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W tym roku czytaniu tekstów biblijnych w języku kaszubskim towarzyszyła
niezwykła oprawa muzyczna - muzyka filmowa z elementami muzyki
elektronicznej, która zelektryzowała słuchaczy Verba Sacry.

Głównym organizatorem widowiska był Prezydent
Miasta Wejherowa.

Krzysztof Hildebrandt -

Jeszcze nigdy nie

przeznaczyliśmy tak

dużo pieniędzy na

drogi - rozmowa z

Wojciechem Kozłow-

skim, zastępcą prezy-

denta Wejherowa.

O podsumowaniu
2008 roku i planach

na 2009 rok mówi

Krzysztof Hildebrandt,

prezydent Wejherowa.

Zakład Usług Komu-

nalnych w Wejherowie

obchodził jubileusz

dziesięciolecia.

„Kocham. Reaguję”

przeciwdziałajmy

domowej przemocy

Chcesz zaplanować

dziecku ferie? W nu-

merze zamieszczamy

harmonogram zajęć

sportowo-rekreacyj-

nych w mieście.
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Wejherowska „Verba Sacra - 2009”

W wejherowskiej kolegiacie odbyła się po raz szósty Verba Sacra -
Modlitwy Katedr Polskich z udziałem Danuty Stenki - aktorki podkreśla-
jącej swoje kaszubskie korzenie. W jej interpretacji usłyszeliśmy

Więcej na str. 2



Fragmenty tekstów biblijnych czytane przez wybitną aktorkę
Danutę Stenkę, muzyka w wykonaniu grupy Lud Hauza
i efekty świetlne złożyły się na niecodzienne i porywające wi-
dowisko z cyklu Verba Sacra - Modlitwy Katedr Polskich.

Verba Sacra - Biblia po kaszubsku

Wydarzenie to jest częścią ogólnopolskiego projektu i ma już
swoją stałą publiczność, która przyjeżdża do gościnnej wejherow-
skiej kolegiaty niemal z całej Polski.

- Spotykamy się po raz szósty w gronie wielbicieli „Verba Sacra”
- prezentacji poświęconej tradycji słowa w kulturze polskiej
- mówił Krzysztof Hildebrandt, główny organizator Varba Sacra.

Pomysłodawcą tego projektu artystyczno-naukowo-religijnego
jest Przemysław Basiński z Poznania, a autorem przekładu
i komentarza o. dr hab. Adam Ryszard Sikora. Komentarz
filologiczny napisał i wygłosił prof. dr hab. Jerzy Treder.
Organizatorem spektaklu był Prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. Gościem specjalnym tegorocznej prezentacji był abp
Tadeusz Gocłowski Honorowy Obywatel Miasta Wejherowa.

- Praca nad przekładem „Ewangelii według św. Mateusza” trwała
8 miesięcy - mówi o. Adam Ryszard Sikora. - Było to kolejne
spotkanie z greckim zapisem Ewangelii i próbą przełożenia
świętych tekstów na język kaszubski.

W tym roku autorami muzyki do Verba Sacra 2009 byli Tadeusz
Korthals (Northstudio) i Cyprian Wieczorkowski (Lud Hauza).
Usłyszeliśmy liryczne pejzaże grane na instrumentach strunowych
(utwór „Błogosławieni” z wokalizami solistki z Kaszub, Weroniki
Korthals), a także bardzo dynamiczne uderzenia etnicznych
bębnów, którym towarzyszyły kaszubskie perkusjonalia - diabelskie
skrzypce (utwór „Sąd ostateczny”). Lud Hauza grupa producencka
wystąpiła w składzie: Cyprian Wieczorkowski - elektronika,
Weronika Korthals - śpiew, violin, Dawid Gorgolewski- gitary,
keyboards, Zdzisław Ejsmondt - drums, Tadeusz Korthals -
instrumenty klawiszowe, perkusjonalia.

Gość specjalny tegorocznej prezentacji ks. abp Tadeusz Gocłow-
ski - Honorowy Obywatel Miasta Wejherowa, po zakończeniu wi-
dowiska podziękował serdecznie nie tylko wspaniałym wykonaw-
com, ale także prezydentowi miasta Krzysztofowi Hildebrandtowi
podkreślając, że to dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i pomocy
finansowej możliwe było zrealizowanie tego znakomitego dzieła.

O. dr hab.
Adam Sikora

Prof. dr hab.
Jerzy Treder

Prezydent Wejherowa
K. Hildebrandt

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Wejherowie
11 stycznia br. na wejherowskich ulicach wiele osób z dumą nosiło
na swoich ubraniach czerwone serduszka z napisem „Wielka
Orkiestra Światecznej Pomocy”. Serduszko otrzymał każdy, kto
wrzucił do puszki wolontariuszy, choćby grosik.

Niemal przez cały dzień w Wejherowskim Centrum Kultury działo
się sporo. W ramach Orkiestry wystąpiło wiele dziecięcych zespołów
tanecznych m.in. Bąbelki, Elfy, Żaki z naszej paki i Baccara.
Koncertowały zespoły rockowe Blind Trail, Rock Music, Music
Association, a także soliści - Przemysław Miarczyński, Darosław
Sławiński i Paweł Ciborski. Odbywała się też ciesząca się zain-
teresowaniem aukcja. Wśród licznej grupy wejherowskich wolon-
tariuszy, którzy zbierali datki naleźli się m.in. wejherowscy pre-
zydenci Krzysztof Hildebrandt, Bogdan Tokłowicz i Wojciech
Kozłowski. W trakcie akcji sztab WCK zebrał kwotę 23 877,43 zł
i 3 USD. Akcje sponsorowali: Auto Brudniewicz, Restauracja Avena,
Taxi-Limuzyna Bartosz Nowopolski, Bergman Studio, Cukiernia
Władysław Szymoniak, Pizzeria Chata, Delikatesy 24, P. Buchna.

Słowo przez wielkie „S”
rozmowa z Danutą Stenką, aktorką

- Podkreśla Pani zawsze swoje kaszub-
skie korzenie. Czy dzięki temu udział
w przedsięwzięciu jest łatwiejszy?

- Czym Verba Sacra jest dla Pani?

- W tym roku czytaniu przez Panią tekstów, towarzyszyła
nieco inna oprawa muzyczna. ...

- Czy przygotowania do tej edycji wymagały więcej pracy?

- Dziękuję za rozmowę.

- To jest wyjątkowa sytuacja, bo staję
przed publicznością wśród moich blis-
kich. Czytam fragmenty tekstów biblij-
nych w języku moich pradziadków,
dziadków i rodziców. Jest jednocześnie
materiałem, nad którym pracuję i staram
się przekazać jak najlepiej słowo boże
przez największe „S”. Nie potrafię tego
porównać z całą moją dotychczasową pracą.

- Dla mnie jest to wielka podróż. Z roku na rok uświadamiam
sobie coraz bardziej, że gdyby nie te spotkania, mój kaszubski
zanikłby. Jestem niestety rzadkim gościem na tych terenach,
a poza nie mam możliwości rozmawiania po kaszubsku. Verba
Sacra pozwala mi utrwalić ten język. Jest to niezwykła moja
wyprawa w zawiłości Pisma Świętego. Zawsze podczas przy-
gotowania dzwonię do ojca Sikory. Mam zawsze mnóstwo
pytań i wątpliwości. Te spotkania w Wejherowie dają mi szanse
dokopywania się do sensu słów, które wydawało mi się, że
znam, a jednak nie znam wcale.

- Mnie bardzo nastrajała. Czułam, że mnie wypełnia, dodaje
skrzydeł. To było naprawdę niesamowite uczucie, którego
doświadczyłam.

- W tym roku tekst był inny. Łatwiejszy dla mnie do czytania
i pewnie łatwiejszy do odbioru, bo była to jedna dłuższa
opowieść. Oczywiście są to wybrane fragmenty, ale nie były to
osobne zupełnie części.

Iwona Rogacka
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  Nowe skrzydło jest budowane na tyłach budynku istniejącego 
przy ul. 12 Marca kosztem parkingów dla urzędników. Na parterze 
zaplanowano duŜą salę obsługi klienta, na 1. i 2. piętrze będą biura, 
a na 3. sale konferencyjne oraz Miejski Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych, który zostanie przeniesiony z ul. Kusocińskiego. Na 
tej samej, trzeciej kondygnacji zaplanowano miejsce dla Kurato-
rium Oświaty oraz Punkt Paszportowy, który obecnie mieści się na 
ul. Wałowej. Mieszkańcy niejednokrotnie interweniowali w spra-
wie złych warunków lokalowych tego urzędu. Rozbudowa jest nie-
zbędna i to zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników.                                       
 - Dochodzi nam tak wiele róŜnych zadań i nowych interesantów, 
Ŝe nie mieścimy się w pomieszczeniach, którymi obecnie dyspo-
nujemy - mówi Dorota Grochalska, kierownik Wydziału Inwe-
stycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. - Proszę sobie wyobrazić sytuację, Ŝe 
w niewielkim 3- osobowym pokoju, jeden z pracowników roz-
mawia przez telefon, drugi uzgadnia coś z wykonawcą, a trzeci 
przyjmuje interesanta. Obecnie mieszkańcy nie mają nawet miej-
sca do wypełnienia dokumentów na korytarzu. Wszystko to spra-
wia, Ŝe warunki do pracy są bardzo trudne. Nie mamy większej 
sali, w której trzeba prowadzić narady i rozmowy z podwyko-
nawcami. Nasi mieszkańcy, którzy przychodzą do urzędu często 
muszą tłoczyć się na korytarzu, a do dyspozycji pracowników  
i  interesantów jest tylko jedna koedukacyjna toaleta.  

RRRRozbudowa urzędu przy ul. 12 Marca jest koniecznaozbudowa urzędu przy ul. 12 Marca jest koniecznaozbudowa urzędu przy ul. 12 Marca jest koniecznaozbudowa urzędu przy ul. 12 Marca jest konieczna    
Poprawa warunków obsługi mieszkańców i ułatwienie dostępu do urzędu  - to cel rozbudowy obiektu przy uli-
cy 12 Marca. Będzie to moŜliwe dzięki  dodatkowym trzem piętrom w nowym skrzydle. Cały obiekt będzie do-
stępny dla ludzi starszych, matek z dziećmi i osób niepełnosprawnych.  

  Po rozbudowie wszystkie wydziały obsługujące mieszkańców 
będą znajdowały się w jednym miejscu przy ul. 12 Marca. Z ratu-
sza do nowego obiektu ma być przeniesiony Wydział Spraw Oby-
watelskich. Dzięki temu wszystkie wydziały zajmujące się admini-
stracją będą znajdowały się w jednym miejscu - mieszkaniec nie 
będzie musiał szukać wydziałów w całym mieście.                      (ir) 

Wyjątkowo duŜo pieniędzy na drogi 
- Co będzie najwaŜniejsze  
w inwestycjach miejskich w 
2009 roku? 
 - Bez wątpienia drogi. Wy-
starczy spojrzeć na fakty, na 
budŜet miasta na 2009 rok. Na 
inwencje drogowe zaplanowa-
liśmy prawie 13 mln zł, wo-
bec 6-7 mln zł rocznie w la-
tach ubiegłych. Jeszcze nigdy 
nie przeznaczyliśmy tak duŜo 
pieniędzy na drogi, gdyŜ ma-
my świadomość problemów 
komunikacyjnych do rozwią-
zania. W budŜecie inwestycyj-
nym na 2009 drogi stanowią prawie 50 
proc. łącznych wydatków, gdyŜ jest 13 z 27 
mln zł. Cała reszta  razem wzięta - tj. inwe-
stycje w kulturę, oświatę, sport i rekreację, 
budowa mieszkań i administracja – daje 
nieco ponad 50 proc. Co w takim razie, jak 
nie drogi, jest dla nas najwaŜniejsze?  
 - Ile ulic zostanie wykonanych w 2009 
roku? 
 - W tym roku tak się akurat złoŜyło, Ŝe re-
alizowane będą trzy duŜe, waŜne i bardzo 
kosztowne inwestycje: Śródmieście 
(obejmujące odcinek ul. Wałowej, parking 
przy tej ulicy,  ul. Dąbrowskiego, ul. Pół-
nocną  wraz terenami przyległymi), a po-

nadto ul. Necla i ul. Sta-
romłyńska. Oprócz ilości ulic 
zaplanowanych do wykona-
nia naleŜy teŜ zwrócić uwagę 
na ich waŜność dla miasta, 
wielkość a co za tym idzie 
koszt inwestycji. Oczywiście 
zaplanowanych jest takŜe 
szereg mniejszych zadań in-
westycyjnych i remontowych 
dotyczących, tak ulic, jak i 
chodników, bo pamiętać na-
leŜy teŜ o pieszych.  
 - Jakie są plany na kolejne 
lata?   

