostatniej sesji Rady Miasta – pomimo sprzeci-
wu opozycji PO, PiS i Samorządność – prezydent zwiększył 
środki na remonty dróg gminnych. 
Kompleksowe i docelowe remonty dróg przez specjalistyczne 
firmy planowane są na wiosnę, jak nadejdą lepsze warunki at-
mosferyczne i przeprowadzenie prac będzie możliwe zgodnie z 
wymaganiami technologicznymi. Na pewno zakres tych prac w 
tym roku będzie duży i kosztowny. 
Ekipy drogowców łatają najniebezpieczniejsze wyrwy 

- W pierwszej kolejności chcemy się skupić na drogach powia-
towych, czyli tam gdzie ruch jest największy i gdzie zachodzi 
niebezpieczeństwo uszkodzenia pojazdów – mówi Wojciech 
Kozłowski, zastępca prezydenta Wejherowa. - Są to główne 
ulice w mieście – m.in. ul. Przemysłowa, Sucharskiego, Sobie-
skiego, 12 Marca, Reformatów, Pomorska, Partyzantów. Prezy-
dent wystąpił do Starosty Powiatowego o zwiększenie dotacji 
na remonty dróg powiatowych, bowiem ich właścicielem jest 
powiat.  Miasto jedynie zarządza tymi drogami na podstawie 
porozumienia w ramach przyznanych przez powiat środków. 
Środki, które miasto otrzymuje od powiatu na utrzymanie  

i remont dróg powiatowych są od wielu lat niewystarczające  
i zabezpieczają jedynie niewielki procent wydatków koniecz-
nych na ten cel. Miasto co prawda dopłaca każdego roku do 
dróg powiatowych z własnych środków, bo inaczej niewiele 
byśmy zrobili. Jednak w tym roku sytuacja jest szczególnie zła, 
bo najpilniejsze remonty na drogach powiatowych oszacowali-
śmy na co najmniej 1,2 mln zł a dostaliśmy od powiatu 227 tys. 
zł. Dlatego nie jesteśmy w stanie remontować dróg powiato-
wych. 
Pismo do starosty  

Prezydent złożył wniosek o zwiększenie dotacji przez Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego na remonty dróg powiatowych za-
rządzanych przez Prezydenta Wejherowa na terenie miasta na 
podstawie porozumienia miasta z powiatem. W niektórych 
miejscach stan dróg powiatowych jest katastrofalny, zagraża-
jący bezpieczeństwu  uczestników ruchu. Na znacznej długości 
drogi te są w stanie uniemożliwiającym normalną jazdę. 
Remont drogi wojewódzkiej 

Podobne pismo prezydent skierował do Dyrektora Włodzimie-
rza Kubiaka z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odno-
śnie ul. Sienkiewicza, ronda i ul. 3 Maja w Wejherowie, które są 
częścią drogi wojewódzkiej nr 218. Prezydent wnioskuje o 
przeprowadzanie prac remontowych na tych ulicach przez 
ZDW, które za to odpowiada. Prezydent oczekuje też informa-
cji na jakim etapie są przygotowania do remontu drogi woje-
wódzkiej nr 218 na odcinku ul. Marynarki Wojennej (do Kal-
warii Wejherowskiej), który przewidziany jest do realizacji ze 
środków unijnych, a miasto przeznaczyło na ten cel 1 mln  zł.” 

Po zimie drogi do remontu 
Na drogach w Wejherowie rozpoczęło się wielkie łatanie dziur po ostrej zimie. Mróz i śnieg, który w tym roku leżał wy-
jątkowo długo sprawił, że na drogach, tak w Wejherowie, jak i w całym kraju, pojawiły się znaczące ubytki.  
W związku z dużymi zniszczeniami nawierzchni dróg po tegorocznej zimie oraz znacznymi utrudnieniami dla mieszkań-
ców Prezydent Wejherowa wystąpił do właścicieli i zarządców dróg innych niż gminne, aby zwiększyli swoje zaangażo-
wanie w remonty dróg w mieście. Prezydent nie odpowiada bowiem za wszystkie drogi i konieczna jest współpraca wej-
herowskiego starostwa i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, do których należą główne ulice w Wejherowie. 
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Woda geotermalna -  
źródło taniej  i czystej energii  

Polska w 80 proc. leży na złożach geotermalnych. Także w 
Wejherowie, według badań na głębokości 1500 – 2500 me-
trów można uzyskać wodę temperaturę ok. 50-60 st. C.  Jak 
poinformował sekretarz Wejherowa Bogusław Suwara, w 
kancelarii wejherowskiego magistratu przy ul. 12 Marca 
będą wyłożone dla zainteresowanych mieszkańców atlasy, 
w których można znaleźć informacje o gorących wodach 
występujących w tym rejonie. 
- Energia geotermalna polega na wykorzystywaniu cieplnej ener-
gii wnętrza ziemi - mówi Jarosław Kierznikowicz, radny Wejhe-
rowa. - Temperatura energii geotermicznej i geotermalnej zależy 
m.in. od głębokości odwiertu. W Polsce jest już kilka ciepłowni 
geotermalnych, które potwierdzają opłacalność ekonomiczną 
instalacji geotermalnych, a zatem marzy mi się, aby także w Wej-
herowie znalazł się inwestor, który zechciałby wykorzystać ener-
getyczny potencjał źródeł termalnych.  
W 2006 r. wydano dwa atlasy: "Atlas Zasobów Geotermalnych na 
Niżu Polskim - formacje mezozoiku" oraz "Atlas Zasobów Geoter-
malnych na Niżu Polskim - formacje paleozoiku". Atlasy geoter-
malne stanowią wyczerpujące źródło informacji o występowaniu 
oraz możliwościach eksploatacji i wykorzystania wód i energii 
geotermalnej na obszarze Niżu Polskiego obejmującego po-
wierzchnię ponad 272 tys. km kw, co stanowi ok. 80 proc. po-
wierzchni Polski.  

 - Ze świetlicy korzysta codziennie ok. 35 dzieci- mówi s. Donata 
Stachowiak. - Pomagamy im w nauce i w zajęciach. Dzieci otrzy-
mują ciepły posiłek oraz możliwość rozwijania swoich zdolności 
i umiejętności.  
   Uczestniczący w spotkaniu zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz powiedział, że gdy do władz miasta zwrócił się wła-
ściciel firmy BalexMetal z prośbą o wskazanie instytucji zajmującej 
się działalnością charytatywną prezydent wskazał dom Zgromadze-
nia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Wejherowie przy ul. 
Kopernika 16. Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin znajdują-
cych się w trudnej sytuacji materialnej prowadzonej przez s. Alber-
tynki jest jedną z sześciu świetlic  środowiskowych działających w 
Wejherowie. Trzy znajdują się przy szkołach. Działają również świe-
tlice przy Parafii Chrystusa Króla oraz przy Stowarzyszeniu Przyja-
ciół Rodziny przy ul. Dworcowej. 
 - Wspólnymi siłami miasta i firmy Balexmetal wnosimy swój wkład 
w działalność charytatywną s. Albertynek - mówi Bogdan Tokłowicz 
zapraszając do współpracy także inne firmy i podmioty gospodarcze. 

