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„Stadion sportowy znajdujący się na Wzgórzu Wolności w 
Wejherowie jest obiekte m o ogromnej wartości społecznej i 
materialnej. Wybudowany przed wojną i rozbudowany za 
publiczne pieniądze po wojnie, stadion jest obiektem nale-
żącym moralnie do wszystkich mieszkańców, a nie tylko do 
jednego prywatnego klubu. Sprzeciwiłem się zdecydowa-
nie sprzedaży jedynego w Wejherowie stadionu sporto-
wego prywatnemu przedsiębiorcy, gdyż  nie leży to w 
interesie społecznym. Stadion powinien istnieć i służyć 
wszystkim mieszkańcom, klubom i organizacjom sporto-
wym. Przyszły los stadionu musi być znany i zgodny z ocze-
kiwaniami mieszkańców, a najlepszym gwarantem jest sa-
morząd miejski podlegający społecznej kontroli. 
   Biorąc pod uwagę wartość majątku jaki Gryf chce sprzedać 
prywatnej firmie oraz skutki społeczne tej sprzedaży, dla 
odzyskania przez miasto stadionu, postanowiłem wynająć 
specjalistyczną kancelarię prawniczą. Tę decyzję uzasadnia 
fakt, że taki ch nietypowych  i skomplikowanych spraw są-
dowych jeszcze nie prowadziliśmy. Jestem przekonany, że 
kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych przeznaczona dla kan-
celarii na obronę stadionu przed wyprzedażą w prywatne 
ręce jest do zaakceptowania przy rocznym budżecie miasta 
wynoszącym ponad 135 mln zł. 
   Dzięki działaniom kancelarii udało się w praktyce zabloko-
wać sprzedaż stadionu, co jest sukcesem. Nie wiadomo, jak dalej 
potoczą się procesy sądowe, ale ta sprawa została już nagłośniona na  

tyle, że dużo trudniej będzie sprzedać ten obiekt.  
Dowodem na to są choćby ostatnie agresywne ataki na moją  
osobę.  Wynikają one z faktu, że powiedziałem zdecydowa-
ne: „Nie - dla sprzedaży stadionu” i podjąłem skuteczne 
działania w tej sprawie. 
   Niestety nie powiodły się trwające kilka lat zabiegi miasta  
mające na celu polubowne zakończenie sprawy stadionu. 
Zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na współpracę z klubami  
sportowymi, w tym również z WKS „Gryf” w ramach istnie-
jących możliwości prawnych i finansowych. Wspólnie mo-
żemy na tym stadionie zrobić wiele rzeczy, korzystając 
także z przychylności sponsorów mających intencje czy-
sto sportowe. To właśnie miasto jest najlepszym gwaran-
tem tego, że ten interes sportowy, ogólnospołeczny, będzie 
tam rzeczywiście dobrze pilnowany. Warto zauważyć, że z 
miejskich pieniędzy są budowane i rozwijane obiekty spor-
towo-rekrea cyjne na osiedlach i przy szkołach, jak np. bo-
iska przy ul. Partyzantów, Konopnickiej, Granicznej lub od-
dane niedawno do użytku boisko przy SP nr 8, przy ul. Na-
nickiej.  
   Jestem głęboko przekonany, że większość mieszkańców  
Wejherowa posiada podobny pogląd na tę sprawę i rozumie 
moją determinację w walce o odzyskanie jedynego w mie-
ście stadionu, którego ewentualna sprzedaż będzie nega-
tywnym przykładem prywatyzacji majątku przeznaczonego 
do pełnienia funkcji publicznych”.  

Stadion nie jest na sprzedaŜ  
Oświadczenie Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta w sprawie stadionu WKS „Gryf”:  

 - Drogi są najważniejsze w miejskich inwestycjach. Wszystkie 
remonty, modernizacje, a także nowe inwestycje drogowe wyko-
nujemy zgodnie z „Programem budowy ulic”, który od kilku lat 
konsekwentnie realizujemy w Wejherowie – powiedział zastęp-
ca prezydenta Wojciech Kozłowski podczas odbioru techniczne-
go w dniu 12 listopada br. . - Przykładem jest ul. Necla, budowana 
od podstaw etapami, krok po kroku. W tym roku oddajemy do użyt-
ku kolejny jej odcinek. To najważniejsza ulica w tej części miasta.  
   Budowa ul. Necla kosztowała łącznie ponad 2,5 mln złotych. Z 
tej kwoty prawie 1,2 mln zł stanowiła dotacja rządowa, którą 
miasto zdobyło w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych 
tzw. „schetynówek”. W inwestycji uczestniczyła także firma Or-
lex, która za 107 tys. zł wybudowała ogólnodostępny parking 
przy ulicy. Są to miejsca parkingowe nie tylko dla właścicieli 
mieszkań Orlexu, ale także dla wszystkich mieszkańców dzielni-
cy Śmiechowo. Nowo wybudowany fragment ul. Necla to ulica o 
wysokim standardzie. Wybudowano jezdnię o szerokości 7. me-
trów  z elementami zapewniającymi bezpieczeństwo ruchu, jak 
na przykład pasy wyłączenia, rondo i parking obsługiwany przez 

odrębną drogę serwisową. Wykonano także infrastrukturę pod-
ziemną, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i zieleń uliczną. To 
wszystko nada nowy wyraz przestrzeni publicznej w tej części mia-
sta.  Ponadto już wcześniej na przedłużeniu ul. Necla w kierunku 
Gryfa Pomorskiego i Patoka na istniejącej tam szczątkowej na-
wierzchni – położono nowy dywanik asfaltowy. 
  - Dziękuję przede wszystkim radnym miasta Wejherowa, którzy 
głosowali za budżetem miasta i przeznaczyli pieniądze na tę bu-
dowę. Radni z tej dzielnicy: Henryk Jarosz, Czesław Kukowski, 
Jarosław Kierznikowicz i Henryk Kaczkowski od początku popie-
rali tę inwestycję i zbiegali o jej wykonanie – podkreślił prezy-
dent Kozłowski zwracając się do radnych uczestniczących w od-
biorze. 
   Zakończono i odebrano także wyremontowany fragment ul. 
Chopina o długości prawie 1400 metrów. Nowy dywanik asfalto-
wy położono na odcinku za szpitalem i dalej w stronę Kąpina. 
Roboty kosztowały prawie 400 tys. zł, a współfinansowały ją tak-
że gmina Wejherowo i Starostwo Powiatowe, ponieważ jest to 
droga prowadząca do wsi Kąpino, w gm. Wejherowo.                  (ir) 

Zakończono kolejne inwestycje drogowe  
   Dwa kolejne odcinki zmodernizowanych w tym roku ulic oddano do uż ytku w Wejherowie. Fragment ul. Necla na 

odcinku od ul. Konopnickiej do Asnyka i Chmielewskiego oraz ul. Chopina za szpitalem w kierunku Kąpina.   

Ul. Chopina 

Ul. Necla 
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Pomimo jesiennej aury, spacerowicze mogą korzystać z uroków 
pieknego parku chodząc po wygodnych i suchych alejkach, a 
przechadzkę zakończyć i ogrzać się w kawiarence parkowej. 

  W ramach projektu „Przywrócenie walorów historyczno-przy-
rodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejhero-
wie”, na który miasto zdobyło dotację z Unii Europejskiej, zostało  
wybudowanych i odtworzonych ponad 2200 metrów ścieżek 
parkowych, z czego ponad kilometr wykonana jest z kostki 
brukowej. Umożliwia to wygodne poruszanie się po parku w 
każdych warunkach bez względu na pogodę. W głębi parku 
wykonana została stylowa altana widokowa. Oprócz tego zostały 
wykonane nowe nasadzenia i pielęgnacja zieleni, instalacja 
nawadniająca zieleń, oświetlenie na polanie piknikowej, gdzie bę-
dzie odbywał się miejski sylwester. Wykonano prace melioracyjne, 
naprawę przepustów oraz rowów melioracyjnych.  
Całość tegorocznych prac kosztowała 2,6 mln zł. Jak przyznaje 
zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski realizacja takiego 
zakresu inwestycji nie byłaby możliwa bez pieniędzy unijnych. 

- Prace drogowe w parku zakończyły się, a teraz zapraszam 
wszystkich, aby ocenili efekt tych prac - mówi prezydent 
Kozłowski. - Natomiast ta najpiękniejsza część modernizacji, czyli 
zieleń będzie widoczna wiosną i latem przyszłego roku. Planujemy 
już kolejne etapy prac w parku, aby końcowy efekt spełnił 
oczekiwania mieszkańców i turystów. Od kilku lat staramy 
przywrócić parkowi jego dawną świetność i funkcję, jako miejsca 
spotkań i wycieczek – dodaje Wojciech Kozłowski podkreślając, że 
w mieście potrzebna jest przestrzeń publiczna wysokiej jakości, a 
przestrzeń publiczna to nie tylko ulice. - Mamy wizję rozwoju 
Wejherowa jako miasta atrakcyjnego, w którym mieszkańcy będą 
dobrze się czuli,  będą chcieli w nim przebywać, będą mogli wyjść na 
spacer i spędzać ciekawie czas z dziećmi, z rodziną i znajomymi. Park 
z prawdziwego zdarzenia jest istotnym elementem tej wizji.             (ir) 

   Zapraszamy do odnowionego Parku Miejskiego ! 
W poniedziałek 16 listopada wejherowski Park Miejski został oddany do użytku po jego gruntownej modernizacji  
w ramach Programu Rewitalizacji Wejherowa. Zakończyły się tam prace drogowe. Ze względów technologicznych  
do wiosny będą trwały jeszcze niewielkie prace porządkowe i ostateczne nasadzenie zieleni.  

Spacerownik Wejherowski  
Od  przyszłego roku osoby uprawiające Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami, będą mogły skorzystać ze specjalnie wytyczo-
nych w tym celu tras. W Wejherowie i w gminie Wejherowo powstaje bowiem Spacerownik Wejherowski. Będzie to jedna  
z pierwszych takich tras w województwie pomorskim.  