- Na biurku mam gotowe do realizacji pro-
jekty 4 ulic, 5 kolejnych projektów tech-
nicznych zakończonych zostanie jeszcze w 
tym roku, a dokumentacja na 4 następne 
ulice jest rozpoczęta. Oznacza to, Ŝe po zre-
alizowaniu tegorocznych planów, w ciągu 
najbliŜszych 2-3 lat, będziemy budować co 
najmniej 13 ulic. Drogi były, są i będą dla 
prezydenta Hildebrandta bardzo waŜne.  
Wynika to z twardych faktów, które przed-
stawiłem. JeŜeli więc osoby publiczne mó-
wią, Ŝe tak nie jest, to oznacza, Ŝe po prostu 
nie znają budŜetu miasta. 
 - Dziękuj ę za rozmowę. 
                         Rozmawiała Iwona Rogacka 

                Ilu nas jest? 
Liczba mieszkańców Wejherowa wzrosła 
w ciągu minionych czterech lat o ponad 
tysiąc osób. 31 grudnia 2008 r. w Wejhero-
wie zameldowanych było 47 882 osoby  
(46 389 na pobyt stały i 1 493 na pobyt cza-
sowy), to o 447 osób więcej niŜ przed ro-
kiem. Jeszcze w 2005 roku zameldowa-
nych było 46 968 wejherowian.  
  Ten wzrost jest najlepszym wynikiem w cią-
gu ostatnich lat. Wynika on zarówno z przy-
rostu naturalnego, gdyŜ w 2008 roku w Wej-
herowie urodziło się 639 dzieci. Zmarło nato-
miast 438 osób. W głównej mierze jest jed-
nak wynikiem przeprowadzania się miesz-
kańców z innych miast. Wejherowo coraz 
bardziej postrzegane jest jako dobre miejsce 
do zamieszkania. Systematyczne zwiększa-
nie liczby mieszkańców jest równieŜ wyni-
kiem szerokiej oferty kulturalnej, a takŜe wy-
sokiego poziomu oświaty, co jest szczególnie 
waŜne dla młodych małŜeństw decydujących 
się mieszkać w Wejherowie.   
  Dla porównania: w 2005 r. miasto liczyło 
46 824 mieszkańców, było to  więcej o 236 
osób aniŜeli w roku 2004, a na świat przyszło 
473 dzieci. Rok później – w 2006 r. przybyło 
144 osoby, a urodziło się 504 dzieci. W 2007 
roku wzrost był jeszcze większy i wzrósł o 
467 osoby, a urodziło się 544 dzieci. W  
2008 r. przybyło 447 mieszkańców. (ir) 
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wywaliśmy wiele projek-
tów technicznych na nowe 
zadania w kolejnych latach. 
Remontowane były szkoły, 
cały czas poprawia się ja-
kość oferty edukacyjnej. 
Rozwijało się budownictwo 
mieszkaniowe. Miasto du-
Ŝo remontowało w budyn- 
kach i mieszkaniach komu-
nalnych m.in. rozpoczęliśmy 
program wymiany ogrzewa-
nia. W zeszłym roku  
w czterech duŜych kamienicach zostały 
zlikwidowane piece węglowe, które kopci-
ły. Zamontowano w nich ogrzewanie 
OPEC lub gazowe.  
 
- To był bogaty w wydarzenia kultural-
ne rok. Gościli śmy w Wejherowie wiele 
znakomitych artystów.  
- Rzeczywiście udało się zorganizować 
sporo imprez kulturalnych i rozrywko-
wych. Przypomnę m.in. Weiheropolis 
przygotowane z okazji zakończenia reno-
wacji Kalwarii Wejherowskiej, Festiwal 
Pieśni o Morzu oraz Verba Sacra. W na-
szym mieście występowały znane gwiaz-
dy estrady, m.in.: Urszula, Ewelina Flin-
ta, DŜem, TSA, które przyciągnęły rzesze 
mieszkańców. Kontynuowaliśmy budowę 
nowych i rozbudowę ogólnodostępnych 
osiedlowych obiektów rekreacyjno-
sportowych dla dzieci młodzieŜy. Stara-
my się równomiernie rozwijać miasto  
w sposób zrównowaŜony w róŜnych dzie-
dzinach. 
 
- To był waŜny rok dla samorządów, bo 
wchodzimy w decydującą fazę ubiega-
nia się o środki unijne…  
- Dlatego wszystkie działania bardzo się 
nasiliły. W 2008 roku były sukcesy. 
Oprócz wspomnianej juŜ dotacji na park, 
wywalczyliśmy modernizację ze środków 
unijnych drogi wojewódzkiej nr 218  
z Nowego Dworu do Wejherowa, w tym 
ulicy Marynarki Wojennej w naszym 
mieście. Zabiegaliśmy o to od wielu lat,  
a jako miasto dołoŜyli śmy się finansowo. 
Poza tym zdobyliśmy dotację na tzw.  
„schetynówki”, czyli na ulicę Necla.  
Wymienione wyŜej roboty ruszą w tym 
roku. 
 
- Potrzeby samorządu są zapewne 
większe niŜ moŜliwości?  
- Nie obiecujemy zadań niemoŜliwych  
i nierealnych. Problem polskich polity-
ków polega na tym, Ŝe bardzo często 
obiecują rzeczy, których obiektywnie zro-
bić się nie da. My tak nie robimy. Cho-

- Początek nowego roku zawsze skłania 
do podsumowań: jak ocenia Pan minio-
ny rok? 
- Rok 2008 był bardzo bogaty w róŜno-
rodne wydarzenia. Rok  znaczący dla roz-
woju Wejherowa oraz wizji miasta, którą 
realizujemy. Z jednej strony jest to wizja 
miasta, w którym dobrze się mieszka,  
o wysokim komforcie Ŝycia, a z drugiej - 
miasta turystycznego. Tu najwaŜniejsze 
są dwa wydarzenia. Miniony rok był Ro-
kiem Kalwarii Wejherowskiej związanym 
z zakończeniem renowacji naszej naj-
większej atrakcji turystycznej. Towarzy-
szyło temu szereg róŜnych przedsięwzięć:  
kulturalnych, społecznych i religijnych, 
które – jak się okazało – wyzwoliły duŜą 
aktywność mieszkańców. Symbolicznie 
zakończyliśmy jedną rzecz, a  jednocze-
śnie rozpoczęliśmy drugą, która w mojej 
ocenie jest przełomowa. 
 
- Przełomowa inwestycja? 
- Po kilku latach prac przyjęliśmy  
„Program  Rewitalizacji Miasta Wejhero-
wa”. Zwracam uwagę na ten dokument, 
poniewaŜ określił on nasze działania na 
wiele najbliŜszych lat. Jego realizacja nie 
zakończy się w tej kadencji. JuŜ dziś war-
tość planowych inwestycji przekracza 
kwotę 100 mln zł. Podniesie to istotnie 
standard Ŝycia w Wejherowie i jakość 
oferty, którą kierujemy do mieszkańców  
i turystów, m.in. w zakresie spędzania 
wolnego czasu i atrakcyjności zamieszka-
nia. Ponadto inwestycje oŜywią i wzmoc-
nią rozwój gospodarczy Wejherowa. Jed-
nym słowem rok 2008 r. to były  nowe 
wyzwania związane z wizją Wejherowa, 
które zmienią nasze miasto. 
 
- Jakie inwestycje zostały  juŜ  zrealizo-
wane lub rozpoczęte? 
- W ramach rewitalizacji rozpoczęły się 
roboty budowlane pierwszego etapu prze-
budowy ul. Wałowej i terenów przyle-
głych, czyli porządkowania Śródmieścia. 
Zdobyliśmy dotację unijną na rewitaliza-
cję Parku Miejskiego, jako bezpłatnego 
ogólnodostępnego miejsca rekreacji   
i wypoczynku. Przygotowaliśmy doku-
mentację i podjęliśmy starania o pienią-
dze na budowę nowego obiektu Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury z prawdzi-
wego zdarzenia. Oprócz tego realizowali-
śmy zadania, które wykonujemy co roku, 
starając się utrzymywać ich wysoki po-
ziom wyznaczony przez ostatnie lata.  
I tak, wybudowano oraz wyremontowano 
sporo dróg i chodników. Drogi są i będą 
naszym priorytetem, co nie ulega naj-
mniejszej wątpliwości. Dlatego przygoto-

ciaŜ zawsze moŜe się zda-
rzyć, Ŝe coś się nie uda, bo 
są przepisy, procedury, cza-
sami zabraknie szczęścia,  
a Ŝycie administracyjne jest 
skomplikowane. UwaŜam, 
Ŝe jest to uczciwe i odpo-
wiedzialne podejście. Tylko 
wtedy bowiem moŜna być 
władzą wiarygodną. Tak 
działamy od lat i taki spo-
sób działania zyskał – mo-
im zdaniem – zaufanie spo-

łeczne oraz pozytywną ocenę mieszkań-
ców.  
- Dziękuj ę za rozmowę. 

                                    Iwona Rogacka 

To był rok pełen wyzwań  
O podsumowaniu roku 2008 rozmawiamy z Prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem 

 

Wypowiedź prezydenta w sprawie  
           budŜetu na 2009 rok  

- Nie zamierzam w 2009 roku zwolnić 
tempa rozwoju miasta. Jedno jest pewne. 
Pomimo niepokojów ekonomicznych rok 
zapowiada się w Wejherowie niezwykle 
ciekawie i będzie rokiem lepszym od 
ubiegłego. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
Ŝe budŜet miasta na rok 2009 jest bardzo 
proinwestycyjny i rozwojowy. Wejhero-
wo czeka prawdziwy skok w inwesty-
cjach, bo wydatki wzrosną z 17 mln zł  
w 2008, do 27 mln planowanych na rok 
2009. Zapewni to dalszy rozwój miasta, 
poprawę warunków Ŝycia mieszkańców  
i wpłynie na oŜywienie gospodarcze. Naj-
waŜniejsze inwestycje planowane na rok 
2009 to przede wszystkim drogi (rozmo-
wa z Wojciechem Kozłowskim, zastępcą 
prezydenta Wejherowa dotycząca inwesty-
cji drogowych na str. 3 - przyp. red.). 
  WaŜną pozycją w budŜecie jest oświata - 
w tym roku kontynuowany będzie pro-
gram modernizacyjno-remontowy placó-
wek oświatowych. Sport i wypoczynek to 
znaczny aspekt Ŝycia społecznego w na-
szym mieście. Zadania z tej dziedziny 
będziemy realizować przede wszystkim 
poprzez udzielanie dotacji organizacjom 
pozarządowym, które będą prowadziły 
szkolenie dzieci i młodzieŜy. Organizo-
wane będą takŜe cykliczne imprezy spor-
towo-rekreacyjne.  
  Przewidujemy takŜe bogaty kalendarz 
imprez kulturalnych. W ofercie kultural-
no-rozrywkowej znajdują się zarówno 
stałe pozycje programowe jak Dzień Jaku-
ba, Majówka Miejska, Koncert Wielka-
nocny i Wigilijny, Jarmark Wejherowski, 
Festyny Wakacyjne, Koncerty Letnie, 
Open Air Rock Festiwal, Sylwester, jak  
i okolicznościowe, organizowane tylko  
w 2009 roku, np. obchody Roku Piaśnic-
kiego.  
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           Nazwa Kwota 

   Dochody budŜetu 115 478 710 zł 

   Wydatki budŜetu 114 914 710 zł 

   Rozchody budŜetu  564 000 zł 

BudŜet miasta na 2009 rok 

Lp. Cel  wydatków % Kwota (w zł) 

1. Oświata i wychowanie 23,03 26 469 507 

2. Pomoc społeczna 18,20 20 918 228 

3. Transport i łączność 17,73 20 379 223 

4. Administracja publiczna  12,84 14 761 260 

5. Gospodarka mieszkaniowa 11,67 13 410 510 

6. Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

5,27 6 054 846 

7. Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego  

4,34 4 988 393 

8. Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpoŜarowa 

1,89 2 169 500 

9. Kultura fizyczna i sport 1,86 2 142 006 

10. Ochrona zdrowia 1,05 1 200 700 

11. Inne (m.in. usługi, leśnictwo, 
rolnictwo, turystyka, energia)  

0,81 927 700 

12. Rezerwy ogólne i celowe  0,57 660 679 

13. Edukacyjna opieka wychowawcza  0,41 465 766 

14. Obsługa długu publicznego 0,32 366 400 

RAZEM WYDATKI 100,00 114 914 710 

DROGI PUBLICZNE   

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - etap I:   
Budowa  parkingu przy Wałowej - Rzeźnickiej wraz z frag-
mentem ul. Wałowej, przebudowa ul. Dąbrowskiego, ul. Pół-
nocnej, budowa placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego.  

Ulica Necla (odcinek od ul. Konopnickiej do ul. Chmielew-
skiego) - realizacja. 

Ulica Staromłyńska (od ul. Chopina do ul. Obrońców Wyb-
rzeŜa) wraz z obiektem mostowym -  realizacja. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd 
do Trójmiasta: Nowy Dwór Wejherowski - Wejherowo  
(w Wejherowie odcinek do skrzyŜowania z ul. Wybickiego)  
- realizacja. 