Świetlica środowiskowa sióstr Albertynek na rzecz ubogich   
Siostry Albertynki prowadzące w Wejherowie świetlicę środowiskową dla dzieci ubogich otrzymały pomoc finanso-
wą od firmy BalexMetal w Bolszewie. Wiceprezes firmy Tomasz Baranowski wręczył przełożonej wspólnoty zakon-
nej s. Donacie Stachowiak czek na kwotę 10 tys. zł z przeznaczeniem na potrzeby podopiecznych.  

Folder „Warto zobaczyć  
Północne Kaszuby”  

Ciekawe informacje o Wejherowie, Kalwarii Wejherowskiej  
i innych atrakcjach Północnych Kaszub znalazły się w wy-
dawnictwie pt. „Warto zobaczyć Północne Kaszuby”. 

   Jak informuje szef promocji 
Urzędu Miejskiego Jacek Thiel, 
kolorowy folder formatu A4 w 
nakładzie 10 tys. egzemplarzy 
wydała firma „ANETA” z Wej-
herowa. Wydawnictwo będzie 
kolportowane w tym roku na 
targach turystycznych przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Pół-
nocnych Kaszub „Norda” i Sto-
warzyszenie Turystyczne „Zie-
mia Wejherowska”, których 
miasto Wejherowo jest człon-
kiem. 
 - Jest to kolejny element pro-
mocji Kaszub, w tym Wejhero-
wa -mówi Jacek Thiel. -  W wy-
dawnictwie pokazujemy miej-
sca, które odwiedzić w Wejherowie m.in.. Kalwarię Wejherowską. 
Folder został sfinansowany z reklam pozyskanych od firm z nasze-
go miasta i regionu. 

Oferta dla studentów 
Wydział Kultury, Sportu, Prom ocji i Turystyki Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie poszukuje studentów na 
miesięczne praktyki do obsługi turystów w ratuszu w 
okresie letnim czerwiec-wrzesień 2010.  
  Osoby ubiegające się o praktyki powinny być otwarte,  
dynamiczne, posiadać łatwość w nawiązy waniu kontak-
tów oraz władać językiem angielskim lub niemieckim w 
stopniu komunikaty wnym, a także znać podstawowe za-
gadnienia z zakresu historii Wejherowa, jego topografii, 
bazy  turystycznej. Preferowani będą studenci z Wejhero-
wa i okolic, kształcący się w dziedzinie turystyki. Na 
zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia br. w Ratuszu w po-
koju nr 26.   

Szczegółowych informacji udziela Danuta Błaszkowska: 
tel. 058 677 70 58, turystyka@wejherowo.pl  

 

Spotkanie z Martyną Wojciechowską w Wejherowie okazało się wiel-
kim hitem. 20 marca br. przybyło do biblioteki tak wielu jej fanów, że 
zabrakło miejsc. Wielu słuchało jej opowieści stojąc na schodach.     

Jak s. Albertynki prowadzą świetlicę: www.zobaczwejherowo.pl 
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„Pruska zagadka” czyli kryminał retro w Wejherowie  
Rozmowa z Piotrem Schmandtem, autorem „Pruskiej zagadki” 

- Do księgarń trafia właśnie „Pruska zagadka”, 
kryminał, którego akcja dzieje się na początku 
XX wieku w Wejherowie. To pierwsza część 
cyklu kryminalnego w stylu „retro”. Skąd po-
mysł na akurat taki gatunek, czyżby wynikało 
to z fascynacji Agatą Christie czy Herkulesem 
Poirot? 
- Fascynacja Agatą Christie ma na pewno jakieś 
znaczenie, przeczytałem wiele jej kryminałów. Są 
one takie angielskie, eleganckie, wysmakowane. 
Nie są to jednak tylko kryminały. Dowiadujemy się 
czegoś o kraju, o ludziach, o obyczajach. Fascynacja 
Agatą Christi może też mieć przełożenie na moje 
zainteresowanie małymi społecznościami. A Wej-
herowo na początku XX wieku było taką małą spo-
łecznością. Natomiast fascynacja Herkulesem Po-
irot jest ewidentna. Z tym, że ja  tworząc moją postać inspektora 
nie starałem się odwzorowywać cech Herkulesa Poirot. Mój in-
spektor pełen jest natręctw, dziwactw i to ich łączy.  
- O uroku "Pruskiej zagadki" decyduje przede wszystkim 
idealnie opisane Wejherowo. Skąd ta fenomenalna znajo-
mość topografii, a szczególnie historii tego miasta? 
- Przez pięć lat pracowałem w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i poznałem tutejszą topogra-
fię. Jednak to oczywiście nie wystarczało. Korzystałem z różnych 
źródeł – starych gazet, książek. Bardzo pomocne w odmalowaniu 
tamtejszej atmosfery było oglądanie starych fotografii, na których 
bardzo dobrze widać życie tamtego miasta. Mówię tamtego, bo jest 
ono inne od dzisiejszego. Źródła czasami były bardzo przypadkowe, 
czasami modyfikowały moje założenia. Czasami odmalowywałem 
różne epizody opisowe na podstawie pocztówek.  
- Skąd pomysł na fabułę? Czy ta historia wydarzyła się naprawdę? 
- Historia wydarzyła się naprawdę, ale w Chojnicach. Morder-
stwo na gimnazjaliście, jego poćwiartowanie wydarzyło się w rze-
czywistości. Naprawdę przyjechał z Berlina  inspektor Braun. Imię 
Ignaz jest na cześć mojego dziadka, który zmarł w czasie okupacji. 
Inspektor Braun przyjechał do Chojnic i nie wykrył sprawcy. Mój 
inspektor wykrywa mordercę. Zachowałem jedno nazwisko, które 
występowało w aktach sądowych i parę postaci. Trzy czwarte  po-
staci jest moich własnych, włącznie z fikcyjnymi nazwiskami, imio-
nami, tak aby nikt ze współczesnych wejherowian nie odnalazł 
swojego nazwiska pośród zamieszanych w intrygę. 
- Jak trafił Pan na tę makabryczną historię? 
- Kilka lat temu ukazał się artykuł w lokalnej gazecie nt. zbrodni w 
Chojnicach. Artykuł powstał w związku z tym, że w Niemczech 

ukazała się praca badacza niemieckiego, który ba-
dał stosunki niemiecko-żydowskie za czasów wil-
helmińskich. W Chojnicach o zbrodnię podejrze-
wano Żydów, u mnie w książce też jest taki epizod. 
- Określił Pan Wejherowo jako miasto ze  
„swoistym mikroświatem". Co Pana fascynuje 
w tym mieście? 
- Mój ojciec urodził się w Wejherowie, to jeżeli cho-
dzi o moje związki z tym miastem. Wejherowo mia-
ło jednak wszystko w tym czasie, co jest potrzebne, 
żeby być mikroświatem. Miało kościoły, władze 
administracyjne, szkoły. Wszystko żyło tu własnym 
życiem. Nawet linia kolejowa, która została popro-
wadzona w 1870 r. zmieniła dużo, ale wciąż Wejhe-
rowo było samowystarczalne. Jak w soczewce, w 
mojej książce skupiły się wszystkie złe i dobre ludz-