- Celem tego projektu jest stworzenie możliwości powszechnego 
aktywnego wypoczynku i rozwój czynnych form rekreacji maso-
wych poprzez powstanie systemu pieszych tras do uprawiania Nor-
dic Walking, czyli chodzenia z kijami – powiedział zastępca prezy-
denta Wojciech Kozłowski, jeden z inicjatorów tego projektu. - Pro-
jekt skierowany jest do mieszkańców i do turystów, aby zachęcić do 
aktywnej formy turystyki. Wejherowski Spacerownik nie jest nazwą 
przypadkową. Jest to bowiem  jeden z kilku produktów turystycz-
nych, jakie opracowaliśmy wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Tu-
rystyki i zamierzamy je wdrożyć w najbliższym czasie.  Liczmy, że 
turyści korzystający ze Spacerownika zostawią u nas pieniądze np. 
w gastronomii czy sklepach. Trasy nie będą przebiegały wyłącznie 
w lesie, ale też w mieście np. w parku i na kalwarii. Bardzo ważna 
będzie promocja tego projektu.  
   Porozumienie w tej sprawie podpisali w wejherowskim ratuszu 
28 października br. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i 
jego zastępca Wojciech Kozłowski, wójt gminy Wejherowo Jerzy 
Kepka, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Wejherowie Janusz Mikoś, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk Jan Szramka oraz przedstawicie-
le Polskiej Federacji Nordic Walking – dr hab. Krzysztof Prusik, pre-
zes PFNW i pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku oraz jego zastępca Olgierd Bojke.  
   Polska  Federacja Nordic Walking będzie koordynowała realizację 
projektu, opracuje i wyznaczy system pieszych tras. Gmina Wejhe-
rowo i miasto Wejherowo pomoże w wyznaczeniu tras w granicach 
administracyjnych, będzie odpowiedzialna za utrzymanie tych tras 

oraz będzie promowała projekt. Do zadań Nadleśnictwa będzie na-
leżało udostępnienie terenów leśnych oraz pomoc w oznaczeniu i 
wyznaczeniu na potrzeby tych tras. Nordic Walking to dyscyplina, 
która rozwija się bardzo dynamicznie.  

Wejherowianin Olgierd Bojke, wiceprezes PFNW  poinformował, że 
trasy wyznaczone będą także przy pomocy GPS (system nawigacji 
satelitarnej).  

- Przy wyznaczaniu tras, wykorzystamy wszystkie atrakcje, które są 
na danym terenie – historyczne, geograficzne, kulturowe – mówi Ol-
gierd Bojke. – Zamierzamy wprowadzić na te trasy minimalną liczbę 
znaków, żeby niepotrzebnie nie  ingerowały w krajobraz naturalny 
lasu. Trasy będą powiązane z parkingami i dworcami PKS i SKM.      (ir)                                                                              
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Powstaje nowa restauracja na rynku - będzie większa konkurencja 
Na Placu Wejhera powstaje nowy całoroczny obiekt gastronomiczny. Restauracja poprawi ofertę gastronomiczną dla mieszkańców, 
którzy często wskazują, że na deptaku i rynku jest zbyt dużo banków, a za mało miejsc,  gdzie mogą przyjść i spędzić czas. Ładna i 
estetyczna bryła obiektu będzie nawiązywała do istniejącej architektury otoczenia. Będzie to miejsce spokojne i kulturalne.  Restau-
racja nie posiada fundamentów i nie jest obiektem murowanym. Zgodnie z warunkami przetargu i zawartą umową zostanie roze-
brana po 20 latach dzierżawy gruntu, a teren wróci do miasta.  Pozwolenie na budowę wydało Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 

   Przetarg na dzierżawę gruntu pod obiekt gastronomiczny zo-
stał przeprowadzony przez miasto bardzo starannie i skrupulat-
nie. W skład komisji przetargowej, która ustaliła warunki prze-
targu i dokonała wyboru oferty, wchodziło czternaście osób, w 
tym sześcioro radnych. Dodajmy, że do udziału w komisji mogli 
zgłosić się wszyscy chętni radni.  
   Komisja ustaliła warunki dzierżawy wymagające wysokiej este-
tyki obiektu, standardu wykończenia i wyposażenia oraz jakości 
użytych materiałów. Postawiono wysokie warunki dotyczące 
jakości oferty gastronomicznej, imprez dodatkowych w zakresie 
kultury oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go w tym miejscu. Projekt musiał uzyskać akceptację konserwa-
tora zabytków. Wyznaczony został wyjątkowo długi termin, bo 
aż czteromiesięczny na złożenie oferty tak, aby chętni mogli się 
dobrze do niego przygotować. Przetarg został bardzo nagłośnio-
ny poprzez ogłoszenia w internecie i kilku gazetach, w tym ogól-
nopolskim dzienniku „Rzeczpospolita”, już na początku lutego 
br., a termin złożenia ofert wyznaczono pod koniec maja br. Na 
podjęcie ryzyka tej inwestycji i sprostanie wymaganiom przetar-
gu zdecydował się jeden inwestor – firma KOTEX państwa Ko-
tłowskich z Wejherowa. Komisja przetargowa dokonała wyboru 
tej oferty, a wyegzekwowanie warunków przetargu zostało ob-
warowane rygorystycznymi zapisami umowy. 
 - Naszym zamiarem jest zmiana dotychczasowej oferty gastro-
nomicznej w centralnym miejscu Wejherowa - na Placu Jakuba 
Wejhera i podniesienie jej jakości oraz konkurencji, co zawsze 
powoduje też obniżenie cen – mówi zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju Wojciech Kozłowski. – W ostatnim czasie po-
wstała elegancka i urokliwa kawiarnia na rogu ul. Sobieskiego i 
Północnej. Powstająca właśnie restauracja, obok wspomnianej 
kawiarenki i istniejącej od ponad już 10 lat cukierni, będzie trzecim 
obiektem w centrum Wejherowa. Ma to na celu uatrakcyjnienie 

W Wejherowie powietrze będzie czystsze 
W ubiegłym roku wdrożono z inicjatywy prezydenta Krzyszto-
fa Hildebrandta program przebudowy systemów grzewczych 
budynków mieszkalnych na proekologiczny. Jego celem jest 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które powo-
dują liczne choroby, m.in. raka. W ramach tego programu, w 
tym roku wymianie ulegnie system ogrzewania w czterech bu-
dynkach, za kwotę ponad 534 tys. zł.  
   Praktycznie zakończyły się tegoroczne prace w dwóch budyn-
kach komunalnych. W budynku przy Placu Jakuba Wejhera 18, 
zlikwidowano stare piece kaflowe, zaadaptowano pomieszczenia 
piwnicy na potrzeby węzła ciepłowniczego OPEC, zamontowano 
węzeł wraz z osprzętem oraz wykonano wewnętrzną instalację 
C.O. Wartość tej inwestycji wyniosła 136 tys. zł. Zmianę systemu 
ogrzewania przeprowadzono także w budynku przy ul. Mickie-
wicza 3, gdzie za kwotę 198 tys. zł zlikwidowano stare piece, za-
adaptowano pomieszczenia piwnicy na potrzeby kotłowni lokal-
nej, zamontowano kocioł gazowy wraz z osprzętem, wymieniono 
przyłącze wodociągowe, a także wykonano wewnętrzną instala-
cję C.O.  

  W ramach programu miasto dofinansowało także w wysokości 
ponad 200 tys. zł zmianę w tym roku systemów ogrzewania w 
budynkach dwóch wspólnot mieszkaniowych – przy ul. Judyckie-
go 5 i Rzeźnickiej 7.  
W ubiegłym roku tego typu prace przeprowadzono w czterech 
budynkach, gdzie zlikwidowano piece węglowe. Ponadto wymie-
niane jest ogrzewanie w pojedynczych mieszkaniach komunal-
nych w budynkach, gdzie już wcześniej częściowo nastąpiła 
zmiana ogrzewania. 
- Źródłem zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie są przede 
wszystkim spaliny z palenisk i pieców domowych – mówi prezy-
dent Hildebrandt. - Bardzo niebezpieczne jest spalanie śmieci w 
tych piecach. Palenie w starych piecach domowych jest chorobo-
twórcze, wywołuje m.in. raka. Zanieczyszczenie jest szczególnie 
nasilone w śródmieściu Wejherowa, gdzie występuje duże zagęsz-
czenie budownictwa wielorodzinnego. Stare budynki wyposażo-
ne są w wiekowe piece węglowe. W trosce o zdrowie mieszkań-
ców wspieramy tych, którzy decydują się na zmianę systemu 
ogrzewania na bardziej ekologiczne, a przy tym poprawia się też 
komfort ich zamieszkania i warunki życia. Program będzie konty-
nuowany w kolejnych latach.                                                                       (ir) 

oferty dla mieszkańców, od których słyszymy często, że  brakuje 
tego typu miejsc w centrum, a za dużo jest banków. Wychodzimy 
naprzeciw tym oczekiwaniom wejherowian. 
   Nowo powstająca restauracja o powierzchni 120 m kw.  jest 
elementem „Programu Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa”. 
Podczas szerokich konsultacji społecznych tego Programu, które 
odbyły się poprzez spotkania z mieszkańcami i ankiety w pierw-
szej połowie ubiegłego roku, wskazywano bardzo wyraźnie na 
konieczność rozwoju bazy gastronomicznej w Wejherowie. Dlate-
go jest to jeden z najważniejszych punktów tego Programu. Mia-
sto w zeszłym roku przystąpiło do jego realizacji czego efektem są 
m.in. dwa nowe lokale na rynku. Prywatny inwestor przewiduje 
otwarcie restauracji w pierwszym kwartale przyszłego roku. W 
sezonie letnim będzie też funkcjonował ogródek letni przy no-
wym obiekcie.  Jak wynika z dotychczasowego doświadczenia 
Straży Miejskiej w Wejherowie obecność tego obiektu na rynku 
nie powinna powodować zakłóceń  porządku publicznego.                                   
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XL Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa  
27 października 2009 roku odbyła się XL Zwyczajna Sesja Rady 
Miasta Wejherowa, podczas której radni przyjęli  20 uchwał. Są to 
następujące uchwały:  