Ul. Sędzickiego (odcinek od ul. Sikorskiego do przystanku 
SKM)  - realizacja. 

Turystyczny szlak północnych Kaszub, na terenie Wejhero-
wa m.in. promenada pieszo-rowerowa wzdłuŜ rzeki Ce-
dron - oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowa-
nie budowy z funduszy europejskich.  

Przebudowa skrzyŜowania ul. 10 Lutego, Św. Jana i Sien-
kiewicza - etap I - prace projektowe. 

Projekt węzła „Zryw” wraz z poł ączeniem drogi krajowej 
nr 6 z ul. Sikorskiego - prace projektowe. 

Ul. Kotłowskiego - prace projektowe. 

   Ul. Spacerowa - prace projektowe. 

   Ul. Śmiechowska - prace projektowe. 

   Ul. Orzeszkowej - prace projektowe. 

Ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Ofiar Grudnia - prace projektowe. 

INNE INWESTYCJE MIEJSKIE    

Wzrost atrakcyjności Miasta Wejherowa poprzez budo-
wę „Filharmonii Kaszubskiej” - oczekujemy na rozstrzy-
gnięcie konkursu na dofinansowanie budowy . 
 

Przebudowa obiektów MOPS w Wejherowie - realizacja. 

Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 - realizacja 

Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Par-
ku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie  
- etap I - realizacja. 

Program przebudowy systemów grzewczych  budynków 
mieszkalnych w Wejherowie na lata 2008-2013 
- realizacja. 

Budynek socjalny przy ul. Przemysłowej 36B w Wejherowie  
- realizacja 

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 9  
- prace projektowe. 

Budowa nowego boiska obok Zespołu Szkół nr 3  
przy ul. Nanickiej - realizacja. 

Inwestycje 2009 rok - wykaz zadań   

Struktura budŜetu miasta  

14 13 12 11 
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Zbycie tych nieruchomości na Wzgórzu Ojca Grzegorza nastąpi po 
dokonaniu podziału geodezyjnego, zgodnie z planem. Przetargi nie-
ograniczone dla wszystkich zainteresowanych planowane są na wio-
snę 2009 roku.  Uchwałę przyjęto większością głosów,  2 radnych nie 
głosowało.  
- Uchwała Nr 309 w sprawie zamiany udziałów w nieruchomości 
stanowiącej własność Gm. Miasta Wejherowa na udziały w nierucho-
mościach stanowiących własność Wejherowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
Zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski wyjaśnił, Ŝe zamiany do-
konano w celu moŜliwości doprowadzenia dróg wewnętrznych do 
poszczególnych nieruchomości na Wzgórzu Ojca Grzegorza, co 
stworzy moŜliwość sprzedaŜy kolejnych działek w tym rejonie mia-
sta. Uchwałę przyjęto większością głosów, 2 radnych nie głosowało.  
- Uchwała Nr 310  w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej 
własność  Gm. Miasta Wejherowa na nieruchomość będącą w uŜyt-
kowaniu wieczystym osoby fizycznej; 
Uchwała Nr 311 w sprawie ustanowienia słuŜebności gruntowej prze-
jazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gm. Mia-
sta Wejherowa; 
 - Uchwała Nr 312 w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości stano-
wiącej własność    Gminy Miasta Wejherowa; 
Rada Miasta upowaŜnia Prezydenta Miasta do wydzierŜawienia w 
drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o pow. nie więk-
szej niŜ 400 m2,  pod lokalizację  obiektu całorocznej restauracji i ka-
wiarni oraz corocznie sezonowego ogródka letniego - na okres 20 lat. 
Działka jest własnością Miasta  i znajduje się na Pl. Jakuba Wejhera. 
Uchwałę przyjęto większością głosów przy 8 głosach przeciwnych  
i 2 wstrzymujących.  
- Uchwała Nr 313 w sprawie zasad dzierŜawy nieruchomości stano-
wiących własność Gm. Miasta Wejherowa.  
Rada Miasta upowaŜniła Prezydenta Miasta Wejherowa do zawiera-
nia z dotychczasowymi dzierŜawcami, z którymi zawarto umowy na 
czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów dzierŜaw na okres do 3 lat.
Uchwałę przyjęto większością głosów.  
- Uchwała Nr 314 w sprawie podpisania Porozumienia z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, dotyczą-
cego przejęcia przez Gm. Miasto Wejherowo w zarządzanie dróg 
zbiorczych leŜących w granicach administracyjnych miasta Wejherowa; 
- Uchwała Nr 315 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od 
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Wejherowa 
Dotyczy przyjęcia Placu Grunwaldzkiego, gdzie poprzednio stał 
czołg, od Skarbu Państwa . Działka nr 158/40 o pow. 1122 m2 obr. 7. 
jest fragmentem drogi publicznej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  
- Uchwała Nr 316 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od 
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Wejherowa; 
Darowizna od Skarbu Państwa (działka 223/10 o pow. 985 m2 obr. 
16), ma być przeznaczona na rozbudowę StraŜnicy Ochotniczej Stra-
Ŝy PoŜarnej w Wejherowie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  
- Uchwała Nr 317 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikat 
od ceny sprzedaŜy nieruchomości Wejherowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległych, stanowiących własność Spółdzielni wykorzy-
stywanych na cele mieszkaniowe.; 
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych na os. Kaszubskim w Wejhero-
wie, stanowiących własność Gm. Miasta Wejherowa, na rzecz Wej-
herowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem uchwały jest pomoc w 
uwłaszczeniu spółdzielców poprzez poprawienie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe. Uchwała dotyczy działek, na których nie moŜna prowa-
dzić nowych działań inwestycyjnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
- Uchwała Nr 318 w sprawie uchwalenia - Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2009; 
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz poinformował, Ŝe na realiza-
cję programu Miasto przeznaczyło 30 000 zł. Z tego 17 000 zł -  reali-
zacja programu edukacyjno-profilaktycznego i profilaktyka przeciw 
uzaleŜnieniom, 10 000 zł trafi do organizacji stowarzyszeń, za 2 000 z 
ł zostaną zakupione materiały informacyjne, a 1 000 zł przeznaczone 
jest na szkolenia i delegacje. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
- Uchwała Nr 319 w sprawie uchwalenia - Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009; 
Jak powiedział Bogdan Tokłowicz na program profilaktyki przeciw-
alkoholowej Miasto przeznaczyło środki w wys. 820 000 zł.  Z tego 
595 600 zł - zajęcia pozalekcyjne na krytej pływalni i lodowisku, pro- 

16 grudnia 2008 roku odbyła się XXX Zwyczajna Sesja Rady Mia-
sta Wejherowa, podczas której uchwalono budŜet na 2009 rok.  
W trakcie obrad przyj ęto 29 uchwał. Są to następujące uchwały. 
- Uchwała nr 300 w sprawie zmian budŜetowych w budŜecie Gm. 
Miasta Wejherowa na rok 2008; 
Po zmianach dokonanych przez Radę Miasta budŜet na rok 2008 
został zamknięty dochodami w kwocie 107 307 390 zł i wydatkami 
w kwocie 117 186 718 zł. Przychody budŜetowe wyniosły 14 117 
690 zł a rozchody 4 238 362 zł. Uchwałę przyjęto większością gło-
sów, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym. 
- Uchwała nr 311 w sprawie uchwalenia budŜetu Gm. Miasta Wejhe-
rowa na rok 2009. 
Szczegółowe dane na temat tegorocznego budŜetu znajdują się na 
stronach 4 i 5. Uchwałę budŜetową przyjęto większością głosów przy 
4 głosach sprzeciwu i 2 głosach wstrzymujących. 
- Uchwała nr 302 dotycząca protestu w sprawie planów budowy: 
Uchwałę przyjęto większością głosów przy 2 głosach sprzeciwu i 4 
wstrzymujących. Patrz. str. 7. 
- Uchwała nr 303 w sprawie zawarcia Umowy o udzielenie dotacji ze 
Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 
dotyczącej pokrycia przez Gm. Miasta Wejherowa kosztów remontu 
i modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie oraz sfinansowania zakupu sprzętu 
specjalistycznego dla Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie; 
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz poinformował, Ŝe z wnio-
skiem o pomoc finansową do miasta zwrócił się szpital. Rada Miasta 
przyznała szpitalowi dotację na ten cel w kwocie 300 000 zł. Na re-
mont i modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
przyznano 250 000 zł, zaś na zakupu sprzętu specjalistycznego dla 
Oddziału Urologii - 50 000 zł. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
- Uchwała Nr 304 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejhero-
wa w rejonie ulic Sucharskiego i Łęgowskiego; 
Jak poinformował z-ca prezydenta Wojciech Kozłowski uchwała ma 
na celu dostosowanie wielkości nowej zabudowy nieruchomości juŜ 
istniejącej w tym rejonie miasta oraz rozwiązanie spraw komunika-
cyjnych pomiędzy ul. Wejherowską a ul. Sucharskiego w celu uła-
twienia rozwoju Górki Bolszewskiej. Uchwałę przyjęto większością 
głosów przy 2 głosach wstrzymujących. 
- Uchwała Nr 305 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla 
łącznika drogowego od ul. Strzeleckiej do węzła „Działki” na drodze 
krajowej nr 6; 
Zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski poinformował, Ŝe uchwa-
lenie planu oznacza zakończenie prac związanych z planowaniem 
przestrzennym tego rejonu miasta. Miasto posiada wszystkie odpo-
wiednie uzgodnienia dotyczące przygotowań do budowy łącznika 
drogowego m.in. z Lasów Państwowych, Ochrony Środowiska, Wo-
jewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uchwałę 
przyjęto większością głosów przy 3 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymu-
jącym. 
- Uchwała Nr 306 w sprawie sprzedaŜy pomieszczenia znajdującego 
się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie stanowiącego 
własność Gminy Miasta Wejherowa; 
- Uchwała Nr 307 w sprawie wysokości opłat oraz zasad przyjmowa-
nia odpadów na składowisku w Rybskiej Karczmie; 
Zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku w Ryb-
skiej Karczmie jest niezbędna z uwagi na gromadzenie pieniędzy na 
rekultywacje składowisku po zakończeniu jego eksploatacji. Ponadto 
w ostatnim czasie wzrosły takŜe np. koszty pracownicze, a ogólnie 
koszty funkcjonowania. W podstawowej grupie niesegregowanych 
odpadów komunalnych opłata za składowanie wzrosła z 69 do 80 zł 
za 1 Mg, co w przeliczeniu na 1 osobę oznacza wzrost o ok. 25-30  gr 
miesięcznie, czyli ok. 1-1,5 zł na rodzinę. Uchwałę przyjęto jedno-
głośnie. 
- Uchwała Nr 308 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących 
własność Gm.  Miasta Wejherowa; 
Rada Miasta Wejherowa upowaŜniła Prezydenta Miasta Wejherowa 
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych 
nieruchomości, stanowiących własność Miasta Wejherowa, połoŜo-
nych przy ul. Nowowiejskiego w obrębie 8. Do sprzedaŜy przewi-
dzianych jest 8 działek o powierzchni od 1100 do 3500 m2 pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną lub/i pod zabudowę usługową. 

XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa 
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programy profilaktyczne oraz świetlice środowiskowe, 180 000 zł - 
Akcja Lato i Zima i zajęcia terapeutyczne, 30 000 zł - Miejska Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 5 000 zł - szkolenia,  
6 400 - eksploatacja. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  
- Uchwała Nr 320 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysoko-
ści i udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym, punktom przed-
szkolnym i zespołom wychowania przedszkolnego prowadzonym 
przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gm. Miasta Wejherowa; 
Z-ca prezydenta Bogdan Tokłowicz poinformował, Ŝe przepisy tej 
uchwały dotyczą  prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne 
przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolne-
go, takich jak zespoły wychowania przedszkolnego oraz  punkty 
przedszkolne. Przedszkola niepubliczne - otrzymują  dotacje z budŜetu 
Gm. Miasta Wejherowa na kaŜdego ucznia w wysokości 75% ustalo-
nych w budŜecie miasta wydatków bieŜących ponoszonych w przed-
szkolu publicznym prowadzonym przez miasto w przeliczeniu na jed-
nego ucznia (zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przed-
szkolne - otrzymują  dotacje z budŜetu miasta w wysokości 40 %). W 
przedszkolach niepublicznych wysokość dotacji na 1 ucznia w 2009 r. 
wynosi 311 zł miesięcznie, zaś zespołach wychowania przedszkolnego 
i punktach przedszkolnych - 166 zł. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
- Uchwała Nr 321 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowa-
dzonym przez Gm. Miasta Wejherowa przedszkolu publicznym; 
Jak poinformował zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz w przed-
szkolach publicznych  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są opłacane 
przez rodziców w wysokości 30% kalkulacyjnych kosztów eksploata-
cji placówki przedszkolnej bez kosztów inwestycji i remontów w 
przeliczeniu na 1 dziecko. W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 
grudnia 2009 roku odpłatność za  świadczenia w Przedszkolu Samo-
rządowym Nr 2 wynosi miesięcznie łącznie 309 zł. Z tego odpłatność 
za zajęcia opiekuńczo- wychowawcze wynosi 171 zł, za wyŜywienie 
90 zł, za przygotowanie posiłku - 48 zł. Ulga w odpłatności za zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze wynosi 50% stawki za drugie dziecko z 
danej rodziny uczęszczające do przedszkola oraz 75% stawki za trze-   
-cie dziecko i kaŜde kolejne dziecko z danej rodziny uczęszczające do 
przedszkola. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
- Uchwała Nr 322 o zmianie uchwały Nr 326/2005 RM Wejherowa z 
dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów 
własnych w jednostkach budŜetowych Gminy Miasta Wejherowa; 
- Uchwała Nr 323 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Wejhe-
rowo Nr 220/2008 z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania 
ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane 
w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miasta Wejherowa; 
Zmiana obu powyŜszych uchwał była podyktowana zmianą przepi-
sów dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uchwałę 
przyjęto większością głosów przy 3 głosach wstrzymujących. 
 - Uchwała Nr 324/2008 w sprawie udzielenia upowaŜnienia Dyrek-
torowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie; 
- Uchwała Nr 325 w sprawie ustalenia zasad insygnium Prezydenta 
Miasta Wejherowa; 
Zgodnie z przyjętą uchwałą Insygnium Prezydenta Miasta moŜe być 
noszone przez Prezydenta w następujących okolicznościach: podczas 
pierwszej i ostatniej sesji Rady Miasta w kadencji, podczas sesji Rady 
Miasta mających charakter uroczysty, podczas sesji Rady Miasta, która 
dotyczy nadania honorowego obywatelstwa miasta Wejherowa oraz 
Statuetki Jakuba Wejhera, podczas uroczystości  świąt państwowych i 
gminnych, podczas oficjalnych wizyt, podczas uroczystości, w trakcie 
których dokonuje się wręczenia Statuetki Jakuba Wejhera, Medalu 
Miasta Wejherowa, orderów lub odznaczeń państwowych, a takŜe od-
znak i medali resortowych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
- Uchwała Nr 326/2008 o zmianie uchwały Nr 8/2006 Rady Miasta Wej-
herowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji 
Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2006–2010; 
Paragraf 1. pkt 7 otrzymał brzmienie: „Komisja Bezpieczeństwa  
i Samorządów”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
- Uchwała Nr Vk/XXX/327/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 
grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli prze-
prowadzonej przez Komisję Rewizyjną  
Sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca Komisji Teresa Patsidis.
Rada Miasta nie stwierdziła Ŝadnych nieprawidłowości w zakresie 
utrzymania zieleni w Wejherowie w latach 2004-2007. Uchwałę 
przyjęto większością głosów przy 3 głosach sprzeciwu i 5 głosów 
wstrzymujących.  
- Uchwała Nr 328 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława 
Dawidowskiego; Rada Miasta odrzuciła skargę jako bezzasadną. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.                                                           (p) 

UUUUchwała Nr 302/2008 chwała Nr 302/2008 chwała Nr 302/2008 chwała Nr 302/2008 (odpis) 
Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2008 roku  

dotycząca protestu w sprawie planów budowy 
Rada Miasta Wejherowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miasta Wejherowa wyraŜa stanowczy protest wobec 
planów budowy w północno – zachodnim naroŜniku działki numer 
4 obr. 17 na terenie Parku Miejskiego im. Majkowskiego przy ulicy 
Parkowej w Wejherowie budynku biblioteki na potrzeby Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.  
2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wejherowa do prowadzenia 
rozmów na temat lokalizacji projektowanego budynku w innym 
miejscu. 

Uzasadnienie do uchwały dot. protestu w sprawie planów budowy  
  Działka numer 4 obr. 17 przy ulicy Parkowej w Wejherowie stanowi 
własność Powiatu Wejherowskiego w uŜytkowaniu wieczystym Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie. Na działce znajduje się Pałac Przebendowskich z siedzibą Mu-
zeum. Działka ta naleŜy do zespołu parkowo-pałacowego wpisanego 
do rejestru zabytków. Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej oraz Starosta Wejherowski podjęli działania 
zmierzające do wybudowania w północno-zachodnim naroŜniku tej 
działki 2,5 kondygnacyjnego nowego budynku biblioteki na potrzeby 
Muzeum. Radni Miasta Wejherowa popierają rozwój instytucji kultu-
ry i rozumieją potrzebę budowy dodatkowego obiektu na potrzeby 
Muzeum, jednakŜe stanowczo sprzeciwiają się pomysłowi usytuowa-
nia takiego obiektu w północno-zachodnim naroŜniku ww. nierucho-
mości.  Gmina Miasta Wejherowa duŜym nakładem sił i środków 
realizuje projekt rewitalizacji Parku Miejskiego. Chcemy przywrócić 
parkowi jego dawną świetność, znacznie podnieść estetykę i atrakcyj-
ność, jako zabytku, ale teŜ, jako ogólnodostępnego miejsca wypo-
czynku i rekreacji, zwłaszcza rodzinnej. Na te działania pozyskaliśmy 
dotację z Unii Europejskiej.  
  Nowy budynek o planowanych bardzo duŜych rozmiarach będzie 
obcym, silnie ingerującym w przestrzeń zabytkowego parku elemen-
tem. Nowy budynek stanowić będzie konkurencyjną względem pała-
cu bryłę. Jej umiejscowienie i wielkość spowoduje, Ŝe pałac będzie 
niewidoczny dla przechodzących i przejeŜdŜających ulicą Parkową. 
Bryła nowego budynku zasłoni teŜ znaczną cześć parku. Trzeba 
zwrócić uwagę na fakt, Ŝe właśnie widok frontu pałacu oraz kompo-
zycji parku okolonego barokowym układem wodnym - dostępny 
obecnie z ul. Parkowej, takŜe z przewidzianego do realizacji ciągu 
pieszo-jezdnego przechodzącego przez kwartał Mickiewicza-
Parkowa - jest najciekawszym i najbardziej atrakcyjnym elementem 
Parku Miejskiego. Odkryty, szeroki front parku stanowi o jego niepo-
wtarzalnym wizerunku i wartości estetycznej dla mieszkańców i tury-
stów. Umiejscowienie w proponowanej lokalizacji nowej bryły spo-
woduje, Ŝe pałac przestanie być budynkiem dominującym w zespole 
dworsko-parkowym, co znacznie zmniejszyłoby jego wartość zabyt-
kową. Nie naleŜy przy tym zapominać, Ŝe Pałac Przebendowskich 
wraz z parkiem oraz zespół Kalwarii Wejherowskiej, z którym pałac 
jest ściśle związany, są najcenniejszym dziedzictwem kulturowym 
Wejherowa. Są zabytkami najwyŜszej klasy i unikatowymi w skali 
nie tylko regionu, ale i kraju, wpisanymi do rejestru zabytków.  
  Ponadto w północno-zachodnim naroŜniku działki nr 4, wzdłuŜ ulicy 
Parkowej znajduje się ogólnodostępny parking słuŜący na potrzeby 
odwiedzających Pałac Przebendowskich i Park Miejski wybudowany 
ze środków Powiatu Wejherowskiego, Gminy Miasta Wejherowa i 
Gminy Wejherowo w 2005 roku.  
  Usytuowanie wielkogabarytowego obiektu w proponowanym miej-
scu spowoduje konieczność rozebrania części tego parkingu. Przyczy-
ni się to do pogorszenia warunków komunikacyjnych, gdyŜ z jednej 
strony zmniejszy i tak niewielką liczbę miejsc parkingowych, zaś z 
drugiej - wpłynie na powiększenie zapotrzebowania na takie miejsca i 
intensywność ruchu. Nie bez znaczenia jest równieŜ zmarnowanie 
znaczących publicznych środków finansowych wydanych niedawno 
na wybudowanie parkingu. Z powyŜszych względów budowa plano-
wanego budynku w omawianej lokalizacji jest niekorzystna dla mia-
sta i mieszkańców. Podkreślić równieŜ naleŜy, Ŝe w sąsiedztwie Mu-
zeum istnieje kilka innych potencjalnych lokalizacji dla planowanego 
budynku, które mogłyby być wykorzystane przez Muzeum. Dlatego 
budowanie nowego obiektu, w miejscu wywołującym tyle wątpliwo-
ści, jest niedopuszczalne.                     
                              Przewodniczący Rady Miasta  Piotr Bochiński  
(Autorem uchwały jest Komisja Gospodarcza i Obrotu Nieruchomościami) 
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  -  Miniony okres był czasem systematycznego rozwoju tego zakła-
du – mówi Henryk Skwarło, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie. -  Znaczenie, jakie władze samorządowe przywiązują 
do poziomu i jakości zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie 
usług komunalnych przyczyniło się do wzmocnienia roli oraz pozycji 
naszego zakładu. 

Jak podkreśla dyrektor Skwarło, ilość umów na wywóz nieczysto-
ści od osób fizycznych wzrósł w ciągu dziesięciolecia o połowę - z 
4175 w 1999 roku do 8277 aktualnie. Od podmiotów gospodarczych 
ten wzrost jest jeszcze większy - z 379 w 1999 r. do 1111 - w 2008 r. 
Znacząco wzrosły takŜe przychody zakładu - z 5 mln zł w 1999 roku 
do 12,5 mln zł - w 2008 r. Samochody ZUK w 1999 r. „przejechały” 
330 tys. kilometrów, a w 2008 r. - 670 tys. km. Wszystko to przy du-
Ŝo mniejszej liczbie pracowników, bowiem w latach 70-tych 
(w ówczesnym Powiatowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej) zatrudnionych było tu ponad 400 pracowni-
ków. Dzisiaj ta liczba zatrudnionych jest znacznie mniejsza - pracuje 
ok. 120 pracowników.  

- Minione dziesięć lat było trudnym okresem, zmienialiśmy bo-
wiem wizerunek miasta – mówił podczas uroczystości Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. – Te działania ukierunkowane było 
m.in. na utrzymanie czystości. WaŜne było to, aby Wejherowo było 
postrzegane jako miasto czyste i zadbane. I tak się stało. Dziś inne 
miasta biorą z nas przykład. Coraz większą uwagę przywiązujemy do 
segregacji śmieci, do ekologii. Ten zakład pełni jedną z waŜniejszych 
funkcji w mieście. Przed nami jeszcze nowe zadania, nowe wyzwa-
nia, którym - jestem o tym głęboko przekonany - podołamy.  

Zakład Usług Komunalnych zajmuje się m.in. oczyszczaniem mia-
sta, zimowym utrzymaniem dróg, wykonywaniem i naprawą oznako-
wań, remontami dróg, placów i chodników, pielęgnacją zieleni, wy-

Dziesięć lat Zakładu Usług Komunalnych  
1 stycznia 2009 roku minęło dziesięć lat działalności Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie. Z tej okazji 
w siedzibie zakładu odbyła się uroczystość, na którą zostali zaproszeni pracownicy ZUK oraz przedstawiciele 
władz miasta i zaprzyjaźnione firmy współpracujące z zakładem.  

Znane są juŜ wyniki organizowanego po raz szósty konkur-
su na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balko-
nu, okna lub ogrodu odbywającego się pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Wejherowa.  
   W kategorii balkonu-okna zwycięŜyli Joanna i Wiesław Ziętkow-
scy z ul. Harcerskiej, drugie miejsce - Marzena Kątna z ul. Kocha-
nowskiego, a trzecie - Zdzisława Warszewska z os. Kaszubskiego. 
WyróŜnienie przyznano Anieli Bartnickiej z os. Kaszubskiego. W 
kategorii ogrodów pierwsze miejsce zajęła Dorota Wujec z ul. So-
bieskiego, natomiast drugie - Justyna Liss z Marynarki Wojennej.  
  - Oceniamy  pomysłowość, niepowtarzalność dekoracji, widocz-
ność, a takŜe ogólny wyraz estetyczny – mówi radna Teresa Patsi-
dis, przewodnicząca komisji konkursowej. – Corocznie mieszkańcy 
nas zaskakują, mają fantastyczne pomysły i z wielkim powodze-
niem je realizują.  
   Komisja obradowała w składzie: Teresa Patsidis, przewodniczą-
ca, Dorota Grochalska, Leszek Miś, Tacjana Bielawa, Agnieszka 
Biszewska, Natalia Borkowska oraz Roman Górecki.  