kie cechy - poświęcenie, zdrada, zawiść, nienawiść i miłość… 
- Wiem, że pracuje Pan już nad kolejną książką. Czy to bę-
dzie kryminał i czy fabuła będzie działa się w Wejherowie? 
- Akcja rozgrywa się w Wejherowie, a książka nosi tytuł  
„Fotografia”. Rzecz będzie o tytułowej fotografii, która namiesza 
bardzo w mikroświatku kilku osób, związanych z fotografią na 
dobre i na złe. Książka jest już napisana. Trwają teraz prace re-
dakcyjne nad nią. Ukazać się ma najprawdopodobniej w paź-
dzierniku tego roku. 
- Czym zajmuje się Pan prywatnie? 
- Pracuję w wydawnictwie, w dziale 
marketingu i handlu. W moim wydaw-
nictwie została wydana pierwsza 
książka (opowieść biograficzna o lo-
sach mojego dziadka „Koncha i perła. 
Życie gdyńskiego drogisty” 2005 r. – 
red.)  A prywatnie jestem molem książ-
kowym, ale nie do przesady. Interesuję 
się geografią, turystyką głównie samo-
chodową, pasjonują mnie góry, historia 
zegarmistrzostwa i kuchnia krajów 
byłego cesarstwa austro-węgierskiego. 
- Dziękuję za rozmowę.  
            Rozmawiała Iwona Rogacka 

  Piotr Schmandt  jest absolwentem polonistyki na Wydziale 
Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego i teolo-
gii ogólnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.  

Wywiad z autorem na www.zobaczwejherowo.pl 

Święto Rzemiosła 
W Wejherowie odbyły się obchody Dnia Rzemiosła, który 
przypada w dniu imienin Patrona Rzemieślników Święte-
go Józefa. Zgodnie z tradycją ulicami miasta spod siedziby 
Cechu na Skwer Papieża Jana Pawła II przemaszerował 
pochód w strojach cechowych i pocztami sztandarowymi.  
  Na placu przy kolegiacie delegacje rzemieślnicze złożyły kwia-
ty przed Krzyże, Wdzięczności. Kwiaty złożyła również delega-
cja wejherowskich samorządowców, m.in. zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz i wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Leszek Glaza.  

Konjo i Skiba w biblioteceKonjo i Skiba w biblioteceKonjo i Skiba w biblioteceKonjo i Skiba w bibliotece    

5 marca br. gościli w wejherowskiej bibliotece dwaj znani wybrze-
żowi autorzy tekstów satyrycznych  Krzysztof Skiba i Paweł Konjo 
Konnak. Satyrycy występując w zabawnych kapeluszach promo-
wali swoje najnowsze książki „Opowiadania Podwodne” Krzyszto-
fa Skiby i „Wiersze zabrane i wylane” Pawła Konnaka. Podczas 
spotkania z sympatykami w bibliotece satyrycy zaprezentowali 
fragmenty swoich publikacji oraz bawili publiczność znakomitym 
poczuciem humoru i ekscentrycznymi popisami słownymi.  

Piotr Schmandt 

www.zobaczwejherowo.pl 
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ZZZZygmunt Rohde ygmunt Rohde ygmunt Rohde ygmunt Rohde     
laureatem Gryfa Literackiego laureatem Gryfa Literackiego laureatem Gryfa Literackiego laureatem Gryfa Literackiego  

Zygmunt Rohde za książkę pt. "Ludność Wejherowa i okolic w 
czasie II wojny światowej" został laureatem plebiscytu na najpo-
czytniejszą książkę powiatu wejherowskiego, za co otrzymał 
Nagrodę Gryfa Literackiego 2009. Organizatorem konkursu 
była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. 
  Najwięcej bibliotek (6) zagłosowało na książkę Zygmunta 
Rohde "Ludność Wejherowa i okolic w czasie II wojny świato-
wej". Nagrodę Gryfa Literackiego wręczyli laureatowi zastępca 
prezydenta Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz i dyrektor Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Danuta Balcerowicz.   
 - Serdecznie dziękuję, że podjął się Pan trudu opisania przeżyć 
naszych rodaków w czasie II wojny światowej. Dzięki temu na-
stępne pokolenia młodych wejherowian będą miały możliwość 
poznać dramat wielu rodzin ziemi kaszubskiej z okresu okupacji 
hitlerowskiej - powiedział Bogdan Tokłowicz. 
  Tegoroczny laureat Gryfa Literackiego powiedział, że materiały 
do książki zaczął zbierać pod koniec lat 70. ubiegłego wieku od-
wiedzając archiwa i biblioteki Pomorza oraz wielu mieszkańców 
Kaszub. Samo napisanie książki zajęło mu 3 lata. To już trzecia 
nagroda za tę książkę. Wcześniej otrzymał Nagrodę Remusa oraz 
Nagrodę Gryfa Kaszubskiego. 

Podchody z okazji rocznicy wyzwolenia Wejherowa  
W SP nr 9 w Wejherowie już po raz  trzeci został zorganizowany 
konkurs miejski „Podchody z okazji rocznicy wyzwolenia Wejhe-
rowa”. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny ze wszyst-
kich siedmiu wejherowskich szkół podstawowych.  Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego pod opieką Sylwii Pszczolińskiej w składzie: 
Radosław Kandzora, Jędrzej Brudnowski, Bartosz Szymański. 
Drugie miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr  6, 
opiekun  Wioletta Dawidowicz, a trzecie miejsce drużyna ze Szko-
ły Podstawowej nr 11, opiekun Paulina Romińska).  

    Konkurs składał się z dwóch etapów. Podczas pierwszego etapu  
dzieci uczestniczyły w podchodach po Wejherowie. Ich zadaniem 
było dotarcie do wyznaczonych miejsc, odebranie kopert z zda-
niami i wykonanie ich. W drugim etapie zawodnicy mieli do roz-
wiązania siedem zadań np. odczytanie z mapy nazw ulic: związa-
nych z wyzwoleniem Wejherowa; pochodzących od nazwisk wła-
ścicieli miasta, rozpoznanie zabytków i ich umiejscowienie na ma-
pie. Nagrody w konkursie dla wszystkich uczestników i opieku-
nów ufundował Prezydent Miasta Wejherowa, a prowadziła go 
Aleksandra Rohde. Konkurs zorganizowali nauczyciele: Danuta 
Kulling, Aleksandra i Jacek Rohde, Andrzej Sikora. Przy organizacji 
pomagała Barbara Kobiella i uczennice z klasy VI e. 