- Uchwała nr 436 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wej-
herowa na rok 2009. 
Radni przyjęli uchwałę o zmianie budżetu na 2009 r. Najważniej-
sza zmiana dotyczy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego -  termo-
modernizacja obiektów szkolnych. Patrz uchwała nr 446.  
- Uchwała nr 437 w sprawie określenia stawek w podatku od nie-
ruchomości. 
Wejherowscy radni większością głosów uchwalili stawki podatku 
od nieruchomości, które wzrosną o stopień inflacji - 3,5 proc. Wię-
cej  w  grudniowych NOWINACH. 
Uchwała nr. 438 w spr. określenia stawek podatku od środków 
transportowych. 
Wejherowscy radni większością głosów uchwalili stawki  podatku 
od środków transportowych, które wzrosną o stopień inflacji - 3,5 
proc. Więcej  w grudniowych NOWINACH. 
Uchwała  nr 439 w sprawie opłaty od posiadania psów. 
W 2010 r. opłata od posiadania psów będzie wynosiła 70 zł od każ-
dego psa. Z opłaty zwolnieni są m.in. osoby zaliczone do znacznego 
stopnia niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia prowa-
dzących samodzielne gospodarstwo domowe. Uchwała przyjęta 
większością głosów.  
Uchwała nr 440 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania o stanie reali-
zacji zadań oświatowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w 
roku szkolnym 2008/2009”. 
Radni przyjęli w/w sprawozdanie. Ustawa z dn. 19 marca 2009 r. 
nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązek przedstawienia Radzie informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. Więcej na str. 7 
Uchwała nr 441 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifi-
kat od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółdzielni Miesz-
kaniowej ENERGETYK. 
Radni udzielili zgodę na udzielenie 90 proc. bonifikaty od sprzeda-
ży dwóch nieruchomości (działki o pow. 318 m kw. przy ul. Ofiar 
Piaśnicy i działki o pow. 355 m kw. przy ul. Żeromskiego) w celu 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości na cele 
mieszkaniowe, aby ułatwić uwłaszczenie spółdzielcom.   
Uchwała nr 442 o zmianie uchwały Nr Vk/XXX/310/2008 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zamia-
ny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 
na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby fi-
zycznej. 
Rada Miasta upoważniła prezydenta do zamiany nieruchomości 
gruntowej przy ul. Przemysłowej o pow. 528 m kw. na nierucho-
mości będące w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej położo-
ne przy ul. Przemysłowej o pow. 449 m kw. i 271 m kw.  
Uchwała nr 443 w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom 
we fragm. miasta Wejherowa pod nazwą Wzgórze Ojca Grzegorza.  
Radni większością głosów zgodzili się na nadanie nowo powsta-
łym ulicom nadać następujące nazwy: ulica Łabędzia, Jaskółcza, 
Krucza, Gołębia i Słowicza.  
Uchwała nr 444 w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskie-
go z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych mienia 
Skarbu Państwa. 
Teren Skarbu Państwa będzie wykorzystany pod budowę drogi 
publicznej i budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Wejherowskiej.  
Uchwała  nr 445 o zmianie uchwały z dnia 28 października 2003 
roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej 
komunikacji pasażerskiej w Wejherowie. 
Od 1 stycznia 2010 roku nastąpi podwyżka cen biletów jednorazowych 
w wersji papierowej i elektronicznej. Bilet papierowy normalny ważny 
na linii zwykłej będzie kosztował 2,50 zł, a ulgowy - 1,25 zł. Taki sam 
bilet elektroniczny będzie kosztował 2,30 zł -normalny i 1,15 zł - ulgowy. 
Bilet papierowy ważny na linii zwykłej, specjalnej, pospiesznej i nocnej 
będzie kosztował 3,50 zł -normalny, a 1,75 zł - ulgowy. Natomiast w 

sta Redy dotyczącej wspólnej realizacji oraz współfinansowania 
projektu „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną po-
przez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejhero-
wo i Reda”.  
Wejherowo wspólnie z Redą złożą wspólny wniosek o dofinanso-
wanie realizacji projektu na lata  2010-2013 r. z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego na lata 200-
7-2013. Zgodnie z projektem nastąpi termomodernizacja pięciu 
budynków szkół w Wejherowie i dwóch w Redzie.  Liderem pro-
jektu będzie Wejherowo, która złoży wniosek o dofinansowanie. 
Po refundacji ze środków unijnych szacunkowy wkład własny mia-
sta wyniesie nie więcej niż 2.750.000 zł, co zabezpieczono w Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym.  
Uchwała nr 447 w spr. zmiany uchwały z dnia 28 września 2009 r. 
Rady Miasta Wejherowa w sprawie przyznania dotacji na sfinanso-
wanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na tere-
nie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. 12-go Marca 213 
w Wejherowie. Zmiana dotyczyła zmiany terminu wykonania prac 
z powodu warunków atmosferycznych. 
Uchwała   nr 448 o zmianie uchwały z dnia 16 grudnia 2008 r.  
Zmiana polega na  dodaniu do uchwały pozycji: „Najem i użyczenie 
Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych lokalu użytkowego dla prowadzenia statutowej działalności”.  
Uchwała nr 449 opinia w sprawie najmu lokalu użytkowego od 
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Wejherowie. 
Radni pozytywnie zaopiniowali umowy najmu lokalu użytkowego 
o pow. 209,46 m kw. znajdującego się przy ul. Kościuszki w Wejhe-
rowie  na okres 10 lat przy stawce 50 zł brutto za 1 m kw. miesięcz-
nie. Wynajęty lokal użytkowy zostanie następnie użyczony odręb-
na uchwałą Rady Miasta na cele statutowe Ośrodkowi Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ks. dziekan Tadeusz 
Reszka tworzy ośrodek centrum pomocy w uzależnieniach, w tym 
celu wybudował na terenie parafii obiekt z przeznaczeniem udzie-
lania w szerokim zakresie pomocy osobom uzależnionym.  
Uchwała nr 450 w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za 
ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkole pro-
wadzone przez Gminę Miasta Wejherowa. 
 Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w pro-
wadzonym przez miasto przedszkolu publicznym spowodowana 
jest corocznym obliczeniem stawki odpłatności za pobyt dzieci w 
przedszkolu.  
Uchwała nr 451 w sprawie określenia liczby nowych licencji na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych 
do wydania w 2010 roku.  
Radni określili liczbę nowych licencji - 12 na wykonywanie w 2010 
roku transportu drogowego taksówką na terenie Wejherowa. 
Uchwała nr 452 w sprawie ustalenia zasad działalności targowiska 
przy ul. Przemysłowej na działce nr 20 w Wejherowie. 
Uchwalono regulamin targowiska przy ul. Przemysłowej w Wejhe-
rowie, na którym będzie możliwy obrót produktów rolnych i zwie-
rzęcych bezpośrednio od indywidualnych producentów. Więcej na 
str. 12 

Uchwała nr 453 w spr. określenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej oraz uregulowania poboru opłaty na targowisku w 
Wejherowie przy ul. Przemysłowej.  
Stawki opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej będą 
takie same jak opłaty na targowisku przy ul. Budowlanych. Więcej 
na str. 12 
Uchwała nr 454 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli 
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 
Radni przyjęli sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w zakre-
sie zadań wykonywanych przez Straż Miejską w Wejherowie w 
latach 2007-2009.  
Uchwała  nr 455 o zmianie uchwały Nr Vk/I/18/2006 Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia 
składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Wejherowa w ka-
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Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli sprawozdanie 
o stanie realizacji zadań oświatowych w Wejherowie. W Strate-
gii Rozwoju Oświaty Miasta Wejherowa na lata 2007-2012 zało-
żono jako główny cel „tworzenie systemu umożliwiającego pod-
noszenie poziomu kształcenia mieszkańców Wejherowa zgod-
nie z jej oczekiwaniami i próba dostosowania edukacji do norm  
europejskich oraz wyrównywanie szans edukacyjnych”.  

   W roku szkoln ym 2008/2009 w Wejherow ie funkc jon ował o pięć 
szkół podstaw ow ych i cztery gimnazja. Ponadt o Gm ina Miasto Wej-
herow o prowadz iła jedn o prz edszkole publiczne i jedną szkołę p o-
nadgimnazjalną. Łączn ie edu kacją w pun ktach prz edszkoln ych, 
przedsz kolach, szkołach p odstaw owych, gimnazjach i sz kole p on ad-
gimn azja lnej objętych był o 6408 wychowan ków. Z edukacji w 
przedsz kolach, punktach p rzedszkolnych i oddziałach p rzedsz kol-
nych prz y szkołach p odstaw owych korz ystało 1224 wych owan ków. 
Do szkół podstaw ow ych zorgan izow anych w 131 oddziałach, 
uczęszczało 3099 uczniów, d o gimnazjów uczęszczał o 1721 ucz-
niów s kupion ych w 66 oddziałach, pon adto d o liceu m ogóln okształ-
cącego uczęszczało 364 uczniów w 13 oddz iałach. 

  W roku szkolnym 2008/2009 w placów kach ośw iat owych zat rud-
nion ych było 547 nauczyc ieli, w tym stopniem  zaw od owym naucz y-
ciela mian owanego legitym owały się 183 os oby i dyplomowanego 
213 osób spoś ród ogółu zat rudnionych.   

   W roku sz koln ym 2008 /2009 z realiz owan o n astępujące  działania:   
• tworz ono warun ki dla powstan ia prz edszkoli niepubliczn ych na 
teren ie Miasta Wejh erowa i do prz ekształcania prz edszkoli publicz-
nych w niepubliczne - od 1 września 2008 r. Przedszkole Sam orz ą-
dowe N r 4 na  Osiedlu 1000 Lecia PP  został o przekształcon e w 
Przedsz kole Niepubliczn e „Prz ygoda”;   
• w samorz ądow ych plac ówkach oświatow ych funkcjon ow ały czte-
ry oddziały integracyjn e w przedszkolu s am orząd owym, sześć w 
szkołach p odstaw owych, cztery w gimnaz jach;   
• we wszystkich sam orz ąd owych plac ów kach ośw iat owych zat rud-
nion y jest logoped a, pedagog i ps ycholog,;  

• przyznan o stypend ia szkoln e uczniom, kt órz y znaleźli się w trud-
nej sytuac ji materialnej wyn ikając ej z n iskich doch od ów na  os obę w  
rodz inie w pierwsz ym semestrz e w roku szkolnego 2008/2009 - 
432 uczniom, w drugim semest rze 430 uczniom, zasiłki szkolne - 
przyzn awane uczniom znajdu jącym się przejśc iow o w trudnej sytu-
acji materialnej z p owodu  zdarzenia losow ego - t rzem uczniom oraz  
123. uczniom udzielono p omoc y rz eczow ej.   

Programy i projekty  

• W roku sz kolnym 2008/2009 w ramach rz ąd owego p rogramu  
wyrówn ywania warun ków startu szkolnego uczniów „ Wyp raw ka 
szkolna” objęto wsp arc iem 165 uczniów szkoły p odstaw ow ej.  
• Zrealiz owan o cztery p rojekty z rząd owego p rogramu na rzecz sp o-
łeczności romskiej: zakup p odręczników d la uczniów roms kich, as y-

dla społeczn ości roms kie j, zatrudn ienie dw óch konsultantów w  
świetlic y środow iskowej dla sp ołeczności roms kie j.  