Konkurs na dekoracje świąteczne rozstrzygnięty  

Jak powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt aktywność miesz-
kańców jest bardzo potrzebna. - Jesteśmy dumni, Ŝe mieszkańcy są 
coraz bardziej aktywni, bo dzięki nim nasze miasto jest tak piękne - 
dodał prezydent Krzysztof Hildebrandt.                                         (ir) 

strojem świątecznym miasta, wywozem nieczystości, selektywną 
zbiórką odpadów. ZUK jest administratorem targowisk i parkingów 
oraz eksploatuje składowisko nieczystości w Rybskiej Karczmie. 
  ZUK został utworzony na mocy uchwały z 1998 roku jako na-
stępca prawny miejskiego zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Wejherowie. Przez 5 minionych lat ZUK otrzy-
muje corocznie Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. WyróŜ-
nienie przyznawane jest firmom, w których pracownicy tworzą 
zespoły ludzi zaangaŜowanych, kreatywnych i zadowolonych ze 
swojego miejsca pracy. ZUK prowadzi aktywną działalność w 
zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Formą edukacji jest orga-
nizowany przez Zakład konkurs „Selektywna zbiórka odpadów - 
MłodzieŜ daje przykład”. Zakład aktywnie uczestniczy w Ŝyciu 
miasta będąc organizatorem i wykonawcą takich między innymi 
przedsięwzięć jak budowa pawilonu przy Pl. Jakuba Wejhera, czy 
modernizacja targowiska przy ul. Rzeźnickiej.  
  Pracownikiem Dziesięciolecia, który został wybrany przez pracow-
ników zakładu jako najlepszy i najsympatyczniejszy kolega został 
Grzegorz Maj. Kierowca z szesnastoletnim staŜem był z tego powodu 
dumny i zaskoczony.  

- Nie zdawałem sobie sprawy, Ŝe koledzy właśnie mnie wybiorą, bo 
wszyscy staramy się być wobec siebie koleŜeńscy - mówi Grzegorz 
Maj. - Jestem z tego wyróŜnienia bardzo dumny.  

Podczas uroczystości nagrodzono mieszkańców miasta, którzy 
najdłuŜej korzystają z usług ZUK. Otrzymali oni zniŜkę na opłaty 
związane z wywozem nieczystości. Przedstawiciele wielu miej-
skich instytucji i firm współpracujących złoŜyli dyrektorowi i zało-
dze Ŝyczenia i gratulacje. W części artystycznej wystąpili ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Wejherowie.          (ir) 
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Dwie publikacje  - o Kalwarii Wejherowskiej i ratuszu  
„Kalwaria Wejherowska – Ŝywy pomnik kultury barokowej na Pomorzu” oraz  „100 lat wejherowskiego 
ratusza” to dwie nowe publikacje okolicznościowe wydane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.  

„Kocham. Reaguję” - przeciwdziałajmy domowej przemocy 
Miasto Wejherowo przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii społecznej. Akcja „Kocham. Reaguję” jest drugą częścią kam-
panii medialnej, która poświęcona jest przeciwdziałaniu przemocy domowej. Pierwsza jej część przebiegała pod hasłem  
„Kocham. Nie biję” i koncentrowała się na problemie uŜywania przemocy w wychowaniu dzieci. Teraz jej pomysłodawcy 
chcą zwrócić uwagę na potrzebę reagowania w sytuacjach przemocy domowej. 

 - Chcemy, by nikt z nas nie był obojętny, gdy widzi 
lub słyszy, Ŝe gdzieś  bite jest dziecko - mówi Małgo-
rzata Niemirska-Thiel, inicjatorka akcji w naszym 
mieście. - Ilekroć uda się wykryć przestępstwo popeł-
nione wobec dzieci, sprawcy takich czynów są potę-
piani przez otoczenie, w tym równieŜ przez osoby, 
które Ŝyły obok, tuŜ za ścianą. Na pytanie, czy czegoś 
wcześniej nie zauwaŜyły, zwykle odpowiadają, Ŝe coś 

tam od czasu do czasu słyszały, ale nie chciały się mieszać w nie swoje sprawy. Takie 
zobojętnienie pokutuje wśród Polaków. Towarzyszy mu przekonanie, Ŝe reakcja na 
podejrzane zachowanie sąsiadów czy niepokojące odgłosy dochodzące zza ściany, to 
wtrącanie się w czyjeś prywatne Ŝycie. Tymczasem to nic innego jak troska o to, by 
czyjeś Ŝycie nie było koszmarem z tragicznym finałem.  
  Nie bądź więc obojętny wobec przemocy! Dobro dziecka zaleŜy takŜe od Ciebie! To 
główne hasła kampanii społecznej „Kocham. Reaguję” prowadzonej przez Minis-
terstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz fundacje „Krajowe Centrum Kompetencji”  
i „Dzieci Niczyje”. Ma ona przekonać Polaków, Ŝe warto powiadamiać stosowne 
instytucje o przypadkach przemocy, nawet, jeśli tylko rodzą się w nas podejrzenia, Ŝe 
obok dzieje się komuś krzywda. 
  Od tego, jak się zachowamy, moŜe zaleŜeć czyjeś Ŝycie. Wystarczy zadzwonić pod 
numer infolinii Krajowego Centrum Kompetencji 0 801 109 801 - tam codziennie 
osoby kompetentne w udzielaniu pomocy potrzebującym reagują na wszelkie zgło-
szenia, odpowiadają na pytania i wątpliwości, kierując sprawy tam, gdzie moŜna zna-
leźć rozwiązanie. MoŜna teŜ spróbować zachęcić krzywdzone dzieci i młodzieŜ, by o 
swoich problemach powiadomiły odpowiednie osoby, dzwoniąc pod bezpłatny Tele-
fon Zaufania dla Dzieci i MłodzieŜy 116 111. Pamiętaj! Bicie dzieci to wyraz naszej 
bezradności, pójście na łatwiznę, najgłupszy sposób reakcji na nieposłuszeństwo dzieci.  

  Publikacja o ratuszu zawiera m.in. informacje historyczne, archi-
tektoniczne, a takŜe  turystyczne. Ilustracją do opisu są ciekawe i 
często unikatowe zdjęcia, plany budynku i rysunki. Dla wielu wej-
herowski ratusz jest najpiękniejszym budynkiem miasta.  
  Stuletni obiekt jest teraz siedzibą lokalnego samorządu i miejscem 
urzędniczej pracy, ale niewielu z nas wie, Ŝe mieściło się tu takŜe 
więzienie i … apartament, który zamieszkiwali burmistrzowie mia-
sta – Hermann Erdmann, Augustyn Dybowski, Jan Bieliński, Wła-
dysław Kruczyński, Teodor Bolduan, Karl Nitschke oraz major 
Skorodubow.  
- Znajdziemy w tym wydawnictwie wiele interesujących i niezna-
nych faktów dotyczących ratusza – mówi Jacek Thiel z Urzędu 
Miasta w Wejherowie, zajmujący się promocją miasta . - Nie tylko 
bryła ratusza zasługuje na uwagę. TakŜe wnętrza świadczą o repre-
zentacyjności budynku. WraŜenie na gościach odwiedzających 
gmach wywiera holl parteru wsparty na graniastych filarach i sala 
narad na piętrze. Nową atrakcją ratusza, otwartą w 2006 r. są dwie 
sale historyczno-regionalne, w których prezentowane są wspaniałe, 
precyzyjne makiety Kalwarii i śródmieścia. Ekspozycję dopełniają 
repliki dokumentów lokacyjnych, pamiątki dokumentujące historię 
miasta i kulturę regionu. I te sale równieŜ posiadają sgraffitowy wy-
strój – fragment kalwarii z mapy Judyckiego, drzewo rodowe Jaku-
ba Wejhera oraz tzw. Kaszubskie Abecadło. 
  Pierwszy ratusz przy rynku, ufundowany przez Jakuba Wejhera z 
małŜonką został zbudowany do 1649 r. Ratusz był siedzibą władz 
miejskich oraz sądu mieszczańskiego. ToteŜ często odbywały się w 
nim przesłuchania, rozprawy, dochodziło tu nawet do stosowania 
wobec oskarŜonych tortur. W wolnostojącym na zapleczu budynku 
naleŜącym do magistratu mieściły się cele dla oskarŜonych i wię-
źniów, a takŜe składowano broń i sprzęt przeciwpoŜarowy.  
  W latach 1728-29 na polecenie hrabiego Przebendowskiego zbu-
rzono budowlę i postawiono kolejny ratusz. Nowy budynek nie po-
siadał wysokiej wieŜy, lecz kształtem nawiązywał do poprzedniego. 
W 1839 r., w trakcie generalnego remontu ratusza powiększono salę 
posiedzeń (kosztem galerii frontowej) i wzniesiono nad nią wysoką 
facjatkę, zwaną przez wejherowian „wieŜą”. 11 maja 1906 r. rada 
miejska podjęła uchwałę o zburzeniu zabytkowego budynku. W 
ciągu kilku miesięcy władze miasta zorganizowały i przeprowadziły 
konkurs na projekt nowego ratusza, na który napłynęły aŜ 84 zgło-
szenia. Nowy budynek zbudowano w kilkanaście miesięcy i 9 
czerwca 1908 r. uroczyście oddano go do uŜytku.  
  Po II wojnie światowej w ratuszu prowadzono jedynie niezbędne 
prace remontowe, niszcząc przy ich okazji oryginalne elementy ar-

chitektoniczne (m. in. łuki przejść, stropy, balustrady). Dopiero w 
latach 2003-2005 z inicjatywy prezydenta miasta Krzysztofa Hilde-
brandta oraz ówczesnego kierownika Wydziału Ogólno-Organiza-
cyjnego Bogusława Suwara gruntownie odrestaurowano ratusz, 
przywracając mu pierwotny urok. Efekty remontu zostały docenio-
ne przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa, która 
przyznała prestiŜową nagrodę „Modernizacja roku 2004” w kate-
gorii Obiekt Zabytkowy.  
  Tekst publikacji opracował Piotr Skurzyński pod redakcją Micha-
ła Jelińskiego i Jacka Thiela. KsiąŜka znajduje się juŜ w sprzedaŜy 
w wejherowskich księgarniach. Koszt publikacji wynosi ok. 27 zł.  
  Druga publikacja poświęcona jest Kalwarii Wejherowskiej, a po-
dzielona jest na dwie części – dotyczącą sympozjum naukowego  
„Kalwaria wejherowska. śywy pomnik kultury barokowej na Po-
morzu” i podsumowaniu Roku Kalwarii Wejherowskiej.  
  W sympozjum uczestniczyli znakomici naukowcy, autorytety w 
sprawach Kalwarii – ks. Jerzy Więckowiak, ks. Jan Turkiel, Zbig-
niew Zielonka, Dagmara Maćkiewicz, Joanna Szczepankiewicz-
Battek, prof. Tadeusz Linkner, Ewa Grucza, Witosława Frankow-
ska, Krystyna Krawiec-Złotkowska, Izabela Kępka, Adela Kuik-
Kalinowska, Edmund Kamiński oraz o. Adam Ryszard Sikora.  
  Publikacja pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej, Michała 
Jelińskiego oraz  Jacka Thiela zawiera takŜe m.in. wyniki konkur-
sów literackiego i fotograficznego, fotografie wyremontowanych 
kapliczek, a takŜe fotografie z widowiska Weiheropolis.             (ir) 

Podobnie jak w przypadku kampanii „Kocham. Nie biję” plakaty akcji zostały 
wywieszone na miejskich słupach ogłoszeniowych. Prezydent miasta wys-
tosował równieŜ apel do wejherowskich instytucji o włączenie się do akcji.  
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Trujący dym powoduje raka!!! 

Korozja instalacji  
grzewczej i niedroŜny 
przewód kominowy  
to tylko niektóre  
następstwa spalania  
odpadów w piecach  
domowych.  
Jednak problem jest 
znacznie większy  
i nie kończy się  
u wylotu komina.  
 