Podpisane umowy dotacyjne  
W wejherowskim ratuszu zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz podpisał trzy umowy dotacyjne na ogólną kwotę 
niemal 141 tys. zł. Środki przeznaczone są na zadania opiekuńczo-
wychowawcze i ćwiczenia z zakresu profilaktyki alkoholowej.  
  Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 (SP nr 6 i Gimnazjum nr 2) Ma-
rzena Misztal otrzymała na prowadzenie świetlicy środowi-
skowej 86 tys. zł. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 Andrzej Gredecki na prowadzenie świetlicy środo-
wiskowej otrzymał 43 tys. zł, a Lech Bieńkowski dzierżawca 
Wejherowskich Kortów Tenisowych - 11 978 zł na zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów wejherowskich szkół podstawo-
wych i  gimnazjalnych.      
 - Podstawowym celem Gminnego Programu Rozwiązywania 
Probl emów Alkoholowych jest zapobieganie uzależnieniu od 
alkoholu i związanym z tym patologiom społecznym - mówi  
Bogdan Tokłowicz.   

Konkurs plastyczny  
Rozstrzygnięto gminny etap XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Wiatr, wypadek, ogień, woda - 
strażak zawsze rękę poda”. Organizatorem konkursu jest Komen-
dant Główny  Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydzia-
łami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Woje-
wódzkich.  
  Prace konkursowe nadesłały dwie szkoły: Zespół Szkół nr 1 i Zespół 
Szkół nr 3. Prac nie nadesłano w grupie wiekowej 6-8 lat. W grupie 
drugiej 9-12 lat zwyciężyła Kinga Dziosa, SP nr 8. Drugie miejsce zaję-
ła Natalia Konkel, SP nr 6, trzecie – Dominika Korzeniewska, SP nr 8. 
Wyróżnienie – Cyryl Morek, SP nr 8. W grupie trzeciej 13-16 lat, 
pierwsze miejsce zajęła Karolina Wrońska, Zespół Szkół nr 3, drugie 
miejsce – Michalina Wendt, ZES nr 3, a trzecie – Klaudia Ostrowska, 
ZS nr 3. Wyróżnienie przyznano Sandrze Szyc, ZS nr 3. Prace oceniali  
Andrzej Fedoruk , Renata Hoppe i Iwona Rogacka. 

Galeria wszystkich prac na www.zobaczwejherowo.pl 

Renata Hoppe i Andrzej Fedoruk  
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Jest juŜ miejsce na nowy dom kultury  
W połowie marca br. pożegnaliśmy stary budynek Wejherowskiego Centrum Kultury. Relikt lat siedemdziesią-
tych, wybudowany na potrzeby ówczesnego Komitetu Powiatowego PZPR, nie spełniał już aktualnych potrzeb 
mieszkańców w zakresie organizowanych imprez kulturalnych i rozrywkowych.  Brakowało w nim przede 
wszystkim  odpowiedniej i zgodnej z wym ogam i bezpieczeństwa sali widowiskowej oraz pomieszczeń dla dzieci 
i młodzieży. Wkrótce rozpocznie się wznoszenie nowego wielofunkcyjnego centrum kultury z prawdziwego 
zdarzenia  - pod  nazwą „Filharmonia Kaszubska”. Nowe centrum kultury jest bardzo ważną inwestycją w wizji 
rozwoju Wejherowa. Pozwoli realizować imprezy kulturalne i rozrywkowe na najwyższym poziomie oraz za-
pewnić dzieci i m łodzieży godne warunki spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich talentów i umiejętności.  

AAAAkcja kcja kcja kcja –––– posprzątaj po swoim psi posprzątaj po swoim psi posprzątaj po swoim psi posprzątaj po swoim psieeee    
Skwery, chodniki, a nawet place zabaw dla dzieci usiane są odchodami 
psów.  Jak informuje zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski, urząd 
planuje w najbliższym czasie dużą kampanię społeczną promującą 
kulturalne zachowania właścicieli psów. Akcja będzie wsparta zaku-
pem kilkudziesięciu dystrybutorów z bezpłatnymi zestawami do 
sprzątania po psie.  

    Automaty z jednorazowymi zestawami do sprzątania psich nieczystości, 
które zawisną w miejscach szczególnie ulubionych na spacery z pupilami. 
Dostępne bezpłatne woreczki mają zachęcić właścicieli czworonogów do 
sprzątania po swoich pupilach. Celem akcji jest oczyszczenie miasta z nieczy-
stości, które pozostawiają na miejskich skwerach pupile mieszkańców.  

To nie wstyd sprzątać po swoim psie  

  - Wstydem jest zostawiać po swoim pupilu odchody – mówi Dorota Gro-
chalska, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UM w Wejherowie. - Dystrybutor – kaseta, którą zakupi ZUK, 
może być montowana na koszach, słupach lub na ścianach. Umożliwia oso-
bie wychodzącej na spacer ze swoim pupilem, pobranie darmowego zestawu 
higienicznego, dzięki któremu w łatwy i estetyczny sposób posprząta po 
swoim psie. Papierowa torebka z kartonową łopatką ulega naturalnemu roz-
kładowi zdecydowanie szybciej niż torebki foliowe.  
Wykorzystany zestaw higieniczny można wyrzucić do zwykłego kosza na 
śmieci. Dystrybutory rozmieszczone zostaną w miejscach szczególnie ulu-
bionych na spacery z pupilami.  
   Urząd zwróci się do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkanio-
wych i właścicieli kamienic o zakup dystrybutorów, co z pewnością zyska 
akceptację mieszkańców.  

Zmiana organizacji ruchu w Śródmieściu 
Przypominamy, że od dnia 1 marca br. ul. Wałowa na 
odcinku od ul. Północnej do parkingu przy ul. Rzeźnic-
kiej jest Strefą Starego Miasta, czyli strefą ograniczone-
go ruchu kołowego. Na tym odcinku  obowiązują zasa-
dy jak na placu Wejhera i deptaku, czyli mogą się poru-
szać tylko pojazdy, które posiadają identyfikatory. 
Identyfikatory wydaje Straż Miejska w Wejherowie 
mieszkańcom tam zamieszkałym. Zmiany te spowodo-
wane są budową ul. Wałowej. 
Straż Miejska prosi o przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego, aby nie było konieczności interweniowania.  

Makieta nowego centrum kultury   

Galeria zdjęć na www.zobaczwejherowo.pl 
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Puchar Prezydenta dla Stolema Gniewino 
W IV Mistrzostwach Powiatu w Futsalu „Kibol Cup 2010” 
o Puchar Prezydenta Wejherowa zwyciężyła drużyna 
Stolema Gniewino, która w meczu finałowym pokonała 
zespół Porty Bolszewo 3:0. W meczu o 3. miejsce ekipa 
BT Tramp Rumia pokonała KSM Reda  3:2. 
  Startujące w turnieju dwie drużyny z Wejherowa - Rakiety  
i Bor-Hyd zakończyły swój udział w rozgrywkach w fazie elimi-
nacji ćwierćfinałowych. Zawody, w których wzięło udział kilka-
naście zespołów z całego powiatu, zorganizowało Stowarzysze-
nia Sportowe Kaszuby prowadzące portal internetowy www.
kibol.pl. Nagrody wręczali Michał Jeliński, kierownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie oraz Andrzej Byczkowski, dyrektor Powiatowego Ze-
społu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.  