• W projekc ie „ Styp endiu m szansa n a m aturę” uczniów i uczenn ic 
uczęszczających do II Liceum Ogóln okształcącego w Wejherowie  
otrz ym ało wsparcie finans owe w wys okości 1302 zł. Natomiast 
Szkoła P odstaw owa n r 9 poz yskała w ram ach kon kursu na regional-
ny lub lokaln y program wyrówn ywan ia szans edukac yjnych dla  
dzieci i młodz ież y w 2008 r., środki z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w w ysokości 35.731 zł na realiz ację  projektu ‚„Lubimy 
dziewiątkę”.  

Przeprowadzone remonty w placówkach oświatowych 

Jednym z zadań wyznacz onych w Strat egii Roz woju Oświat y Miasta  
Wejherowa na lata 2007-2012 był o prz eprowadz anie p rac rem on-
towych w szkołach, ustalając jako priorytet pop raw ę warun ków  
bezpieczeństwa uczn iów ze szczególnym uwzględnieniem bazy 
sport owej i teren ów rekreac yjn o sp ort owych oraz un ow ocześnienie  
bazy szkoln ej.  

    W roku szkolnym 2008 / 2009 zrealizow an o następując e prac e:  

 - Szkoła Podstawowa nr 9: mod ern izacja holu sz kolnego, utw o-
rzenie n owej bibliot eki szkoln ej z cz ytelnią mult im edialną, utw orz e-
nie Sz kolnego Cent rum Multimedialnego, instalac ja tablicy interak-
tywnej, rem ont i wyp osażen ie w zestaw „int erakt ywna klas a” gab i-
netu przyrodnicz ego, wyp osażen ie dw óch sal d ydaktyczn ych w ław-
ki szkolne i krzesła, wym ian a okien w trzech salach dydaktyczn ych, 
remont t rzech sa l dyd akt ycznych, częściowa wymian a insta lacji 
elektrycznej, m od ern izacja f rontu sz koł y (odwodn ienie terenu, poł o-
żenie kost ki p rzed w ejściem do bud ynku sz kolnego).  
- Gimnazjum nr 1: wym iana st olarki okiennej, wymian a ob rób ek 
blachars kich mu rów  ogniow ych, pasów, okap ów, kosz y, itp., ocz ysz-
czenie rynien i ru r spustowych wraz z regulacją spad ków i drobn y-
mi nap raw am i, likwidacja prz ecieków pokryc ia dach owego bud yn-
ku sali g imn astycznej na pokryc iu dachow ym i ob róbkach blachar-
skich, naprawa prz ęseł ogrodzen iow ych, adaptacja mieszkania na  
salę dydakt yczną — gab inet fizyczn y. 

 - Zespół Szkół nr 1: remont sa li dydakt ycznej d o jęz yka polskiego,  
dop osażenie i m odernizacja prac owni komputerowej, zakup tablicy 
multimedialn ej do prac owni biologiczn o-chemiczn ej, zakup m onit o-
ra p ełniącego funkcję  informacyjną n a h ol sz kolny, oddan ie d o uż yt-
ku n owej sali edu kacji wczesn oszkoln ej dla klas y 1, rem ont general-
ny h olu na  pierwsz ym p ięt rze, malow anie  pięc iu sal  dydaktyczn ych, 
wyłożen ie kafelkami szatn i uczniowskich w bloku sportow ym, wy-
mian a dziewięc iu okien, zakup sprz ętu d o dw óch sal d ydaktyczn ych 
dla klas y pierwsz ej szkoł y podstaw owej i sali geograficzn ej dla gim-
nazjum (ław ki, krzesła, meb le szkolne), dostos owan ie toalet y w 
przyz iemiu dla pięcio- i sześciolat ków. 

 - Zespół Szkół nr 2: kap italn y rem ont holu sz kolnego (w ym iana 
instalacji elektrycznej, rob oty malarskie, wym iana stolarki okienn ej, 
umocn ienie belek strop owych ). 

 - Zespół Szkół nr 3: remont inst alacji elekt ryczn ej, m ontaż rolet w  
sali gimnast ycznej, wymiana złoża w filt rze basen ow ym, zakup ga-
blot na h ol szkoln y, zakup tablicy multimed ialn ej d o gabinetu fiz ycz-
nego, usługi projektow e - m ontaż wind y dla w óz ków inwalidz kich, 
remont  nawierzchn i w okół budyn ku, remont p omieszczeń kuchni.  
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2: rem ont kapita lny sali 
dydaktycznej (wymiana p osadz ki, instalacji elektrycznej, malow a-
nie), rem ont kapit aln y holu na pierwsz ym p ięt rze (w ymian a stolarki 
okienn ej, m alowanie ścian  i sufitów, w ym ian a ośw ietlenia, w ym iana 
instalacji elektrycznej), rem ont kap italn y prac owni chemicznej  
(wymian a posad zki, wym iana sp rzętu laborat oryjn ego, m alowanie, 
wym iana instalacji elekt rycznej), wymiana st olarki okiennej w  sali 
gimn astycznej od st rony p ółnocn ej, rem ont kap italn y pokoju n a-
uczyciels kiego (wymian a posadz ki, stolarki okienn ej), wykon anie  
okablowan ia logicznego wszystkich pomieszczeń sz koły i zakup w e-
wnętrznego serw era szkolnego do obsługi sieci sz kolnej.  

„Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie  

Gminy Miasto Wejherowo w roku szkolnym 2008/2009” (skrót Uchw ały nr 440/20 09) 

Wyniki egzaminów sprawdzianu szóstoklasistów ze szkół pod-
stawowych oraz egzaminów gimnazjalnych w roku 2008/2009:  
- Gimn azjum n r 3 (1. część humanist yczna - 32,83;                         
   2. cz. matem atyczn o-prz yrodnicz a - 28,88); 
- Gimn azjum n r 4 (1. 31,44; 2. 28,94); 
- Gimn azjum n r 1 (1. 29,74; 2. 25,46); 
- Gimn azjum n r 2 (1. 29,04; 2. 23,31); 
- Gimn azjum Społeczn e (1. 38,4; 2. 38,8) 
- SP nr 5 - 24,93; 
- SP nr 11 - 23,12; 
- SP nr 8 - 22,69; 
- SP nr 9 - 21,25; 
- SP nr 6 - 20,41; 
- Społeczna Sz koła P odstawowa - 28,25;  
- Szk. Podstawowa Sióstr Zmartwychwstania  Pańskiego - 28,18. 
Województwo pomorskie - 22,29; miasto Wejherowo - 22,23; 
powiat wejherowski - 21,56.  
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Młodzież z II LO w Wejherowie z okazji 70. rocznicy śmierci pa-
trona szkoły - Teodora Bolduana przygotowała okolicznościowy 
występ. Młodzi ludzie podkreślili w ten sposób pamięć legendar-
nego burmistrza Wejherowa – patrioty i bohatera. W uroczysto-
ściach wziął udział m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz. Jako gospodarz miasta Teodor Bolduan zadbał o infra-
strukturę Wejherowa. Za jego kadencji zbudowano w Wejherowie 
basen kąpielowy ze zmienną wodą, korty tenisowe, powstał Teatr 
Kaszubski, rozbudowano sieć wodociągowo- kanalizacyjną, bru-
kowano ulice. Zginął w 1939 r. rozstrzelany przez Niemców w 
lesie pod Zamkową Górą k/Wejherowa. Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie Andrzej Gredecki przypo-
mniał o projekcie realizowanym przez uczniów II LO „Przeszłość 
to dziś”, który polega na odnalezieniu i odnowieniu grobów oraz 
miejsc pamięci na terenie Wejherowa. Uczniowie wydali folder 
informacyjny na temat historii w ramach programu „Make a Con-
nection – Przyłącz się” prowadzonego przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży oraz firmę Nokia.                                                         (ir) 

70. rocznica śmierci Tadeusza Bolduana  Otwarcie nowej biblioteki  
z Centrum Multimedialnym w SP nr 9  

W Szkole Podstawowej nr 9 otwarto nowoczesną Szkolną Bi-
bliotekę wraz z Centrum Multimedialno – Informacyjnym. Po-
większający się wciąż szkolny księgozbiór, a także potrzeba roz-
woju internetowych form czytelnictwa sprawiły, że konieczne 
stało się utworzenie takiego centrum.  
  Jak powiedziała Olga Tomaszewska, dyrektor SP nr  9, podczas waka-
cji dokonano kapitalnego remontu sali, zakupiono nowe regały biblio-
teczne, meble, zainstalowano komputery multimedialne oraz tablicę 
interaktywną. Uczniowie z dużą aktywnością korzystają z nowej ofer-
ty, która zaspokaja ich oczekiwania. - Staramy się, aby wszystkie nasze 
biblioteki szkolne były wyposażone w nowoczesny sprzęt – mówi 
Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Ta biblioteka 
jest rzeczywiście wspaniale przygotowana od strony technicznej i 
mogę tu zapewnić, że będziemy dokładać starań, aby wszystkie pozo-
stałe biblioteki szkolne tak wyglądały.                                                                (ir) 

Wejherowo na Targach  
Turystycznych w Poznaniu  

Przedstawiciele wejherowskiego Urzędu Miejskiego Danuta 
Błaszkowska i Jacek Thiel promowali nasze miasto na XX Tar-
gach Turystycznych „Tour Salon” 2009 w Poznaniu w dn. 20-25 
listopada br. W targach uczestniczyło ponad 700. wystawców z 
39 krajów. Targi odbywały się już z myślą o przyszłym roku. 
   Wejherowo reprezentowało Stowarzyszenie Rozwoju Północ-
nych Kaszub „Norda” i „Ziemia Wejherowska”. Stoisko gdańskiej 
PROT wyróżniające się ogromną 9. metrową latarnią morską zy-
skało wielką sympatię odwiedzających. Jury konkursu uznało je za 
najlepszą ekspozycję targową. Jednak najważniejszym wyróżnie-
niem dla organizacji turystycznej naszego województwa była spe-
cjalna nagroda Polskiej Izby Turystyki za najlepszą współpracę z 
branżą turystyczną. 
- Wspólne stoisko produktowe, to doskonały pomysł na pokaza-
nie turystom bogactwa atrakcji turystycznych pomorskich gmin – 
mówi Jacek Thiel, szef promocji w Urzędzie Miejskim w Wejhero-
wie. – Kalwaria Wejherowska i zabytki naszego miasta doskonale 
wpisują się w turystykę kulturową, wiodący produkt promowany 
przez PROT. Reklamując się wspólnie, mamy większe szanse na 
dotarcie do szerokiego grona potencjalnych turystów, jak i do 
osób z branży. 
   Oprócz Kalwarii Wejherowskiej, wieży w Gniewinie i agroturystyki 
choczewskiej na targach w Poznaniu promowany był też powstają-
cy Szlak Dworów i Pałaców Północnych Kaszub. Dodajmy, że pod-
czas pierwszego dnia targów samorządy województw zachodnio-
pomorskiego i pomorskiego, Polska Organizacja Turystyczna oraz 
Regionalne Organizacje Turystyczne podpisały list intencyjny o 
współpracy promocyjnej obu województw. Inicjatywa wspólnej 
kampanii promocyjnej polskiego wybrzeża otrzymała „Czas na Bał-
tyk”. Oba regiony mają wspólnie dbać o wizerunek wypoczynku nad 
Bałtykiem oraz promować oferty całoroczne. Samorządy nadmor-
skie planują na ten cel przeznaczyć łącznie ponad 800 tys. zł. Dzięki 
połączeniu sił będzie można zrealizować ogólnopolską kampanię 
promocyjną zapraszającą turystów nad polskie morze.                       (p) 

MłodzieŜowi przedsiębiorcy mają szansę  
Wicemarszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 
i rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni prof. 
Jerzy Młynarczyk wzięli udział w obchodach programu Mło-
dzieżowe Mini-Przedsiębiorstwo, które 10 lat temu Leszek 
Glaza - przedsiębiorca i obecny wiceprzewodniczący  Rady 
Miasta, zainicjował w ZSP nr 3 w Wejherowie. Uroczystość 
miała miejsce w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej przy Centrum Handlowym "Kaszuby" 5 listopada 
br.  