    Ludzie, którzy spalają odpady w piecach domowych, najczęściej 
wychodzą z załoŜenia, Ŝe w ten sposób nie tylko pozbywają się ich, 
ale i skutecznie unieszkodliwiają. Często sądząc, Ŝe działają dla 
dobra środowiska. Takie stanowisko jest jak najbardziej błędne!  
   Owszem przekształcanie termiczne odpadów jest przeprowadza-
ne dla ich unieszkodliwienia z dobrym skutkiem. Proces ten jednak 
przeprowadzany jest w specjalnych spalarniach wysokotemperatu-
rowych, gdzie oprócz bardzo wysokich temperatur spalania stoso-
wane są równieŜ odpowiednie filtry oczyszczające spaliny.  
   W piecach słuŜących jako domowe kotły ciepła, nawet w tych 
najlepszych, temperatura spalania wynosi 200-500 ºC i jest ona 
niewystarczająca, aby spowodować rozpad niektórych niebezpiecz-
nych dla zdrowia związków chemicznych, jakie powstają w tym 
procesie. Część toksycznych związków zostaje w popiele, jednak 
większość z nich przedostaje się do powietrza wraz z dymem i py-
łem wydobywającym się z komina.  
   Dodatkowym problemem jest fakt, iŜ kominy są umieszczone 
niewysoko nad ziemią. Nie są one w stanie wynieść zanieczyszczo-
nego dymu w wyŜsze warstwy atmosfery, tym samym dym ten nie 
moŜe być rozproszony przez wiatr i często snuje się tuŜ nad po-
wierzchnią ziemi. Sprzyja temu niska temperatura, duŜa wilgotność 
oraz gęsta zabudowa występująca przewaŜnie w osiedlach dom-
ków jednorodzinnych.  
   W takich warunkach dym ten w postaci szarej mgły moŜe przez 
wiele godzin zalegać na osiedlach, których mieszkańcy nie zdając 
sobie z tego sprawy powoli się zatruwają. A ilość trucizn jakie, 
znajdują się w dymie powstałym w skutek spalania odpadów w 
piecach domowych, jest przeraŜająca.  
   Najbardziej niebezpiecznymi truciznami są dioksyny. Powsta-
ją one m.in. w skutek spalania tworzyw sztucznych, PCV, opon, 
a takŜe papieru barwionego farbami zawierającymi metale cięŜkie 
lub drewna konserwowanego lakierami i farbami zawierającymi 
chlor. Dioksyny trują nas powoli odkładając się w tkankach organi-
zmu, głównie w wątrobie, nerkach i płucach. Kumulują się równieŜ 
w łoŜysku matki i wpływają na pracę hormonów, co moŜe dopro-
wadzić do nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Część z nich ma-
gazynuje się takŜe w mleku matki i przekazywane są tą drogą do 
organizmów niemowląt. Uszkadzają narządy wewnętrzne, ośrod-
kowy i obwodowy układ nerwowy zwiększając teŜ ryzyko zacho-
rowania na alergie, nowotwory i mutacje genetyczne. Wystarczy 
mniej niŜ dwa miligramy dioksyn by zabić 80 kilogramowego 
człowieka.  
   Na zatrucie dioksynami naraŜeni są nie tylko ludzie Ŝyjący 
w bezpośrednim sąsiedztwie ich emisji, ale i Ci, którzy Ŝyją dzie-
siątki kilometrów od niej. Pył z dymu kominowego zawierający 
dioksyny opada na roślinność, glebę i dostaje się do wody. Roz-
puszczając się w substancjach tłuszczowych zwierząt (głównie 
ryb), które później są spoŜywane przez ludzi i przedostają się w ten 
sposób ich organizmów.  
   Dioksyny nie są niestety jedynymi związkami trującymi jakie 
wchodzą w skład dymu powstałego ze spalania odpadów w piecu 
domowym. O innych takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, 
tlenki węgla czy pyły zawieszone, oraz o alternatywach dla spala-
nia odpadów i sposobach walki z tym procederem dowiecie się 
Państwo w kolejnych artykułach z cyklu poświęconego szkodliwo-
ści spalania odpadów w piecach domowych.            M. Ryś - KZG 

Domowe spalanie śmieci  
szkodzi i szpeci 

UWAGA! WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI 
Osoby dysponujące wolnymi mieszkaniami 

   Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejhero-
wie poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.  
   Osoby dysponujące wolnymi mieszkaniami i zainteresowane ich 
wynajęciem proszone są o złoŜenie pisemnej oferty. 
Dopuszczamy moŜliwość wynajęcia lokalu o obniŜonym standar-
dzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe). Oferty prosimy 
składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych w Wejherowie, ul. Sobieskiego 251, pokój nr 103.  

Szczegóły: Zofia Stanzecka, telefon 058-677-50-00 w. 34  

             WZNK TO SOLIDNY PŁATNIK 

Majewscy pół wieku razem 
Jubileusz 50. lecia poŜycia małŜeńskiego obchodzili niedaw-
no Państwo Stefania i Aleksander Majewscy z Wejherowa.    
   Podczas uroczystości w Pałacu Przebendowskich złoci małŜon-
kowie zostali udekorowani Medalem RóŜy przyznanym przez Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Medale, wraz z listem gratulacyj-
nym i upominkiem od Prezydenta Miasta Wejherowa, wręczył jubi-
latom zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.  
  W uroczystości, którą poprowadziła Alicja Kieda-Szefka - kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego, uczestniczyli najbliŜsi jubilatów. Pani 
Stefania jest rodzoną wejherowianką i pracowała w fabryce obuwia. 
Pan Aleksander pochodzi z Mazowsza i na WybrzeŜu zamieszkał 
po zakończeniu słuŜby wojskowej. Pracował w Zakładzie Transpor-
tu i Maszyn Drogowych, gdzie pełnił róŜne stanowiska od technika 
do dyrektora włącznie. Państwo Majewscy mają pięcioro dzieci o-
raz sześcioro wnucząt.                                                                      (p) 

Geniusz matematyki 
Przemysław Składowski, uczeń klasy IIe Gimnazjum nr 1  
w Wejherowie zwycięŜył w Ogólnopolskim Konkursie Matema-
tycznym OLIMPUS. Jest jedynym w Polsce laureatem tego 
konkursu w kategorii klas II gimnazjalnych. Do konkursu przy-
gotowywały go Anna Strągowska i Teresa Musiał.  
  Jak mówi sam laureat, matematyka jest jego 
pasją i podczas gdy inni rozwiązują krzy-
Ŝówki, on woli rozwiązywać zadania mate-
matyczne. Jest jednocześnie objęty Indywi-
dualnym Programem Nauczania, jako uczeń 
szczególnie uzdolniony matematycznie. 
Oznacza to, Ŝe oprócz zajęć lekcyjnych, ma 
dodatkowe zajęcia z tego przedmiotu, pod-
czas których rozwiązuje trudniejsze zadania.  
 - Lubię przedmioty ścisłe, zwłaszcza mate-
matykę i fizykę, tę pasję obudzili we mnie 
chyba rodzice - mówi Przemek Składowski. - W Szkole Podstawo-
wej  nr 11 zająłem drugie miejsce w konkursie matematycznym 
Kangur. I tak to się zaczęło. 
  Przemek Składowski ma takŜe inne osiągnięcia. Zajął 9. miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego OLIMPUS. 
Interesuje się takŜe sportem - jeździ na nartach i rowerze.  
  Małgorzata Zaleska, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 
twierdzi, Ŝe dzięki takim konkursom uczniowie rozwijają swoje 
umiejętności matematyczne, sprawdzają wiedzę i zdolność logicz-
nego myślenia. Olimpiada pozwala takŜe uczniom zapoznać się z 
testową formą sprawdzania wiedzy, coraz częściej wykorzystywaną 
we współczesnym szkolnictwie.                                                    (ir) 



Akcja „Zima -2009” 
Prezydent Miasta Wejherowa, Szkolny Związek Sportowy i WCK zapraszają na zajęcia sportowo-rekreacyjne w czasie ferii  

Termin Miejsce Godz. Rodzaj zajęć Rocznik 

Poniedziałek 
2 lutego 

SP 9 
ZS 1 
SP 5 
SP 8 
SP 9 
Gimn. nr 1 
ZS 3 

09-12 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
15-17 

Zajęcia SKS, Kółko komputerowe, zajęcia chóru (godz. 10-12) i teatru (9-11)   
Zajęcia sportowe, piłka noŜna   
Tenis stołowy dziewcząt i chłopców  
Unihokej dziewcząt i chłopców  
Siatkówka dziewcząt i chłopców 
Piłka noŜna chłopców 
Koszykówka UKS Ósemka  

 
 
rocz. 1993 i mł.  
rocz. 1996 i mł. 
rocz. 1996 i mł. 
rocz. 1994-95 
 

Wtorek 
3 lutego 

SP 9 
ZS 1 
WCK 
SP 5 
SP 6 
SP 9 
SP 8 
Gimn. 1 
SP 8 

09-12 
10-14 
10 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
14-17 

Zajęcia SKS, kółko komputerowe (9-11) 
Zajęcia sportowe 
Turniej szachowy - WCK,  
Tenis stołowy dziewcząt i chłopców, piłka noŜna  
Siatkówka dziewcząt i chłopców  
Unihokej dziewcząt i chłopców  
Siatkówka dziewcząt i chłopców  
Koszykówka dziewcząt   
UKS Ósemka 

 
 
 
rocz. 1993 i mł. 
rocz. 1996-97  
rocz. 1996 i mł. 
rocz. 1993-95 
rocz. 1993-95 
 

Środa 
4 lutego 

SP 9 
ZS 1 
SP 5  
ZS 3 
Gimn. 1 
SP 6 
SP 11 
SP 8 
WCK 
SP 8 

09-12 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
14-17 
10 
15-20 

Zajęcia SKS, kółko komputerowe (9-11), zajęcia chóru (10-12) 
Zajęcia sportowe 
Siatkówka dziewcząt i chłopców  
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców  
Tenis stołowy dziewcząt i chłopców,  
Piłka noŜna  
Piłka noŜna  
Koszykówka dziewcząt  
Spektakl teatralny „Bajka o Szewczyku”  
Unihokej UKS Ósemka                                                       

 
 
rocz. 1993 i mł.  
rocz. 1993-95 
 
rocz. 1994-95  
rocz. 1993 i mł.  
rocz. 1993 i mł. 
 
 

Czwartek  
5 lutego 

SP 9 
ZS 1 
SP 8 
SP 5 
SP 6 
Gimn. 1 
SP 8 

09-12 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
14-17 

Zajęcia SKS, kółko komputerowe (9-11),  zajęcia teatralne (9-10.30) 
Zajęcia sportowe 
Koszykówka dziewcząt i chłopców SP  
Tenis stołowy dziewcząt i chłopców  
Piłka noŜna  
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców  
Koszykówka UKS Ósemka  

 
 
rocz. 1996 i mł. 
rocz. 1993 i mł. 
rocz. 1996-97  
rocz. 1993-95 
  

Piątek  
6 lutego 

SP 9 
ZS 1 
SP 8 
SP 5 
SP 11 
Gimn. 1 
ZS 3 

09-12 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
15-20 

Zajęcia SKS, kółko komputerowe (9-11), zajęcia chóru (10-12) 
Zajęcia sportowe 
Koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka noŜna   
Siatkówka dziewcząt i chłopców  
Piłka noŜna  
Tenis stołowy dziewcząt i chłopców.  
Unihokej UKS Ósemka                                           

 
 
rocz. 1993-95   
rocz. 1993 i mł.  
rocz. 1997 i mł.  
rocz. 1993 i mł.  
 

Poniedziałek  
9 lutego 

SP 9 
ZS 1 
SP 9 
SP 8 
SP 11 
Gimn. 1 
SP 6 
SP 8 

9-12 
10-14 
9-
10.30 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 

Zajęcia SKS, kółko komputerowe (9-11), zajęcia chóru (10-12) 
Zajęcia sportowe 
Zajęcia teatralne 
Piłka noŜna chłopców  
Piłka noŜna chłopców  
Tenis stołowy dziewcząt i chłop 
Siatkówka dziewcząt i chłopców  
Koszykówka UKS Ósemka 

 
 
 
 
rocz. 1997 i mł.  
rocz. 1993 i mł.  
rocz. 1993 i mł.  
  

Wtorek 
10 lutego 

SP 9 
ZS 1 
WCK 
SP 11 
SP 8 
SP 6  
SP 8 

09-12 
10-14 
10 
10-14 
10-14 
10-14 
14-17 

Zajęcia SKS, kółko komputerowe (-11) 
Zajęcia sportowe 
Gra Symultana  
Piłka noŜna chłopców  
Piłka noŜna chłopców  
Siatkówka dziewcząt i chłopców   
Koszykówka dziewcząt - UKS Ósemka 

 
 
 
rocz. 1996-97 
rocz. 1993-94  
rocz. 1993 i mł.   
 

Środa  
11 lutego 

SP 9 
ZS 1 
Gimn. 1 
SP 8 
Gimn. 1 
ZS 3 

09-12 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
15-17 

Zajęcia SKS, kółko komputerowe (9-11), zajęcia chóru (10-12) 
Zajęcia sportowe 
Aerobic i zajęcia taneczne  
Piłka noŜna chłopców  
Tenis stołowy dziewcząt i chłop.  
Koszykówka UKS Ósemka,   

 
 
 
rocz. 1996 i mł.  
rocz. 1993 i mł.  
 