  Najskuteczniejszym strzelcem został Kamil Luliński z BT 
Tramp, a najlepszym bramkarzem Waldemar Wenta ze Stole-
ma Gniewino. W Bor-Hydzie Wejherowo wystąpili: Adam Mi-
kuta (bramkarz), Marian Wściubiak, Dawid Bogucki, Tomasz 
Albecki, Dawid Klein, Ryszard Westphal i Oskar Ponkowski,  
a w Rakietach Wejherowo - Piotr Hebda, Adrian Block, Jakub 
Dawidowski, Andrzej Stawiarz, Radek Wojnar, Marcin Rosz-
kowski i Łukasz Potrykus (bramkarz).    

  Organizatorzy dziękują za wsparcie władzom miasta Wejherowa 
z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem na czele oraz Marze-
nie Misztal, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie. Dzięku-
jemy także za pomoc Wojciechowi Kużlowi, prezesowi Bolsze-
wianki Bolszewo właścicielowi firmy Prefabet Bożepole Wielkie. 

   Egzamin przeprowadzony został przez zewnętrzną komisję 
wyznaczoną przez Zarząd Wojewódzki WOPR. Kursanci wykazać 
się musieli wiedzą teoretyczną, umiejętnościami prowadzenia 
akcji ratowniczej w wodzie i na lądzie.  

   Komisja była mile zaskoczona wysokim poziomem wejherow-
skich kursantów. Po egzaminie odbyło się uroczyste zakończe-
nie, gdzie przed kadrą kursu, oraz zaproszonymi gośćmi kursanci 
złożyli przyrzeczenie ratownika WOPR. Ratownictwo jest sposo-
bem na aktywne spędzanie czasu w grupie o podobnych zainte-
resowaniach. Absolwenci mogą teraz uczestniczyć w spotka-
niach warsztatowych, wspólnych treningach, pokazach i szkole-
niach.  

   Ratownictwo w Wejherowie prężnie się rozwija. Już w kwietniu  
br. rozpocznie się kolejny kurs. Więcej informacji uzyskać można 
na basenie przy ZS nr 3 w Wejherowie.                                              

Wejherowo bogatsze  
o 25 ratowników WOPR 

Na wejherowskiej krytej pływalni basenie odbył się egza-
min na stopień młodszego ratownika WOPR. Kursanci w 
wieku od 12 do 40 lat poznawali od listopada 2009 r. tajniki 
ratownictwa wodnego. Ilość kursantów wejherowskiego 
kursu jest rekordową na tle całego województwa.  Od wrze-
śnia 2010 r. planowane jest  założenie Wejherowskiego Klu-
bu Ratownictwa Sportowego, którego członkowie mieliby 
możliwość reprezentować Wejherowo, rywalizując z ratow-
nikami z całego kraju.  

Pierwsze laury w Odysei Umysłu 
Drugi rok działa w Szkole Społecznej w Wejherowie siedmiooso-
bowa grupa odysejowa, która przybrała tytułową nazwę. 7 mar-
ca br. na eliminacjach regionalnych siódemka wspaniałych ze 
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowała oryginalną 
i dowcipną historię (limit czasowy tylko 8 minut) o tym, jak pe-
wien artykuł spożywczy odpiera zarzuty innego produktu żyw-
nościowego o to, że jest niezdrowy. Stowarzyszenie „Spóźnial-
skich Odyseuszy” zajęło w swojej grupie wiekowej drugie miej-
sce, awansując tym samym do ścisłego finału ogólnopolskiego 
konkursu „Odyseja umysłu”.                                                  

Przedszkolaki w Ratuszu  
Założycielem Wejherowa jest Jakub Wejher, a w piwnicach 
ratusza jest dawny areszt. To m.in. zapamiętały maluchy z 
Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w 
Wejherowie,  które odwiedziły siedzibę władz miasta.  
  Pięciolatki usłyszały kilka ciekawych historii dotyczących 
historii Wejherowa. Wizyta w ratuszu maluchów była elemen-
tem edukacji lokalnej prowadzonej przez ich przedszkole. 
Wcześniej gościły w ratuszu dzieci z innych wejherowskich 
przedszkoli i szkół.  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych 
do odwiedzania wejherowskiego ratusza.   
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Edukacja ekologiczna 

Mój sąsiad pali śmieci! 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od kil-
ku lat wspiera działania, jakie podejmuje miasto w celu po-
prawy stanu środowiska naturalnego.  

Rada Miasta uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta Wejherowa, który precyzyjnie okre-
śla kwestię gospodarki odpadami na jego obszarze i obowiąz-
ki właścicieli nieruchomości. Zawiera on m.in. wymagania w 
zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nierucho-
mości, rodzaje i pojemność urządzeń przeznaczonych do 
zbiórki odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób pozby-
wania się odpadów oraz nieczystości ciekłych z terenu nieru-
chomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 
inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki 
odpadami. Niestety widzimy, że nie wszyscy mieszkańcy sto-
sują się do jego wymagań.  

Zabronione palenie śmieci w piecach  
  Czasami ktoś może się zastanowić, co robi jego sąsiad, który 
posiada dużą rodzinę, a ma tylko mały pojemnik na śmieci, który 
rzadko jest opróżniany. Co dziwne, nie bywa on nawet przepeł-
niony. Worków z plastikiem też nigdy nie wystawił, chociaż od 
swojej firmy wywozowej taki worek na selektywną zbiórkę od-
padów otrzymał. Na dodatek w sezonie grzewczym zapach dy-
mu ulatniającego się z jego komina jest nie do wytrzymania. Żo-
na sąsiada ciągle skarży się, że dzieci zimą cały czas kaszlą i ona 
sama nie czuje się najlepiej. Wszystkie te fakty mogą nasunąć 
pewien smutny wniosek. ON PALI ŚMIECI. W dobie nowocze-
snych metod gospodarki odpadami jest to nie do pomyślenia !!! 
W najbliższej przyszłości ma powstać na Pomorzu profesjonalna 
spalarnia odpadów, gdzie wszystkie procesy spalania będą kon-
trolowane a spaliny oczyszczane.  

Niebezpieczne substancje emitowane do atmosfery 
  Mieszkańcy! - domowy piec nie jest przystosowany do spalania 
odpadów. W ten sposób emituje się do atmosfery wiele niebez-
piecznych dla zdrowia i środowiska substancji. Co gorsza, taki 
sąsiad może doprowadzić do pożaru swojego domu. Najwyższy 
czas zrobić coś, zanim dojdzie do tragedii. Regulamin utrzymania 
czystości i porządku zabrania spalania odpadów. Ponadto upo-
ważnia on do wykonywania czynności związanych z egzekwo-
waniem obowiązków w nim zawartych Straż Miejską oraz inne 
osoby i jednostki organizacyjne, upoważnione przez Prezydenta 
Miasta. Nie bójmy się reagować, kiedy widzimy lub znamy przy-
padki palenia śmieci. Palenie śmieci szkodzi, pomyśl o zdrowiu 
swoim i dzieci.  