   W ciągu 10 lat udało się założyć 21 przedsiębiorstw, a Certyfi-
kat Młodego Praktyka zdobyło 245 licealistów. Ponadto 192 
uczniów uzyskało Certyfikat Cambridge. Młodzi szkolni przedsię-
biorcy poznają podczas zajęć reguły ekonomiczne rynku przez 
działanie. Układają biznesplany i prowadzą symulowaną działal-
ność gospodarczą z wykorzystaniem reklamy i marketingu, biorą 
też udział w targach na najlepsze Młodzieżowe Przedsiębiorstwo 
w Polsce. Koordynatorem programu w szkole jest wicedyrektor 
Krystyna Radziak, specjalista z zakresu ekonomii pracy.  
 - To, co robimy z tą młodzieżą rozwijając w niej przedsiębior-
czość daje nam pewność, że możemy spokojnie patrzeć w przy-
szłość. Gratuluję wszystkim ludziom z pasją - dyrektorom, na-
uczycielom i przedsiębiorcom, którzy od 1999 roku realizują ten 
program. Dziękuję przede wszystkim dyrektorowi Siegowi, który 
rozumiał sens tego pomysłu. Mam nadzieję, że to, co wtedy roz-
poczęliśmy, będzie rozwijało się dalej - powiedział Leszek Glaza. 
Uczestniczący w spotkaniu marszałek Mieczysław Struk nazwał 
wejherowski ZSP nr 3 mianem "wylęgarni bizneswomen" i pod-
kreślił, że w edukowaniu przyszłych przedsiębiorców ważna jest 
nie tylko edukacja ekonomiczna, ale również wpajanie im zasad 
etyki i społecznej odpowiedzialności.  
  Z okazji 10. lecia realizacji programu Mini-Przedsiębiorczości 
marszałek Struk wręczył listy gratulacyjne, które otrzymali:  Ewa 
Nikel, Krystyna Radziak, Leszek Glaza i Witold Sieg.                      (p)    
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   W spotkaniu wzięły udział gminy partnerskie Tyresö: łotew-
skie Cesis, fińskie Borga, francuskie Savigny-Le-Temple oraz Wej-
herowo. Nasze miasto reprezentowali: Bogdan Tokłowicz z-ca 
prezydenta miasta, Jacek Thiel zastępca Kierownika Wydziału 
Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki oraz Aleksandra Kurowska-
Susdorf ze Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimna-
zjum nr 1 w Wejherowie.  
 - W trakcie trzydniowej wizyty mieliśmy okazję zobaczyć m.in. 
Tyresö Service Centre, czyli  punkt obsługi interesanta, gdzie 
mieszkańcy Tyresö załatwiają większość urzędowych spraw i 
otrzymują wyczerpujące informacje z zakresu np. oświaty, po-
mocy społecznej, ochrony środowiska, budownictwa, czy też 
otrzymują porady prawne – mówi Bogdan Tokłowicz – Na pew-
no zwraca uwagę przystosowanie instytucji publicznych do ob-
sługi osób niepełnosprawnych oraz radykalne ograniczenie 
sprzedaży alkoholu, gdyż w 40. tysięcznym mieście jakim jest 
Tyresö, alkohol wysokoprocentowy sprzedawany jest w zaled-
wie jednym sklepie. 
   W programie spotkania znalazły się także wizyty w kilku szko-
łach funkcjonujących na terenie naszego partnerskiego miasta 
oraz w prywatnym Domu Pomocy Społecznej. Dużo czasu po-
święcono prezentacji systemów segregacji odpadów oraz biolo-
gicznemu oczyszczaniu wód opadowych, które zanim wpłyną do 
jezior i zatok, przepływają przez strumyki i stawy z roślinnością 
filtrująca wodę z ciężkich metali. 
   Kulminacyjnym momentem konferencji była uroczystość na 
Zamku w Tyresö, podczas której pożegnano burmistrz  Berit As-
sarsson, która 30 lat przepracowała w samorządzie tego miasta.  

 - Przed zakończeniem mojej kariery politycznej chciałam jeszcze 
raz spotkać się z naszymi przyjaciółmi z miast partnerskich i po-
dziękować za wiele lat współpracy i wymiany doświadczeń. – 
powiedziała ustępująca burmistrz – Bardzo miło wspominam 
pobyt w Wejherowie i Trójmieście. Wejherowo zapamiętałam 
jako piękne miasto ze starymi kamienicami, kościołami, Kalwarią 
Wejherowską i z niezwykle miłymi ludźmi. Życzę Wejherowu 
dalszego rozwoju, a jego mieszkańcom dobrobytu i energii w 
realizacji zamierzeń zawodowych jak i prywatnych. 
   Współpraca pomiędzy Wejherowem a szwedzkim miastem 
trwa od 1993 roku. Tyresö to 40. tys. miasto graniczące ze Sztok-
holmem, pięknie położone nad skalistymi zatokami, słynące z 
Zamku z 1636 roku i wytwórni pierników.                                         (jt) 

Konferencja miast partnerskich 
W dniach 27-29 października br. szwedzkie miasto Tyresö zorganizowało międzynarodową konferencję samorzą-
dową, na którą zaprosiło swoje miasta bliźniacze, w tym Wejherowo. W trakcie konferencji pożegnano burmistrz 
Tyresö panią Berit Assarsson, która zakończyła pracę zawodową i przeszła na emeryturę. 

W kamienicy przy ul. 12 Marca 213 i Placu Jakuba Wejhera  
20 A zakończono już prace remontowe. Natomiast w kamie-
nicy przy ul. Sobieskiego 268 będą one trwały do wiosny 
przyszłego roku. Prace polegają na remontach elewacji i wy-
mianie dachów. Wszystko w wyniku umów z miastem na do-
finansowanie tych prac. Prezydent Krzysztof Hildebrandt i 
jego zastępca Wojciech Kozłowski podpisali pierwsze trzy 
umowy przyznające dotacje z budżetu miasta na remonty 
zabytkowych kamienic w Wejherowie. 
   Zgodnie z podpisanymi umowami wspólnota przy ul. 12 Marca 
213 otrzyma na remont elewacji do 155 tys. zł, Plac Jakuba Wej-
hera  20 A na wymianę dachu do 80 tys. zł, zaś Sobieskiego 268 
do 39 tys. zł. Obowiązkowym wymogiem jest to, aby prace miały 
charakter konserwatorski.   
 - Po raz pierwszy podpisaliśmy takie umowy, zależy nam bo-
wiem na tym, aby Wejherowo było ładniejsze  – powiedział  pre-
zydent Hildebrandt. – Wykonane dzięki dotacji z budżetu miasta 
prace konserwatorskie w znacznym stopniu poprawią stan i es-
tetykę tych kamienic, a przez to wizerunek i atrakcyjność nasze-
go miasta. 
  Danuta Paradies, reprezentująca Wspólnotę Mieszkaniową 12 
Marca 213 twierdzi, że gdyby nie pomoc miasta, lokatorów nie 
stać byłoby na tak kosztowny remont.  
Własnymi siłami remont z pewnością nie byłby możliwy w tym 
roku – potwierdza Alicja Kwiatkowska z Placu Wejhera 20 A  i 
dodaje:- Samo staranie się o dotację także nie było skomplikowa-
ne, wystarczyło wypełnić tylko kilka dokumentów.  
Jak mówi zastępca prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski, 
kolejne dotacje przyznawane będą w zależności od tego, jaka bę-
dzie wartość merytoryczna wniosków o dofinansowanie i jakimi 
środkami miasto będzie w danym momencie dysponowało. Jak 
podkreślił ważne jest też to, że miejskie dotację aktywizują  środ-
ki prywatne mieszkańców potrzebne na wkład własny w re-
mont.                                                                                                                   (ir) 

Miasto pomaga w remontach zabytkowych kamienic  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 26 listopada 
2009 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali miesz-
kalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, 
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 

• lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Harcerskiej 11 wraz z ułam-
kową częścią gruntu działka nr 173/8 obręb 16 (użytkowanie 
wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 24 na os. Staszica 1 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 457/1 obręb 15 (użytkowanie wie-
czyste)  
• lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Klasztornej 22 wraz z ułam-
kową częścią gruntu działka nr  385/1 i 385/3 obręb 15  
• lokal mieszkalny nr 10 przy ul. św. Jana 4 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 33 obręb 15 
• lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Przemysłowej 12 wraz z 
ułamkową częścią gruntu działka nr 94/45 obręb 6  