Czwartek  
12 lutego 

SP 9 
ZS 1 
WCK 
SP 6 
SP 8 
Gimn. 1 

09-12 
10-14 
10 
10-14 
10-14 
10-14 

Zajęcia SKS, kółko komputerowe (9-11), zajęcia teatralne (9-10.30) 
Zajęcia sportowe 
Bal Karnawałowy Piracki  
Piłka noŜna   
Piłka noŜna chłopców  
Siatkówka dziewcząt i chłopców,  aerobic i zajęcia taneczne 

 
 
 
Rocz. 1997 i mł. 
rocz. 1993-94 
rocz. 1993-95  

Piątek  
13 lutego 

SP 9 
ZS 1 
WCK 
SP 6 
Gimn. 1 

09-12 
10-14 
10 
10-14 
10-14 

Zajęcia SKS, kółko komputerowe (9-11) zajęcia chóru (10-12) 
Zajęcia sportowe 
Wystawa prac plastycznych i pokaz tańca towarzyskiego i  nowoczesnego  
Piłka noŜna chłopców  
Siatkówka dziewcząt i chłopców  

 
 
 
rocz. 1993-94  
rocz. 1993-95 

Uwaga! Uczestnicy zajęć rekre-
acyjno-sportowych powinni po-
siadać strój sportowy i pisemną 
zgodę rodziców na udział w tur-
nieju. Zajęcia są nieodpłatne. 
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Ponad 200 sportowców wystartowało w rozegranych 17 grudnia 
br. w hali Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie w Mistrzostwach 
Powiatu w halowej lekkoatletyce szkół podstawowych.  
  Otwarcia zawodów, które  kończyły w naszym powiecie sportową 
rywalizację w 2008 roku, dokonali: Michał Jeliński - kierownik Wy-
działu Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Wejherowie oraz An-
drzej Byczkowski - Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oś-
wiatowo - Wychowawczych w Wejherowie. Uczestnicy  Mistrzostw 
rywalizowali w konkurencjach biegowych (30 m. dz. i chł., 600 m. 
dz., 1000 m. chł.) oraz  w skoku wzwyŜ i pchnięciu piłką lekarską  
(2 kg dz., 3 kg - chł.).  W klasyfikacji druŜynowej miast zwycięŜyła 
Rumia - 11 medali (4 złote, 3 srebrne i 4 brązowe), przed Wejhero-
wem - 6 medali (3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe) oraz Luzinem - 3 
medale (1 złoty, 2 srebrne). Na czwartym miejscu uplasowała się Re-
da - 4 medale (2 srebrne i 2 brązowe). 
  Medale dla miasta Wejherowa podczas mistrzostw wywalczyli: zło-
te - Agata Kaczykowska  (SP 6) w rzucie piłką lekarską oraz Paulina 
Gułajska (P 6) i Patryk Nowak (SP 8) w skoku wzwyŜ, srebrny - To-
masz Kotkowski (SP 9) - w biegu na 30 metrów, a brązowe - Domi-
nika  Janczyszyn (SP 6) w skoku wzwyŜ i Patryk Nowak (SP 8) w 
biegu na 1000 metrów.   Najlepsi zawodnicy nagrodzeni zostali ufun-
dowanymi przez Prezydenta Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta 
nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowego (plecaki, torby 
sportowe, śpiwory, piłki) oraz pamiątkowymi medalami i dyploma-
mi. Sędzią Głównym Mistrzostw była Anna Sarnowska, a sędziami 
technicznymi : Arkadiusz Szlas, Jarosław Krause, Michał Koneczny, 
BoŜena Wójcik i Mariusz Walczak.                                                  (ab) 
Na zdjęciu: Najlepsi zawodnicy na dystansie 1000m, trener Wiesław 
Ziętkowski z SP nr 2 w Redzie oraz Michał Jeliński - Kierownik Wy-
działu Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. 

 Podczas ferii atrakcji będzie sporo 
Tegoroczne ferie zapowiadają się w Wejherowie bardzo ciekawie. 
Dzieci z pięciu województw, w tym równieŜ z pomorskiego będą 
cieszyły się zimowym wypoczynkiem, czasem wolnym od nauki.  
   Niestety, większość dzieci tej zimy nie wyjedzie na ferie poza 
miejsce zamieszkania. Dla tych, które pozostały w domach alterna-
tywą ciekawego spędzenia czasu są zajęcia organizowane przez orga-
nizacje, stowarzyszenia i placówki oświatowe, czy teŜ wspólnoty.  
 - KaŜdego roku staramy się, aby ta oferta była zróŜnicowana i cieka-
wa dla młodych ludzi - mówi Bogdan Tokłowicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. - Zajęcia sportowo-rekreacyjne cieszą się od lat duŜym 
zainteresowaniem. I o to przecieŜ chodzi, aby młodzi ludzie spędzali 
swój wolny czas aktywnie i w duchu sportowej rywalizacji.            (ir) 

 Stara cena Nowa cena 

Bilet dla dorosłych 5 zł 6 zł 

Bilet ulgowy 3 zł 3 zł 

WypoŜyczenie łyŜew 3 zł 5 zł 

WypoŜyczenie kasku 2 zł 3 zł 

Ostrzenie łyŜew 5 zł 5 zł 

Szatnia 1 zł 1 zł 

Niewielka zmiana opłat na lodowisku  
   Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Mirosław Sildatke informuje, Ŝe w 
związku ze zwiększającymi się kosztami utrzymania lodowiska 
zaszła konieczność podwyŜszenia od 19 stycznia br. cen biletów 
jednorazowych, wypoŜyczenia łyŜew i kasków. PodwyŜszenie 
cen powinno pokryć wynagrodzenia osób zatrudnionych na lodo-
wisku oraz rosnących kosztów mediów.   

Nazwa zajęć Termin Godz. Cena  

Podstawy tańca 
towarzyskiego 

02.02, 03.02,  
09.02,10.02, 11.02  

10.00 2 zł za 
1 dzień 

Taniec nowoczesny 02.02, 05.02, 06.02 
09.02, 12.02 

15.00 2 zł za 
1 dzień 

Warsztaty pantomimy 03.02, 04.02, 10.02 13.00 4 zł za 
1 dzień 

Warsztaty rysunku  
 

05.02, 09.02, 10.02, 
11.02, 

10.00 2 zł za 
1 dzień 

Warsztaty mozaiki 05.02, 09.02, 10.02, 
11.02, 

10.00 2 zł za 
1 dzień 

Warsztaty ceramiki 02.02, 03.02, 04.02, 
05.02, 10.02, 11,02, 
12.02 

13.00 4 zł za 
1 dzień 

Warsztaty malarstwa 
na szkle 

02.02, 04.02, 05.02, 
09.02, 11.02, 12.02 

10.00 2 zł za 
1 dzień 

Zajęcia w WCK - odpłatne 

Uwaga! W dniu 6 lutego br. WCK organizuje dla dzieci wycieczkę 
do Centrum Hewelianum w Gdańsku. Koszt uczestnictwa wynosi 3 
zł za kaŜde dziecko. W ramach Kina Feryjnego w WCK wyświet-
lane są filmy. Karnet na wszystkie seanse kosztuje 22 zł, bilet nor-
malny - 12 zł, bilet ulgowy – 10 zł. 

Wystawa „Kalwaria Wejherowska AD 2008” 
Stowarzyszenie Plastyków Zrzeszenia Kaszubsko–
Pomorskiego im. Stefana Lewińskiego w Wejherowie zorgani-
zowało podczas sesji budŜetowej w ratuszu wystawę malarską 
pt. „Kalwaria Wejherowska A.D. 2008”.  
  W zbiorowej wystawie prezentowane były obrazy takich mala-
rzy-artystów jak: Tadeusz  Trocki - prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, oddział w Wejherowie, Ludwika Wesserling, Leon 
Wesserling, Ewa Tusk-Szur, Krzysztof Dzienisz i Jadwiga Piotro-
wicz.                                                                                               (jth) 
  Na zdjęciu: Tadeusz  Trocki - prezes ZK-P  w Wejherowie. 

Informacja o wynikach zbiórki publicznej 
   Stowarzyszenie Wspierające Osoby Dotknięte Chorobami No-
wotworowymi „Bliźniacy.org" w Wejherowie informuje, iŜ w wy-
niku zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie pozwolenia 
Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 grudnia 2008 r. nr WSO.A.
Ć.5022-02/08 w Centrum Handlowym „Kaszuby" w Wejherowie 
w dniu 12 grudnia 2008 r. zebrano kwotę 911,53 zł. Ww. środki 
pienięŜne zostały w całości przekazane na rachunki bankowe pod-
opiecznych Stowarzyszenia w celu sfinansowania ich leczenia. 
           Wiceprezes Stowarzyszenia Katarzyna Sulęta-Cierzniewska 

VII Halowe Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w lekkoatletyce szkół podstawowych 
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Data Godz.                                     Rodzaj imprezy 

31.01 19.00 Biesiada literacka: gość spotkania - znana aktorka  GraŜyna Wolszczak. Promocja jej ksiąŜki  
pt. „Jak być zawsze młodą, piękną i bogatą”. 

31.01 17.00 Kino feryjne: film animowany „Garfield. Festyn humoru”, produkcja: USA , Korea Południowa 
gatunek: komedia, reŜyseria: Mark A.Z. Dippé, scenariusz: Jim Davis. 

02-13.02 10-15 Ferie w mieście (spektakl, kino dziecięce, warsztaty malarstwa na szkle, ceramiki, rysunku i mo-
zaiki, teatralne - pantomimy, taniec nowoczesny, podstawy tańca towarzyskiego breakdance, 
wycieczka, turniej szachowy, bal karnawałowy. 

06.02 18.00 WernisaŜ wystawy grafiki Małgorzaty Etber – Walikowskiej z wrocławskiej „Latającej Galerii”. 

07.02 17.00 Kino feryjne: film „WINX Club – Tajemnica Zaginionego Królestwa”  produkcja: Francja,  
Holandia, USA, Włochy; gatunek: film animowany, fantasy, reŜyseria Iginio Straffi, Agnieszka 
Zwolińska, scenariusz Iginio Straffi, Sean Molyneaux. 

13.02 19.00 Spektakl walentynkowy „Zazdrość”, komedia w reŜyserii Moniki Powalisz. W rolach  
głównych: Joanna śółkowska, Katarzyna Taracińska – Badura, Anna Kózka. 

14.02 19.00 Kino Studyjne: „Mała Moskwa”. Nagroda główna Gdańskie Lwy na ubiegłorocznym FPFF  
w Gdyni, produkcja: Polska; gatunek: dramat, reŜyseria Waldemar Krzystek, scenariusz,  
Waldemar Krzystek, zdjęcia Tomasz Dobrowolski. 

19.02 17.00 Turniej gry w Baśkę. 

20.02 18.00 10 – lecie teatru Eksperyment – prezentacja spektaklu, wystawa. 

21.02 19.00 Kino Studyjne: „Cztery noce z Anną”, produkcja: Francja, Polska; gatunek: dramat  
psychologiczny, reŜyseria Jerzy Skolimowski, scenariusz Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska, 
zdjęcia Adam Sikora. 

22.02 12.00 Uroczyste obchody 352. rocznicy śmierci Jakuba Wejhera. 

25.02  Konkurs fotograficzny dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, kół fotograficznych 
 – rozstrzygnięcie i wystawa. 

27.02 18.00 WernisaŜ wystawy malarstwa rosyjskiego pn. „Współcześni malarze rosyjscy”. 

28.02 19.00 Kino Studyjne: „33 sceny z Ŝycia” produkcja: Niemcy, Polska; gatunek: dramat, reŜyseria  
Małgorzata Szumowska, scenariusz Małgorzata Szumowska, zdjęcia Michał Englert. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury -  Luty 2009 rok 

  3-13.02 11.00-13.00 Ferie Zimowe 2009 – gry i zabawy edukacyjne, maratony i krzyŜówki literackie, projekcje  
bajek DVD. 

    11.02 10.00 i 16.00  Kwesta na rzecz Hospicjum pw. Tadeusza Judy w Wejherowie oraz występy zespołów  
muzycznych, aukcja dzieł sztuki regionalnych artystów na rzecz Hospicjum. 

    21.02 11.00 Uroczyste wręczenie nagrody w konkursie na najlepszą ksiąŜkę roku 2008 
 - GRYF  LITERACKI. 

    18.02  Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu wejherowskiego z zakresu prawa bibliotecznego  
- dr Wojciech Wiewiórowski. 

     Luty  Wystawa metaloplastyki Władysława Małachowskiego z Sasina. Wystawę będzie moŜna  
oglądać do 3 marca w sali wystawienniczej przy ul. Kaszubskiej 14. 

     Luty   Wystawki ksiąŜkowe związane z rocznicami literackimi: Rok Lecha Bądkowskiego,  
240. rocznica urodzin Iwana  Andriejewicza Kryłowa, 150. rocznica śmierci Zygmunta Ignace-
go Krasickiego, 20. rocznica śmierci Hansa Helmuta Kirsta.  

   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
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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: Sabina Kołodziejska  
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 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   
Dowody osobiste: 058-677-70-17 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195  

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

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

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

058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax) 
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 Kordel) 
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. Kusocińskiego 17,  058-672-41-70   

Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta RoŜyńska)  
ul. Sobieskiego 255 058-672-27-75 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, 058-677-65-70 

WypoŜyczalnia, dorośli 058-677-65-74 

Spotkanie opłatkowe w cechu 
  Kilkudziesięciu rzemieślników wzięło 
udział w spotkaniu opłatkowym zorganizo-
wanym w Powiatowym Cechu Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wej-
herowie. Uczestniczyli w nim m.in. Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa oraz 
Bogdan Tokłowicz, z-ca prezydenta. Po 
słowie ks. Tadeusza Reszki, uczestnicy wi-
gilijnego spotkania złoŜyli sobie Ŝyczenia. 
Wejherowski Cech jest najstarszą i najwięk-
szą organizacją samorządu gospodarczego 
działającą na terenie powiatu wejherowskie-
go. Zrzesza ok. 300 podmiotów gospodar-
czych, które zatrudniają blisko 4000 pra-
cowników. Rzemieślnicy zrzeszeni w tej 
organizacji szkolą ponad 850 pracowników 
młodocianych w 30 zawodach.   