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gospodarki od-
padami, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej prosimy o 
kontakt: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. 
Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia; gospodarka odpadami: tel. 58-
 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl; ochrona środowiska i edukacja 
ekologiczna: tel. 58 624 75 15, e-mail: dos@kzg.pl  
                        Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  

Nowy autobus MZK  
Nowy autobus wart ponad 700 tysięcy złotych dołączył do 
taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie. 
Wejherowski przewoźnik już kolejny raz zainwestował w 
pojazd wysokiej klasy z nowoczesnymi rozwiązaniami ko-
rzystnymi dla mieszkańców: wewnętrzny monitoring, przy-
jazny dla środowiska system odprowadzania spalin, obniża-
ne podwozie, a dodatkowo system przeciwpożarowy. 
  To już 20. fabrycznie nowy autobus niskopodłogowy będzie 
jeździł po ulicach Wejherowa, a 10., który z wypracowanych 
przez siebie środków zakupił wejherowski MZK. 
 - Autobus kosztował ponad 700 tys. złotych – mówi Czesław 
Kordel, prezes MZK sp. z o.o. w Wejherowie. – Postawiliśmy so-
bie za cel zakup co najmniej jednego autobusu rocznie. To abso-
lutne minimum, które musimy zrealizować, w innym przypadku 
możemy skazać miasto na potężne inwestycje, z jakimi mieliśmy 
do czynienia w końcu lat 90-tych. W tym roku zamierzamy jesz-
cze kupić drugi pojazd. Autobus poświęcił ks. prałat Tadeusz 
Reszka. Jak powiedział Czesław Kordel, firma eksploatuje obec-
nie wyłącznie autobusy niskopodłogowe. Nie ma już starych zu-
żytych Jelczy i Ikarusów.   
  Prezydent Krzysztof Hildebrandt pogratulował prezesowi i za-
łodze nowego nabytku. – Wejherowski MZK jest jednym z nie-
licznych zakładów w Polsce z tak dużą liczbą nowoczesnych au-
tobusów, co z pewnością przynosi korzyść mieszkańcom, gdyż 
przekłada się na większy komfort i bezpieczeństwo jazdy  -
powiedział prezydent Hildebrandt.  

Sukcesy wejherowian na kortach  
Sukcesem zawodników WTT Wejherowo zakończył się 
Otwarty Wojewódzki Turniej Kadetów (do 16 lat) w Sopocie.  
W kategorii chłopców I miejsce zajął Damian Kamiński 
(WTT Wejherowo). W meczu finałowym, po bardzo emocjo-
nującym i wyrównanym spotkaniu pokonał w finale Oliwera 
Szabo (TK Arka Gdynia) 63/67 i 10/8. Natomiast w kategorii 
dziewcząt do finału dotarła Agata Bieńkowska. Po ładnym i  
zaciętym meczu nie sprostała o dwa l ata starszej zawodnicz-
ce SKT Sopot Kornelii Staniszewskiej. Wynik 67/36. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba 
Wejhera 8,  w dniu 24 marca 2010 r.  został wywieszony  
na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia: 

1. Nieruchomości niezabudowane: 
- ul. Ogrodowa  -     działki nr  36/4,36/2     obr. 20 o pow. 
131 m2 

Damian Kamiński i Agata Bieńkowska 
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Rafał Karcz zwycięzcą  
Zawodowej Gali Kickboxingu  

27 lutego w Ełku odbyła się Zawodowa Gala Kickboxingu „Runda 
Zero Fight Night”. Rafał Karcz – trener i zawodnik „Fight Zone”, 
aktualny Wicemistrz Polski w kickboxingu full kontakt stoczył 
zwycięski pojedynek z utytułowanym zawodnikiem SKKB Poli-
technika Lubelska Damianem Kowalczykiem.  
   Ostatnio Rafał Karcz bardzo zaangażował się w walki full kon-
takt, co zaowocowało pojedynkiem zawodowym, a wcześniej 
zdobyciem tytułu Wicemistrza Polski w full kontakt. Obecnie 
tworzona jest specjalna grupa pod nazwą Rafał Karcz full contact 
TEAM , która ma na celu przygotować Rafała do walk na ringu, w 
tym walk zawodowych. Być może uda się w przyszłości utwo-
rzyć Stowarzyszenie o takim profilu działania, na razie grupa Ra-
fał Karcz full contact TEAM działa pod egidą sekcji kickboxingu  
„Fight Zone” (www.fightzone.pl). 

Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego  
w Biegach Przełajowych 

W rozegranych w Smętowie Granicznym Mistrzostwach Okręgu 
Pomorskiego w biegach przełajowych bardzo dobrze zaprezen-
towali się zawodnicy Klubu Sportowego „Wejher”, którzy przy-
gotowywali się do startów na zgrupowaniu sportowym w Mu-
szynie. W biegu młodzików na dystansie 1800 m srebrny medal 
wywalczył Krystian Szulc nieznacznie przegrywając walkę na 
finiszu. W biegu juniorek młodszych Katarzyna Konkol wywal-
czyła 8. lokatę. Srebrny medal w kategorii juniorów  wywalczył 
Jakub Klawikowski, na 10. pozycji bieg ukończył Tomasz Rut-
kowski. Juniorzy rywalizowali na dystansie 3000 metrów. W ka-
tegorii juniorek, które walczyły na dystansie 2000 m, srebrny 
medal wywalczyła Ewa Zaborowska. Bieg seniorek zakończył się 
zwycięstwem Moniki Wirkus. Teraz przed zawodnikami „Wej-
hera” Mistrzostwa Makroregionu Pomorskiego we Włocławku 
oraz Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy.  