Od lewej: Aleksandra Kurowska-Susdorf, Jacek Thiel, 
Berit Assarsson i Bogdan Tokłowicz.  
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OGŁOSZENIE 
Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie oraz Uchwały Nr IVk/XVII/223/2004 Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Wej-
herowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicz-
nych, realizującym zadania zlecone z zakresu zadań publicznych 
należących do Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert – projektów 
na 2010 r. na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych 
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj.  
w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:  
1. Ochrona i promocja zdrowia. Wysokość środków na realizację 
zadania  wynosi 25 000 zł. 
2. Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków. Wysokość 
środków na realizację zadania  wynosi 10 000 zł. 
3. Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecz-
nym. Wys. środków na realizację zadania  wynosi 180 000 zł, w tym: 
· realizacja świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wejherowa 
w zakresie uzależnienia lub współuzależnienia od alkoholu – 
70 000 zł, 
· prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych patologią oraz ro-
dzin niewydolnych wychowawczo – 10 000 zł, 
· organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i 
Lato – 20 000 zł, 
· organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadze-
nie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych - 
80 000 zł 
4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Wysokość środ-
ków na realizację zadania  wynosi 50 000 zł, w tym wspieranie 
działań kulturalnych promujących miasto Wejherowo oraz upo-
wszechnianie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa regionalnego. 
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wysokość środków 
na realizację zadania wynosi 250 000 zł, w tym prowadzenie różno-
rodnych form szkoleniowych oraz współzawodnictwa, promocja 
idei aktywności fizycznej w następujących dyscyplinach: koszy-
kówka – 25 000  zł, piłka nożna – 75 000 zł, tenis stołowy – 6 000 
zł,  pływanie – 13 000 zł, unihokej – 22 000 zł, siatkówka – 12 000 
zł, lekkoatletyka – 45 000 zł, sporty walki – 14 000  zł, tenis ziem-
ny – 8 000 zł, pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja – 30 000 zł. 
6. Krajoznawstwo – promocja regionu. Wysokość środków na 
realizację zadania  wynosi 5 000 zł. 
Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie (Plac Jakuba Wejhera 8, godz. 7.30 – 15.30) w terminie bez-
względnie wiążącym do dnia 15 grudnia 2009 roku włącznie. 

Druki ofert i szersza informacja dostępna jest na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.wejherowo.pl, na 
miejscu w Wydziale Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki 
Urzędu Miejskiego (Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, pokój nr 
23, II piętro UM) oraz w Kancelarii Ogólnej UM (Ratusz, pl. 
Jakuba Wejhera 8, parter, codziennie w godz. 7.30 – 15.30).  
 Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami:  

Anna Klein tel. 677-70-37. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Wejherowa  

(wybrane zagadnienia - całość w Biuletynie Informacji Publicznej, 
Uchwała nr 434/2009 z dnia 28 września 2009 r.) 

§ 4.1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania 
na jej terenie czystości, porządku, estetyki oraz należytego stanu 
sanitarno – higienicznego. Obowiązek ten wykonywany jest m. in. 
poprzez zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych, zgodnie z poniżej opisanymi regułami. 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady muszą być groma-
dzone w pojemnikach na odpady, a przed ich zgromadzeniem w po-
jemnikach należy poddać je segregacji mającej na celu oddzielne gro-
madzenie poszczególnych rodzajów odpadów tak, aby umożliwią 
optymalne ich przygotowanie do transportu oraz dalszego ich odzy-
sku lub unieszkodliwiania. 

3. Obowiązek opisany w ust. 1 i ust. 2 realizowany jest m.in. poprzez: 
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki o poj. i ilości odpowied-
niej do ilości zamieszkałych na niej osób – zgodnie z Regulaminem, 
2) utrzymywanie na terenie całej nieruchomości oraz w punkcie zbie-
rania odpadów (również  gdy położony jest on poza obszarem danej 
nieruchomości, lecz służy jej mieszkańcom) czystości i porządku, 

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do 
odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych: szkło, ma-
kulatura, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe np. meble, 
urządzenia sanitarne, stolarka budowlana, odpady niebezpieczne np. 
farby, zużyte akumulatory, baterie, leki, świetlówki, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady zielone – liście, trawa, gałęzie, odpady budow-
lane – usunięte tynki, gruz ceglany, betonowy, zmieszane.  

§ 5. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt 
obowiązany jest do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowa-
nia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejsca, w którym 
usytuowane były urządzenia do zbierania odpadów, zwanym dalej 
punktem zbierania odpadów. 
§ 16. Selektywne gromadzenie odpadów komunalnych winno się 
odbywać poprzez zbieranie selektywne w pojemnikach - system po-
jemnikowy lub zbieranie selektywne w odrębnych workach. 
§ 17. Odpady gromadzone selektywnie (tworzywa sztuczne, szkło, 
makulatura, odpady zielone) winny być gromadzone w oznakowa-
nych, różnokolorowych pojemnikach lub workach. 
§ 22. 1. Pojemniki na odpady zbierane selektywnie należy opróż-
niać w takich terminach i tak często, aby nie dopuścić do ich 
przepełnienia. 
2. Podmiot uprawniony odbierający odpady zmieszane w rejonie za-
budowy jednorodzinnej zobowiązany jest minimum jeden raz na mie-
siąc do odbioru odpadów segregowanych w systemie workowym 
zapewniając jednocześnie wymianę zapełnionego worka na nowy. 
Data odbioru tych odpadów powinna być stała i podana do wiadomo-
ści mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. 
§ 23.1. Do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do selek-
tywnej zbiórki odpadów i ich odbioru, w ramach jednej opłaty za od-
biór odpadów komunalnych (zmieszanych) pobieranej od właścicieli 
nieruchomości, zobowiązane są podmioty uprawnione świadczące 
usługi dla danej nieruchomości. Za prowadzenie selektywnej zbiór-
ki i odbiór odpadów gromadzonych selektywnie podmioty upraw-
nione nie pobierając oddzielnej opłaty z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Obowiązek, opisany w ust. 1 w systemie workowym dotyczy jedne-
go worka miesięcznie na każdy rodzaj segregowanych odpadów dla 1 
lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 3. Worki na odpady zielone 
dostarczane są w miesiącach od maja do listopada. Dostarczenie kolej-
nego worka danego rodzaju przez podmiot uprawniony w ramach 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych, nastąpi w dacie przekazania 
jej do odbioru zapełnionego worka. Przekazanie i odbiór większej 
ilości worków do segregacji może nastąpić za dodatkową opłatą usta-
loną przez właściciela nieruchomości i podmiot uprawniony. 
§ 28. 1. Zakazuje się zbierania w workach, pojemnikach i kontenerach, 
o których mowa w § 14: śniegu, lodu, gorącego popiołu, szlamów, od-
padów medycznych, weterynaryjnych, niebezpiecznych oraz substan-
cji toksycznych, żrących i wybuchowych.   
2. Zabronione jest: spalanie wszelkich odpadów w pojemnikach, 
kontenerach i koszach na odpady, spalanie odpadów na pow. ziemi 
oraz w instalacjach i urządzeniach grzewczych budynków z zastrzeże-

niem ust. 3. 

3. Dopuszcza się: spalanie odpadów z drewna nie zawierających sub-
stancji niebezpiecznych, nieprzyjaznych środowisku, spalanie odpa-
dów zielonych (suchych liści, gałęzi) wyłącznie w okresie marzec - 
kwiecień i październik każdego roku, w sposób nieuciążliwy dla 
mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz z zachowaniem przepi-
sów przeciwpożarowych. 

4. Inne odpady niż komunalne, powstające na terenie nieruchomo-
ści w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. medyczne, 
weterynaryjne, budowlane, chemiczne, metalowe i inne) należy prze-
kazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i postępować z 
nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach. 
Koszt wywozu i utylizacji odpadów obciąża prowadzącego działal-
ność, a w przypadku nie wywiązywania się przez niego z tego obo-
wiązku – właściciela nieruchomości.                                                                      (ir) 
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Srebro Gryfa 2001 
W Luzinie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 
2001 KASZUB CUP 2009. Organizatorem turnieju było Kaszub-
skie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne oraz GOSRiT Luzino. 
Bardzo dobry występ w zawodach zanotowali najmłodsi piłka-
rze Gryfa Wejherowo zajmując drugie miejsce po dramatycznym 
finale. Trzecie miejsce w turnieju zajęła Arka Gdynia. 
W turnieju startowały najlepsze drużyny Pomorza: Lechia 
Gdańsk - 2 zespoły; Arka Gdynia - 2 zespoły; Orlik Sopot; Sapa 
Rumia Janowo; Bałtyk Gdynia; Santos Gdańsk; Sztorm Gdańsk 
oraz Gryf Wejherowo. 

WYNIKI GRYFA: 
  Eliminacje: Gryf-Orlik 7:0; Gryf-Lechia II 2:0; Gryf-Sapa 6:2; 
Gryf-Arka 1:1; półfinał: Gryf-Bałtyk 2:0; finał: Gryf-Lechia I 2:2 
(4:5 - rzuty karne) 
   Skład Gryfa: Małgorzata Grala - najlepszy bramkarz turnieju; 
Adrian Petk - kapitan drużyny - 8 bramek; Maciej Czeszewski - 
król strzelców (11 bramek); Mikołaj Kluk - 2 bramki; Paweł Ho-
eft - 1 bramka; Jakub Morga; Dawid Pilarski; Jakub Rzeppa; Oskar 
Tabisz; Igor Rusin - 1 bramka; Lilla Kacper - 1 bramka. 
   Trener Gryfa Stefan Machaliński bardzo dziękuje rodzicom za 
doping i sponsorowanie turnieju. 

Dwa brązowe medale dla „Fight Zone” 
W dniach 6-7 listopada br. w Tarczynie (woj. mazowieckie) od-
były się Mistrzostwa Polski seniorów w kickboxingu w walce 
przerywanej (semi kontakt). „Fight Zone” reprezentowało czte-
rech zawodników: Rafał Karcz (trener i zawodnik, kat. do 57 kg), 
Tomasz Hirsz (kat. Do 69 kg), Maciej Depta (do 84 kg) oraz Mate-
usz Zieliński (do 89 kg). Zawodnicy wywalczyli dwa brązowe 
medale: Rafał Karcz, który uległ w półfinale Rafałowi Banaszew-
skiemu z KS Piaseczno, natomiast Mateusz Zieliński uległ w półfi-
nale Łukaszowi Świderskiemu z KS Piaseczno. 
   Maciej Depta w walce o medal przegrał z Leszkiem Jobsem z KS 
Zamek Kurzętnik, natomiast debiutant na matach kickboxingu 
Tomasz Hirsz przegrał minimalnie w 1 rundzie Mistrzostw.  
Organizatorem był Mazowiecki Związek Kickboxingu, Polski 
Związek Kickboxingu oraz Klub UKS Akrobata Tarczyn z trene-
rem Piotrem Bąkowskim na czele. 