Komunikat WUTW 
  Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku pod patronatem YMCA informuje, Ŝe w 
lutym br. będzie prowadzony nabór  na wio-
senny semestr. Zapisy - podczas dyŜurów w 
sali wykładowej budynku COP (ul. Hallera) 
w następujących terminach: 02.02 (pon. 10-
14), 03.02 (wt. 10-14), 04.02 (śr. 11.30-15), 
05.02 (czw. - 13-15), 06.02 (pt. 10-14), 
09.02 (pon. 10-14), 10.02 (wt. 10-14), 11. 
02 (śr. 11.30-15), 12.02 (czw. 10-14), 13.02 
(pt. 10-14). Kontynuacja 17 przedmiotów. 
Opłata za semestr wynosi 20 zł bez względu 
na ilość przedmiotów. Koordynator Urszula 
Kielska tel. 698-653-304 i 783-718-534.   

Udany bal karnawałowy dla dzieci 
  JuŜ po raz kolejny członkowie Stowarzy-
szenia „Naprzód Wejherowo” zorganizowa-
li Bal Karnawałowy dla dzieci do lat 7. Im-
preza odbyła się w Pacyfiku i przyciągnęła 
mnóstwo pociech z rodzicami. W trakcie 
balu zorganizowano wiele konkursów dla 
dzieci z nagrodami. Królową balu została 
Martyna Mikolcz, a królem Kuba Ruszkow-
ski. W przygotowania do balu włączyli się 

W SKRÓCIE 

I N F O R M A C J A 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, Ŝe na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 22 stycznia 2009 r. został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta 
Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaŜy na rzecz najemców: 
•    lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kopernika 8 wraz z ułamkową częścią gruntu   
     działka nr  133 obręb 16;  
•    lokal mieszkalny nr 28 na os. Kaszubskim 15 wraz z ułamkową częścią grun- 
      tu działka nr  384/18 obręb 9 (uŜytkowanie wieczyste);  
•    lokal mieszkalny nr 28 przy ul. Strzeleckiej 1 wraz z ułamkową częścią grun- 
      tu  działka nr  241/1 obręb 16 (uŜytkowanie wieczyste); 
•    lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Strzeleckiej 7 wraz z ułamkową częścią grun- 
      tu działka nr  236/6 obręb 16 (uŜytkowanie wieczyste);  
•    lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Granicznej 7 wraz z ułamkową częścią gruntu  
      działka nr  142/20 obręb 6 (uŜytkowanie wieczyste);  
•    lokale mieszkalne nr 4 i 7 przy ul. Przemysłowej 14 wraz z ułamkową częścią  
      gruntu działka nr 94/49, 94/69, 93/3 obręb 6;  
•    lokal mieszkalny nr 49 przy ul. ks. P. Skargi 2 wraz z ułamkową częścią  
      gruntu działka nr  146/36 obręb 10;  
•    lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Bukowej 1 wraz z ułamkową częścią gruntu  
     działka nr  184/3 obręb 16;  
•    lokal mieszkalny nr 27 przy ul. Harcerskiej 8 wraz z ułamkową częścią grun- 
      tu działka nr  154/7 obręb 16 (uŜytkowanie wieczyste). 

wszyscy członkowie stowarzyszenia, które 
jak informuje Katarzyna Dowgan zrzesza 
15. osób. Sponsorzy: Państwo Kotłowscy  
„Tawerna”, JMB, ELPA, Akademus, Kwia-
ciarnia DALIA oraz Hurtownia MAK - 
Zbigniewa Kwidzińskiego i Macieja Ja-
strzębskiego. 

Zabawa dla dzieci na os. Sucharskiego  
  Rada Osiedla Sucharskiego zorganizowała 
w siedzibie przy ul. Krofeya 34 choinkę z 
okazji św. BoŜego Narodzenia i Nowego 
Roku dla dzieci i młodzieŜy z osiedla. Zaba-
wy prowadziły Sylwia Pienczke i Anita 
Cierzniewska. W programie były konkursy: 
piosenki, tańca, zabawa z krzesłami, śpie-
wanie kolęd i wiele innych. Był teŜ Mikołaj 
z upominkami dla dzieci. Uczestników za-
bawy odwiedził Bogdan Tokłowicz zastęp-
ca prezydenta Miasta Wejherowa. Przewod-
niczący Rady Ryszard Jakubek złoŜył 
wszystkim mieszkańcom Osiedla najser-
deczniejsze Ŝyczenia. 

Bal w przedszkolu  
Samorządowe Przedszkola nr 2 im. Kubusia 
Puchatka w Wejherowie zorganizowało Bal 
Karnawałowy dla dzieci.  W organizację 
balu włączyły się nauczycielki oraz rodzice. 
Imprezę prowadził DJ Marek Adamczyk. 
Wszystkie dzieci wystąpiły w strojach baj-
kowych postaci.  



Dwugodzinny „Koncert kolęd” wysłuchała
18 stycznia br. publiczność zgromadzona
w Kościele NMP Królowej Polski na
Śmiechowie. Wystąpiło 8 znakomitych
chórów z Wejherowa, Rumi i Gdańska
przysparzając zebranym wielu wrażeń.

Koncert odbył się z inicjatywy prezydenta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i pro-
boszcza ks. Zygmunta Malińskiego. Imprezę
zorganizowało Wejherowskie Centrum
Kultury. Prezydenta miasta reprezentował
Michał Jeliński - kierownik Wydziału
Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki. W roli
konferansjera wystąpiła dyrektor WCK
Jolanta Rożyńska.

Jako pierwsze zaprezentowały się - bardzo
udanie, trzy wejherowskie chóry dziewczęce.
Koncert otworzył Chór Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejhero-

tylko w Wejherowie chór męski pod
kie-runkiem Marcina Grzywacza z roku
na rok czyni słyszalne postępy. Chórem
dyrygowała również Agnieszka Kubera.

Po „Harmonii” wystąpił Świętojański
Chór Mieszany przy Parafii św. Jana z Kęt
z Rumi dyrygowany przez Wojciecha
Grudnowskiego oraz Chór „Lira” im. Ks.
Stanisława Ormińskiego z Rumi pod
batutą Anny Borkowicz, który mile
zaskoczył publiczność standardami kolęd
amerykańskich. Ciekawą chóralistykę

wie pod kierownictwem Ewy Rocław-
skiej. Po nim wystąpiły kolejno - Chór
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie
dyrygowany przez Olgę Tomaszewską, a
następnie Chór Dziecięcy „Cantare” z
Gimnazjum nr 1 w Wejherowie pod
kierownictwem Barbary Tańskiej.

Po delikatnych pieniach chórów dziew-
częcych niemal zatrzęsły się mury
świątyni, gdy z kilkudziesięciu gardeł
chórzystów „Harmonii” popłynęły
przepiękne kolędy. Bardzo lubiany nie

z a p r e z e n t o w a ł r ó w n i e ż C h ó r
„Stowarzy-szenia Mieszczan Gdańskich” -
p r o w a d z o - n y p r z e z z n a k o m i t ą
carillonistkę Monikę Kaźmierczak.
Końcowym akordem śmiechowskiego
koncertu był występ Chóru Mieszanego
Cantores Veiherovien-ses - pod
kierunkiem Marka Rocław-skiego.
Organizatorom imprezy, a przede
wszystkim - wykonawcom, należą się
wielkie brawa za przedłużenie atmosfery
Świąt Bożego Narodzenia tak uroczym

Wejherowo kolędami rozśpiewane
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Harmonia

Cantores VeiheroviensesChór SP 9

Chór PSM Cantare



Arka Noego przyciągnęła rzesze wejherowianArka Noego przyciągnęła rzesze wejherowian

Występ zespołu przyciągnął na rynek tłumy mieszkańców
Wejherowa niczym Dzień Jakuba. Młodzi artyści z Arki Noego nie
bacząc na prawie 10 stopniowy mróz zaśpiewali szereg kolęd oraz
kilka swoich przebojów. Dzięki świątecznej iluminacji koncert dla
dzieci miał wręcz bajkową oprawę.

Arka Noego to dziecięcy zespół muzyczny wykonujący piosenki
o tematyce religijnej. Młodzi wykonawcy śpiewają naturalnie
i spontanicznie - nie mają specjalnie szkolonych i ustawianych
głosów, nie odbywają regularnych prób. Zespół jeździ
z koncertami po całej Polsce. Co roku daje specjalne koncerty
z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, transmitowane później

przez Telewizję Polską. Odbył kilka zagranicznych tournee, w
tym do USA i Kanady. Istniejący od prawie 10. lat zespół nagrał
już kilka płyt, które szybko stawały się bestsellerami.

Z kolei Konwój Muszkieterów to doroczna akcja organizowana
przez Fundację Muszkieterów, zrzeszającą przedsiębiorców
prowadzących sklepy Intermarche i Bricomarche w całej Polsce.
Dzięki tej akcji, pomoc otrzymują dzieci przebywające
w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych. Dodatkowo
w każdym z tych sklepów prowadzona jest zbiórka pieniężna dla
dzieci niepełnosprawnych, chorych i osieroconych, objętych
opieką Fundacji Dziecięcy Uśmiech do Świata. (jth)

Nowy Rok przyniósł nie lada niespodziankę naszym najmłodszym. 4 stycznia 2009 r. na
wejherowskim rynku wystąpił znany zespół dziecięcy Arka Noego. Pojawił się on w Wejherowie w
ramach charytatywnej akcji Konwój Muszkieterów.

Tradycyjny Koncert Wigilijny w wykonaniu Polskiej Filhar-
monii Kameralnej w Sopocie pod dyrekcją Wojciecha Rajskie-
go zgromadził w kolegiacie wielu mieszkańców Wejherowa
i okolic. Jako soliści wystąpili grający na trąbce Eva Heiny
i Oliver Krenz z Niemiec oraz skrzypek Paweł Kapica. Koncert
odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa.

W programie koncertu znalazły się utwory Francesco Onofrio
Manfrediniego (Koncert na Boże Narodzenie op. 3 nr 12), Georga
Friedricha Haendla (Suita D-dur na trąbkę i orkiestrę smyczkową),
Antonio Vivaldiego (Cztery pory roku - „Zima” oraz Koncert pod-
wójny C-dur na 2 trąbki), Arcangello Corelliego (Concerto groso
na Boże Narodzenie) a także kolędy.

Wystąpili: dyrygent - Wojciech Rajski, I skrzypce - Anna Wie-
czerzak (koncertmistrzyni orkiestry), Paweł kapica, Bożena
Budzich, Mirosław Kellner, Anna Biadasz-Dolińska, II skrzypce -
Jacek Koprowski, Grażyna Kasprzyk-Głaszcz, Arkadiusz Połetek,
Adriana Zgajewska, altówki - Karol Jurewicz, Bogusław Fuks,
Aneta Szybowicz, Marta Szyryńska-Krot, wiolonczele - Alicja Le-
oniuk-Kit, Grażyna Michalec, Magdalena Miotke-Bajerska, kontra-
bas - Janusz Dobrowolski oraz gościnnie - Witosława Frankowska -
klawesyn. Soliści: Oliver Kranz, Eva Heiny i Paweł Kapica. (p)

Muzyczne uduchowienie Przedszkolne jasełka
Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań różnych środowisk,

to okres niezwykły dla każdego z nas, kiedy składamy sobie życze-
nia, łamiemy się opłatkiem i wspólnie śpiewamy kolędy. W Przed-
szkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie
odbyły się spotkania wigilijne poszczególnych grup. Grupa
pięciolatków pod opieką swoich wychowawców Marii Stubińskiej,
Bożeny Garkowskiej i Krystyny Elandt, przygotowała jasełka
widowisko o Bożym Narodzeniu, tak silnie poruszające dziecięcą
wyobraźnię. Spektakl ten zajął drugie miejsce podczas Przeglądu
Jasełek, który odbył się w Wejherowskim Centrum Kultury.

Młodzi aktorzy po raz pierwszy zaprezentowali się w prawdzi-
wie teatralnej inscenizacji, wzbogaconej o scenografię, dźwięk,
światła i odpowiednio dobrane stroje. Oprócz głównych bohate-
rów: Jezuska, Maryi i Józefa, trzech króli, aniołów, pasterzy - nie
mogło zabraknąć przedstawicieli dzieci ze wszystkich stron świata
reprezentujących różne narodowości, kulturę, religie i kolor skóry.
Pokłony Dzieciątku składały więc dzieci z Afryki, Hawajów,
Japonii, Chin, Ameryki Północnej i oczywiście dzieci kaszubskie.
Maluchy wcielały się w swoje role najlepiej jak mogły, szczerze
i spontanicznie. Ten wdzięczny, nastrojowy, refleksyjny, chwilami
dowcipny spektakl łagodnie przeniósł całą widownię w nastrój
zbliżających się świąt i przypomniał, o tym co najważniejsze.
Wielkie brawa dla małych aktorów i podziękowania dla całego
grona przedszkolnego zaangażowanego w inscenizację. (irg)