WWWWejherowscy straŜnicy najlepsi ejherowscy straŜnicy najlepsi ejherowscy straŜnicy najlepsi ejherowscy straŜnicy najlepsi     
w Mistrzostwach Piłki Halowejw Mistrzostwach Piłki Halowejw Mistrzostwach Piłki Halowejw Mistrzostwach Piłki Halowej        

Wejherowscy strażnicy zdobyli mistrzostwo województwa     
Reprezentacja Straży Miejskiej w Wejherowie wywalczyła 
pierwsze miejsce w VII Mistrzostwach Piłki Halowej Straży 
Miejskich z województwa pomorskiego o Puchar Prezyden-
ta Miasta Tczewa.   
   Do turnieju, który rozegrano w hali widowiskowo-sportowej w 
Tczewie przystąpiło 9 drużyn. Puchar Prezydenta Miasta Tczewa 
zdobyła drużyna Straży Miejskiej z Wejherowa. Dwóch wejhe-
rowskich strażników otrzymało nagrody Prezydenta Miasta 
Tczewa. Najlepszym zawodnikiem zwodów został Sławomir 
Walczewski, zaś najlepszym strzelcem Maciej Cichoń (5 bramek).  
Drugie miejsce w turnieju zajęła Straż Miejska z Kwidzynia, zaś 
trzecie - Straż Miejska z Tczewa. Nasi sąsiedzi, Straż Miejska z 
Rumi, zajęła IV miejsce.  
  - Straże Miejskie  podzielone były na dwie grupy a mecze roz-
grywano systemem każdy z każdym - mówi Zenon Hinca, zastęp-
ca komendanta Straży Miejskiej w Wejherowie. - Był to podział 
sprawiedliwy, ponieważ z każdej z grup wychodził finalista, z 
jednej Wejherowo, a w drugiej Kwidzyn. W finale piłkarze z Wej-
herowa bezdyskusyjnie pokonali drużynę gospodarzy - fawory-
tów mistrzostw, stosunkiem bramek 4:0. Zmagania strażników 
obserwowali m.in. poseł Jan Kulas i zastępca prezydenta Miasta 
Tczewa Mirosław Pobłocki. Najlepsze drużyny otrzymały pucha-
ry i dyplomy, które wręczył wiceprezydent Miasta Tczewa.   
  Prezydent pogratulował strażnikom sukcesu. W imieniu całej 
drużyny za udzieloną pomoc złożył podziękowanie prezydento-
wi miasta kapitan drużyny Sławomir Walczewski. 
   W drużynie wejherowskich strażników  wystąpili: Maciej 
Gaffke, Bartłomiej Pipka, Damian Pohl, Krzysztof Polaszek, 
Sławomir Walczewski, Jarosław Kuśka, Piotr Semmerling, 
Waldemar Walkusch i Maciej Cichoń.  

„Świat Tańca”  
na europejskim festiwalu  

Zespół „ŚWIAT TAŃCA” z Wejherowa,  kierowany przez Jo-
annę i Jacka Bernaśkiewiczów, otrzymał zaproszenie do 
wzięcia udziału w jednym z najbardziej prestiżowych festi-
wali w Europie - Światowym Karnawale Młodzieży i Mię-
dzynarodowym Festiwalu „MAGIA ITALIANA”. Festiwal ten 
odbędzie się w dniach 3-10 lipca 2010 roku w miejscowo-
ściach nadmorskich Bellaria i Igea Marina (Włochy). 
  Mając na względzie dotychczasowe osiągnięcia na festiwa-
lach „MUSZELKI WIGIER” w Suwałkach, „GIM SHOW” w 
Gdyni oraz w Lęborku - organizatorzy festiwalu włoskiego 
są przekonani, że zespół „ŚWIAT TAŃCA” odniesie swój ko-
lejny sukces. Uczestnicy festiwalu będą występować na sce-
nach włoskich parków rozrywki „Italia w miniaturze” oraz  
„Mirabilandia”.  
  Szczegóły o festiwalu przedstawione są na stronach: www.
tvfestiwale.pl lub www.eurofestiwale.pl   

Potrójne złoto dla sportowców-amatorów  
W  XIX Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce, 
które odbywały się w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Spale wzięło udział troje sportowców -amatorów  
z Wejherowa. Łącznie wystartowało 261 zawodników. 

W chodzie sportowym na dystansie 3000 m wystartowali Miro-
sław Łuniewski z Redy, Marian Trocki i Krystyna Kamińska  
z Wejherowa. Wszyscy wywalczyli złote krążki. Łuniewski zdo-
był złoty medal w kat. M-50. Marian Trocki w kat. M-55 wywal-
czył złoty medal w hali i tytuł mistrza Polski na czterotorowej 
bieżni z rezultatem 20:08.05. Krystyna Kamińska w kat. K-65 
również wywalczyła złoty medal z czasem 25:14.42.  
Wśród biegaczy wystartował jedynie Piotr Żebrowski z Wejhero-
wa, czołowy polski długodystansowiec w kat. M-45. Stoczył on 
pojedynek na dystansie 1000 m z czterokrotnym mistrzem świa-
ta z Vancouver 2009 - weteranów wśród policjantów i strażaków 
z - Jerzym Kulczykiem z Białogardu.  
Piotr Żebrowski osiągnął jeden z lepszych czasów w historii we-
teranów na tym dystansie - 2:49.98.  

Rafał Karcz, pierwszy z lewej 

Zwycięska drużyna z J ackiem Pisarkiem (z lewej), kom endan-
tem  wejherowskiej Straży  Miejs kiej i prezy dentem  Wejherowa 
Krzys ztofem Hildebrandtem (z prawej) 
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2.04 10.00 Wejherowskie Misterium Kaszubskie - Kolejna inscenizacja Drogi Krzyżowej w scenerii Kaszub-
skiej Golgoty w wykonaniu „Misterników Kaszubskich” w reż. Wojciecha Rybakowskiego. 

2.04  Wyjazd chóru męskiego „Harmonia” do Kielna – Koncert Pieśni Wielkopiątkowych. 

10.04 11.00 Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa Kongres  Polskich Klubów Motocyklowych  
pn. „Motocykliści dzieciom”. Miejsce:  Plac Jakuba Wejhera.  

14.04 17.00 Turniej Gry w Baśkę.    Miejsce: Kawiarnia „Kamienna” w Wejherowie. 

23.04  Wyjazd zespołów tanecznych Bąbelki i Baccara do Malborka oraz Kobylnicy/k. Słupska  
i udział w „Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Tańca Kwakowo 2010”. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----  Kwiecień 2010 rok  Kwiecień 2010 rok  Kwiecień 2010 rok  Kwiecień 2010 rok    

9.04 11.00 Spotkanie z Leszkiem Winczewskim w ramach projektu „3M czyli Reda Rumia i Wejherowo”. 

10.04 12.00 Zrozumieć świat. Cykl spotkań w ramach Biesiady Literackiej z najwybitniejszymi polskimi podróżni-
kami – Łukasz Wierzbicki.  

12.04 11.00 Spotkanie ze Stanisławem Janke w ramach projektu „3M czyli Reda Rumia i Wejherowo”. 

17.04 12.00 Zrozumieć świat. Cykl spotkań w ramach Biesiady Literackiej z najwybitniejszymi polskimi po-
dróżnikami  - Elżbieta Dzikowska.  

22.04 14.30 Spotkanie z Januszem Mamelskim w ramach projektu „3M czyli Reda Rumia i Wejherowo”. 

24.04 12.00 Zrozumieć świat. Cykl spotkań w ramach Biesiady Literackiej z najwybitniejszymi polskimi po-
dróżnikami – Marek Kamiński.  

26.04  Spotkanie z Januszem Molakiem w ramach projektu „3M czyli Reda Rumia i Wejherowo”. 

kwiecień  Wystawa fotograficzna „Koty” przygotowana przez Gdyńską Szkołę Społeczną. 