Spotkanie z Andrzejem S. Krajewskim 
Jeden z twórców studenckiego kabaretu „Stodoła”, aktor i li-
terat Andrzej Stanisław Krajewski gościł w bibliotece na spo-
tkaniu autorskim z czytelnikami. W spotkaniu z pisarzem 
uczestniczyli licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 
2. Obecny był również zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz.   
  Pochodzący z podlaskiej rodziny prawniczej pisarz, zacytował z 
pamięci kilka swoich humorystycznych opowiadań, a także opo-
wiedział wiele zabawnych anegdot scenicznych i literackich ukazu-
jąc subtelne i łagodne poczucie humoru mieszkańców regionu ścia-
ny wschodniej. Bohaterami anegdot byli znani artyści polskiej es-
trady z okresu „Podwieczorków przy Mikrofonie” m.in. Hanka Bie-
licka, Stanisław „Wiech” Wiechecki czy Bernard Ładysz. Miłą nie-
spodziankę sprawili pisarzowi uczniowie wejherowskiego ogólnia-
ka prezentując jego wiersze i skecze, przygotowane pod okiem po-
lonistki Reginy Englert-Rudłowskiej.                                                         (p) 

Rosja oczami dziennikarki 
Krystyny KurczabKrystyny KurczabKrystyny KurczabKrystyny Kurczab----RedlichRedlichRedlichRedlich    

W ramach cyklu „Biesiada literacka” odbyło się w wejhe-
rowskiej bibliotece spotkanie autorskie z dziennikarką 
Krystyną Redlich-Kurczab, która w latach 1990-2004 (z 
przerwami) przebywała w Rosji.  

  Podczas dwugodzinnego spotkania, które swoimi pytaniami prze-
platał tradycyjnie Krystian Nehrebecki, pisarka przedstawiła swoje 
wrażenia i spostrzeżenia dotyczące różnic kulturowych i obyczajo-
wych wyróżniających Polaków i Rosjan. Szczególne zainteresowa-
nie budziły ciekawostki dotyczące spraw mody i kuchni a także po-
lityki. Mówiła o wszechogarniającej Rosję szarości i alkoholizmie.  
Nie brakło także szokujących wrażeń z Czeczenii.  Krystyna Redlich-
Kurczab stworzyła wiele reportaży o Rosji, w tym przede wszyst-
kim wstrząsających filmów dokumentalnych i artykułów o Czecze-
nii. Jest autorką książek „Pandrioszka” (2000) oraz „Głową o mur 
Kremla” (2007). Uhonorowana jedną z najważniejszych nagród 
dziennikarskich dla korespondentów zagranicznych - Nagrodą im. 
Karola Dziewanowskiego. Nagrodzona przez Amnesty Internatio-
nal oraz Nagrodą im. Melchiora Wańkowicza za publikacje i repor-
taże z Czeczenii. W 2008 roku otrzymała prestiżową nagrodę im. ks. 
Józefa Tischnera. W 2005 r. czeczeńska organizacja "Echo wojny" 
wraz z Amnesty International i Helsińską Fundacją Praw Człowieka 
zgłosiły jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla.                     (p) 

PejzaŜe morskie 
Zróżnicowane pod względem tematu, formy i kompozycji ciekawe 
malarstwo można było podziwiać w wejherowskiej bibliotece na 
wystawie pt. "Pejzaże morskie". Wystawa jest pokłosiem X Między-
narodowego Pleneru, który miał miejsce w Domu Pracy Twórczej 
w Ustce. Podczas otwarcia wernisażu prezes wejherowskiego Sto-
warzyszenia Artystów Plastyków Longina Wysocka powiedziała, że 
na ekspozycję wystawy złożyło się 27 obrazów namalowanych 
przez artystów m.in. z Rosji, Francji, Portugalii, Litwy, Niemiec, 
Włoch i Polski,  w tym z Gdyni, Wejherowa, Redy i Słupska.  Na wystawie 
zaprezentowano jedynie połowę namalowanych w Ustce obrazów.  
W wernisażu uczestniczyli członkowie Słupskiego Klubu Plastyka 
im. Stefana Morawskiego i Stowarzyszenia Artystów Plastyków. W 
części artystycznej wystąpił znany bard gdyński Jerzy Stachura.  (p) 
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Profilaktyka grypy sezonowej  
i nowej grypy A/NH1N1 

W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, należy 
szczególnie pamiętać o zasadach dotyczących zarówno zdro-
wego stylu życia, jak też prostych czynnościach higienicz-
nych, które mogą uchronić przed zachorowaniem.  
Grypa sezonowa jest ostrą  chorobą  wirusową, która  prze-
nosi się droga kropelkową, bądź też przez kontakt bezpo-
średni z osobą zakażoną lub ze skażonymi powierzchniami. 
Charakterystyczny jest dla niej gwałtowny początek. W cią-
gu 24-48 godzin od zakażenia pojawiają się pierwsze obja-
wy: wysoka gorączka,  nawet do 39,5 st. C, dreszcze, bóle  
mięśniowo-stawowe, ból gardła, ból głowy, ka szel. Ogólne 
osłabienie i katar. U niektórych chorych, zwłaszcza u dzieci 
może wystąpić ból brzucha i biegunka.  
Nowa grypa A/H1N1 jest chorobą układu oddechowego, 
która  przenosi się również droga kropelkową bądź przez 
bezpośredni kontakt z osoba zarażoną i wywołuje podobne 
objawy jak grypa sezonowa.  

Ogólne wskazania profilaktyczne:  
• unikaj bliskiego kontaktu z chorymi osobami; 
• pozostań w domu, jeżeli u Ciebie wystąpią objawy  
   grypopodobne; 
• podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos chusteczką - 
   pomoże to zapobiec zarażaniu wirusów u innych osób; 
• często myj ręce wodą z mydłem, unikaj  dotykania rękami  
   oczu, nosa i ust;  
• wietrz zamknięte pomieszczenia 3-4 razy dziennie 
   każdorazowo przez 10 minut; 
• spędzaj aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu. 
                             Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego  

Domowe spalanie śmieci truje i rujnuje 
Do domowego pieca często trafiają śmieci. Najczęstszym powo-
dem jest przekonanie, że to sposób na oszczędności. Wiele osób 
myśli sobie: „Po co płacić za wywóz odpadów, które można pu-
ścić z dymem”? Kominiarze przekonują jednak, że wcale nie jest 
to tak oczywiste. Spalanie śmieci powoduje szybkie niszczenie 
kominów, w których osadza się tzw. mokra sadza. Może ona spo-
wodować zapalenie się przewodu kominowego i pożar domu. 
Ponieważ mokrą sadzę bardzo trudno usunąć, jest to kosztowna 
usługa. Kominiarze odradzają więc przyznając, że czasem trzeba 
za nią zapłacić więcej, niż za normalny opał.  
Błędem jest także myślenie, że śmieci do niczego się nie nadają. 
Nic bardziej mylnego! Dzięki segregacji odpadów można odzy-
skać wiele surowców wtórnych w sposób, który nie zagraża 
zdrowiu ludzi i skażeniu środowiska. 
 Osoby spalające odpady często są przekonane, że „wszyscy tak 
robią”. Tymczasem wynika to po prostu ze złych przyzwyczajeń. 
Czas to zmienić! Spalanie odpadów jest niemądre i nieodpowie-
dzialne. Lekarze ostrzegają, że może zakończyć się poważnymi 
problemami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.  
Spalanie śmieci „na własną rękę” jest  zabronione. I wcale nie 
jest to wymysł ekologów. Z Konstytucji RP jasno wynika, że nie 
tylko władze, ale każdy obywatel jest zobowiązany do dbania o 
ochronę środowiska. Jeśli tego nie robi musi ponieść konsekwen-
cje. Za łamanie obowiązujących przepisów Kodeks wykroczeń 
przewiduje wysoką grzywnę, a Ustawa o odpadach (z 27 kwiet-
nia 2001 r.) nie wyklucza nawet kary więzienia! Bądźmy szcze-
rzy - to się po prostu nie opłaca… 
 Zgodnie z art 379 ustawy prawo ochrony środowiska (z 27 
kwietnia 2001 r.) wójt, burmistrz, prezydent mają prawo kontro-
lować, jak wywiązujemy się z przestrzegania przepisów. Ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 13 września 
1996 r.) jasno określa obowiązki właścicieli nieruchomości. Mo-
gą oni zbierać i pozbywać się śmieci tylko w sposób określony w 
uchwale rady gminy. Spalanie śmieci „na własną rękę” jest po 
prostu niedopuszczalne.  
Przepisy jasno też określają, w jaki sposób można pozbywać się 
śmieci. Idealnym rozwiązaniem jest selektywna zbiórka od-
padów. Gdyby szkło, papier, plastikowe butelki i metale trafiały 
do odpowiednich pojemników, zostałyby odpowiednio przetwo-
rzone. Dzięki recyclingowi odzyskujemy część cennych surow-
ców. To ważne, ponieważ często są to zasoby nieodnawialne (np. 
ropa), które ulegają szybkiemu wyczerpaniu.  
Śmieci mogą być spalana tylko w jednym miejscu - w specjalnych 
instalacjach do termicznego przekształcania odpadów. Tylko tu-
taj wszystko odbywa się bez konsekwencji dla naszego zdrowia, 
a także zanieczyszczenia środowiska. Odpady spalane są tam w 
temperaturze nie mniejszej niż 850 st. C (w domowym piecu wy-
nosi ona od 200 do 500 st. C). Spaliny zostają oczyszczone przez 
niezwykle skuteczne filtry i w efekcie pozbawione toksycznych 
substancji. 
 Dlaczego jest to takie ważne? Stężenie rakotwórczych dioksyn 
i furanów w dymie, jaki powstaje podczas spalania śmieci w ni-
skich temperaturach czyli w domowych piecach, aż 1000-krotnie 
przekracza dopuszczalne normy. Co gorsza, zanieczyszczenia nie 
są rozpraszane przez wiatr, tylko opadają blisko źródła ich po-
wstawania. I to w dużym stężeniu. Co z tego wynika? Osoba spa-
lająca we własnym piecu śmieci zatruwa siebie, swoją rodzinę 
oraz najbliższych sąsiadów! 
 Podczas spalania śmieci wydziela się m.in. tlenek węgla, dwutle-
nek siarki, tlenki azotu, drobny pył zawieszony zawierający me-
tale ciężkie. Dym z palącej się gumy zawiera np. kadm, który po-
woduje choroby nerek, kości i nowotwory. Niebezpieczne jest 
także spalanie starych mebli, wełny, skóry, gdyż mogą wywoły-
wać stan zapalny oskrzeli, ból w klatce piersiowej oraz duszno-
ści. O szkodliwości spalanego plastiku, mebli nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Wydzielają wówczas duże ilości dioksyn 
będących przyczyną nowotworów. Każdy, kto zechce spalać 
śmieci „na własną rękę” musi się liczyć się z groźnymi konse-

Przy ul. Przemysłowej powstanie targowisko 
Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Wejherowa podjęła 
uchwałę o zasadach działalności targowiska, które ma po-
wstać przy ul. Przemysłowej oraz wysokości stawek opłat tar-
gowej jakie tam będą obowiązywać. Administratorem targo-
wiska będzie właściciel tego terenu Henryk Pionk z Bolszewa. 