Kwiecień   Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 205. rocznica urodzin Hansa Christiana 
Andersena (1805-1875), 105. rocznica urodzin Hanny Januszewskiej (1905-1980), polskiej poet-
ki, 5. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II (1920-2005), 195. rocznica bitwy pod Waterloo 
(1815), 170. rocznica urodzin Michaiła Émile’a Zoli (1840-1902), pisarza francuskiego, 80. rocz-
nica śmierci Władimira Majakowskiego (1893-1930), rosyjskiego poety, dramatopisarza. 

   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    

19 marca br. obchodzony był Dzień Jedności Kaszubów. Dokład-
nie tego dnia w 1238 roku pojawiła się pierwsza pisemna 
wzmianka o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX. Chcąc pro-
mować barwy kaszubskie wśród Kaszubów, Marek Wantoch 
Rekowski wraz z Henrykiem Telesińskim objadą prawie całe 
Kaszuby i rozdawać będą kaszubskie flagi. W Wejherowie flagę 
otrzymał m.in.. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, a 
wydarzenie uświetnił występ męskiego chóru „Harmonia”.  

Rajd kaszubskiej flagi  IIIIX Mistrzostwa Wiedzy KomputeroweX Mistrzostwa Wiedzy KomputeroweX Mistrzostwa Wiedzy KomputeroweX Mistrzostwa Wiedzy Komputerowejjjj    
W Zespole Szkół nr 1 odbyły się IX Mistrzostwa Wiedzy Komputero-
wej wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Wyniki Gim-
nazjów,. Drużynowo: 1-Gimn. nr  2 , 2-Gimn. Nr 4, 3-Gimn. Społecz-
ne. Indywidualnie: 1-Marcin Trendel, 2 -Mateusz Jurczyński, 3 - 
Przemysław Składowski. Szkoły Podstawowe. Drużynowo: 1-Spo-
łeczna SP-1, 2-SP-11, 3-SP-9. Indywidualnie: 1-Paweł Maliński, 2– 
Szymon Boćkowski,  3-Przemysław Składowski. Gratulujemy. 
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejsk i 

Informacja - Kancelaria Ogólna 
(058) 677-70-00, fax (058) 672-12-57  

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

 058-677-70-19,  058-677-70-20 
Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 

Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski   
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

058-677-70-03, 058-677-70-04, 058-677-70-50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

058-677-70-20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewi cz 

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 Ś rodowiska 
(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 O środek 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 

Komunikat 

Związek Repres jonowanych Politycznie Żołnierzy Górników okręg  
„Kaszuby” zaprasza swoich członków do udziału w ogólnopolskim spotkaniu 

Żołnierzy Górników i Kombatantów, które odbędzie się w Częstochowie.   
Wyjazd zapl anowano 29 kwietnia br., a powrót 1 maja br.   

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia br.   
Informacje pod nr tel. 58 672 91 32 (wtorek - piątek w godz. 10-12).   

Konkurs        „RODNÔ MÒWA”    
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Wejherowo serdecznie zaprasza na elimi-
nacje gminne konkursu „RODNÔ MÒWA”, które odbędą się dnia 7 kwietnia 2010 r.  
o godz. 9 i 11 w Domu Kaszubskim w Wejherowie, przy Pl.  Jakuba Wejhera nr 11.  
Karty zgłoszeń uczestników są do pobrania  na stronie internetowej www.
zkpwejherowo.strona.pl; w siedzibie ZK-P oddział Wejherowo w środy od godz. 11 do 
13 lub w sklepie ,,Limar” w godz. od 10 do 18.   
Wypełnione karty zgłoszeń prosimy dostarczyć do Zrzeszenia Kaszubsko -
Pomorskiego pl. Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo, tel. (058) 672 49 09, tel. kom. 
505 691 001 w środy od godz. 11 do 13  lub u sekretarza Zarządu ZKP  Lidii Műller  
w sklepie ,,Limar” Plac Jakuba Wejhera nr 11 w godz. od  10 do 18. Karty zgłoszeń 
można również wysłać pocztą na adres  Zrzeszenia w terminie jak niżej (decyduje da-
ta nadania listu). Ostateczny termin składania kart zgłoszeń upływa 2 kwietnia br. 
 R E G U L A M I N (skrót) 
Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru ka-
szubskiego oraz pielęgnowania  mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom 
okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także pogłębienie wrażliwości  
na urodę literatury kaszubskiej. 
 I. Zasady uczestnictwa: 
1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory w jęz. kaszubskim: wiersz i proza (całość lub fragment) 
2.  Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekroczyć  6 min. 
II.  Uczestnicy konkursu będą oceniani w 6  kat. wiekowych: 

1.    grupa przedszkolna (proza lub poezja, czas do 3 min.) godz. 9; 2.  uczniowie kl.  
I – III  SP.  godz. 11; 3.  uczniowie kl. IV –VI  SP. godz. 11; 4. uczniowie gimnazjum  
godz. 11; 5. uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych  godz. 11;  6. dorośli  godz.  11 

III.  Konkurs przebiega w ramach kilkustopniowej eliminacji. 
1.  środowiskowe  (w szkołach lub placówkach upowszechniania kultury); 

2.  gminne (miejskie); 3.  powiatowe w oparciu o powiaty ( ytów, Chojnice, Człu-
chów,Gdańsk, Kartuzy, Kościerzyna, Lębork, Puck, Wejherowo ) w dniach 15 i 16 
kwietnia br, o godzinie 10  w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie ul. Zamkowa nr 2 a  - dla kat. wiekowej przedszkola, 
kl. III, SP - 15 kwietnia br. , dla pozostałych 16 kwietnia br. 4.   Turniej finałowy w 
Chmielnie w dniach 29-30 maja br. 

IV. Eliminacje  gminne ( miejskie ) mają na celu wyłonienie reprezentacji do Turnie-
ju Powiatowego  Liczba startujących w eliminacjach gminnych i środowiskowych 
ustalane są przez organizatorów konkursu gminnego. 

V. Organizator eliminacji powiatowych ustala liczbę startujących w eliminacjach 
powiatowych:  

   •  w kategorii wiekowej przedszkola – 3 uczestników 
   •  w kategorii wiekowej kl. I – III  SP  - 3 uczestników 
   •  w kategorii wiekowej uczniowie kl. IV – VI SP 2 uczestników 
   •  w kategorii wiekowej uczniowie gimnazjum 2 uczestników 
   •  w kat. uczniów szkół ponad gimnazjalnych – 2  uczestników 
   •  w kategorii wiekowej dorośli – 2 uczestników 
VI. Komisje oceniające wszystkich szczebli dokonują oceny uwzględniając następu-

jące kryteria:   
      dobór repertuaru,  interpretacja utworu, kultura słowna, ogólny wyraz arty-

styczny prezentacji 
Dodatkowych informacji udzielają : 
Lidia Műller, tel. 058 677 23 33  tel. kom.  502 560 862 
Leon Wesserling, tel. 058 672 43 80  tel. kom. 505 691 001 