  Jak informuje radny Jarosław Kierznikowicz, który na forum Rady 
Miasta kilkakrotnie zgłaszał potrzebę funkcjonowania w mieście 
tego typu targowiska, ma 
ono rozpocząć swoją dzia-
łalność od wiosny przy-
szłego roku, zamiast tar-
gowiska przy ul. Budowla-
nych.  
  W kilka dni po sesji radny 
Kierznikowicz udał się na 
tymczasowe targowisko 
przy ul. Budowlanych i 
spotkał się z rolnikami 
sprzedającymi z wozów i 
samochodów swoje zie-
miopłody oraz zwierzęta 
hodowlane. Radny poin-
formował rolników o 
przyjętych przez Radę 
Miasta w tej sprawie 
uchwałach i przekazał im kopie dokumentów zawierające cennik i 
zasady funkcjonowania nowego targowiska.  Powiedział również, 
że nowe targowisko powstanie na terenie prywatnym Henryk Pion-
ka z Bolszewa o pow. 1,5 ha, który w tym celu otworzy działalność 
gospodarcza na własny rachunek  i przystosuje do tego celu swoją 
niezagospodarowaną  nieruchomość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przedstawiciel inwestora Marek Walaszkowski zapew-
nia, że na nowym targowisku, które znajduje się po lewej stronie ul. 
Przemysłowej przed zakrętem w stronę Bolszewa przed składem  
„Almaresu”, będą odpowiednie warunki do handlu zwierzyną ho-
dowlaną i ziemiopłodami .                                                                                     (p)     



Listopad 2009 r.                                            Nowiny - www.wejherowo.pl                                                              Str. 13 

4.12 12.00 IV Konferencja Literacka – II część „Luterka” - poświęcona adaptacjom współczesnej literatury, 
prezentacja wykładów, promocja zeszytu literackiego z projektu „Ogródek sztuk z Herbertem 
w tle”, prezentacja Teatru TV pt. „Trelemorele” Tadeusza Różewicza oraz spotkanie z byłymi 
członkami teatru prof. Luterka.  

5.12 16.00 Mikołajki na Rynku.  

10.12 17.00 Turniej Baśki – sala nr 8. 

11.12 19.00 Mikołajki rockowe – między innymi występ zespołu „Fosfor”. 

13.12 17.00 Koncert Wigilijny w Kolegiacie w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot pod  
batutą Wojciecha Rajskiego.  Jako solista wystąpi Marek Mleczko – oboista z Krakowa.  

31.12 23.00-1.00 Sylwester 2009! – bal plenerowy na świeżym powietrzu w Amfiteatrze w otoczeniu świateł  
i klimacie dobrej muzyki - zespół na żywo –  Grzybowski Band. Pokaz sztucznych ogni.  

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----   Grudzień 2009 rok   Grudzień 2009 rok   Grudzień 2009 rok   Grudzień 2009 rok    

4.12 17.00 Wernisaż wystawy konkursowej pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa   
„Wejherowo wczoraj i dziś”. Wystawa malarsko-fotograficzna przygotowana przez  
Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”. 

9.12 10.00 „Upominki spod choinki” czyli zabawa mikołajkowo-karnawałowa przy muzyce na żywo  
i prawdziwym Mikołaju.  

18.12 16.00 Promocja publikacji wydanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Wejherowie: „Bibliografia powiatu wejherowskiego za lata 2007-2008” i „ Wejherowski 
konkurs literacki Powiew Weny”. 

18.12 17.00 Koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu regionalnych artystów. 

Grudzień  Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 150. rocznica śmierci Wilhelma  
Karola Grimma (1786-1859) – niemiecki pisarz, językoznawca, 370. rocznica urodzin Jeana-
Baptistea Racine (1639-1699) – francuski poeta dramatopisarz, 10. rocznica śmierci Josepha 
Hellera (1923-1999), autora powieści „Paragraf 22”.  

   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    

Nowa siedziba fundacji 
 „Uśmiech Dziecka” 

Fundacja "Uśmiech Dziecka" ma swoją nową siedzibę, przy 
ul. Chopina. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośro-
dek Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzie-
ży znajduje się w budynku, w którym mieściła się stacja po-
gotowia ratunkowego.   
      Prezesem Fundacji jest Marek Kużel, neurolog. Jak mówi 
Iwona Zakrzewska, wiceprezes fundacji, fundacja zajmuje 
się leczeniem i organizowaniem szeroko pojętej rehabilitacji 
medycznej dzieci oraz edukacji ich rodzin. Trafiają tu dzieci 
m.in. z zaburzeniami układu nerwowego.  

W nowym budynku przygotowanym do rehabilitacji dzieci 
są gabinety do rehabilitacji, masażu oraz leczenia światłem.  

W otwarciu uczestniczyli Krystyna Pajura, członek zarządu 
województwa pomorskiego, zastępca prezydenta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w 
Wejherowie Andrzej Zieleniewski, ze swoją zastępczynią 
Bożeną Czepułkowską oraz przedstawiciele okolicznych sa-
morządów.                                                                                         (ir) 

Nabór na kurs ratownika 
Szkoła ratownictwa wodnego BORN TO RESCUE ogłasza  

nabór na kurs na stopień Młodszy Ratownik WOPR.  

Kurs jest świetną okazją na poprawienie kondycji, umiejęt-
ności pływackich oraz nauczenia się pierwszej pomocy. 

Więcej informacji udzieli kierownik szkolenia:  
instruktor WOPR Jan Teleżyński tel. 698 099 506  

www.ratownik-wopr.pl  

Wyniki Otwartego Turnieju Szachowego  
o puchar Prezydenta Miasta Wejherowa  

Wejherowskie Centrum Kultury 11 listopada br. organizowało 
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta. Organizatorem turnieju był  Jędrzej 
Długosz.  
Pierwsze miejsce wywalczył Jędrzej Długosz, z UKS Drapol-
Jantar Pruszcz Gdański, drugie miejsce zajął Przemysław Koc, 
natomiast trzecie - Paweł Weichhold reprezentujący AKSz Het-
man-Politechnika Koszalińska.                                                                 (ir) 
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NOWINY - Bi ule tyn In fo rmacyj ny U rz ędu Mi ejskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz bez pła tn y. R edagu je Zes pół  ds. Pro mocj i i Tu rys tyk i. Re dak tor 
prowa dz ący:  Iw ona  Rog acka. Fo to:  Iw ona  Rog acka, Henryk Połch owski   
i Jacek Thiel .  Tel. 058-677-70-23, fax 058-672-12-57. 

E- m ai l: n o wi n y @ we j he ro w o. p l     in te rne t : w ww . w ej he ro w o. p l   
Materi ały info rmacyjne prz yjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarz yszeń oraz insty tucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie .  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. 

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

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

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

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

Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski  

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

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

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

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

 ■   Plac Jakuba W ejhera 8 

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

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

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

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

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 Placówe k Oświatowych   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WWWWejherowski dworzec będzie przebudowanyejherowski dworzec będzie przebudowanyejherowski dworzec będzie przebudowanyejherowski dworzec będzie przebudowany    
Najprawdopodobniej do 2012 roku dworzec PKP w Wejherowie zostanie 
zmodernizowany. Wejherowski dworzec jest jednym z 32 obiektów, na re-
monty których kolej i rząd mają przekazać ok. 100 mln złotych.  
  9  listopada br.  zastępca prezydenta Woj-
ciech Kozłowski wraz z przedstawicielami 
Wydziału Inwestycji, Gosp. Komunalnej i 
Ochrony Środowiska, Wydz. Nieruchomo-
ści i Urbanistyki UM w Wejherowie oraz 
Miejskim Konserwatorem Zabytków spo-
tkał się z pracownikami  Oddziału Gospo-
darowania Nieruchomościami PKP w 
Gdańsku w sprawie zakresu oraz  har-
monogramu planowanego remontu wej-
herowskiego dworca. Jak dowiedzieliśmy się od Wiesława Matczaka, zastępcy dy-
rektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Gdańsku, obecnie to-
czą się prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji zaś same prace 
budowlane maja rozpocząć się pod koniec przyszłego roku.  Zast. prezydenta Wojciecha 
Kozłowskiego cieszą te plany PKP, ale podchodzi do nich z ostrożnym optymizmem.  
 - Po raz pierwszy władze spółki PKP oficjalnie powiedziały o planach dużego re-
montu wejherowskiego dworca – mówi Wojciech Kozłowski. – Nas to oczywiście 
cieszy, bo wielokrotnie zarówno pisemnie, jak i ustnie, prosiliśmy, apelowaliśmy i 
żądaliśmy na wniosek mieszkańców, aby coś zrobić z dworcem. To obiekt, który w 
żaden sposób nie jest wizytówką miasta. Wręcz przeciwnie, z każdym rokiem staje 
się coraz bardziej zdewastowany i PKP powinna wygospodarować pieniądze na 
jego remont. To przecież obowiązek właściciela. Czekamy zatem na rewitalizację 
dworca, choć podchodzimy do tych planów ostrożnie, dopóki nie zobaczymy jak 
roboty się zaczynają.  Przedstawiciele PKP zapewnili mnie, że nastąpi w przyszłym 
roku.                                                                                                                                                           (ir) 

 

Nagroda Prezydenta dla Zbigniewa Rolbieckiego  
Wejherowianin Zbigniew Rolbiecki trener lekkiej atletyki otrzymał z okazji 
25. lecia pracy trenerskiej nagrodę Prezydenta Wejherowa.   

   Zbigniew Rolbiecki jest trenerem i wychowawcą młodzieży w Klubie Sportowym „Wej-
her”. Był jednym z  założycieli tego klubu. Dorobek szkoleniowy 
Zbigniewa Rolbieckiego jest bardzo bogaty: jego podopieczni to 
mistrzowie Europy, Polski, makroregionu  w biegach średnich, 
długich i przełajowych. Jako trener kadry narodowej koordynuje 
rozwój sportowy młodych zawodników naszego kraju, którzy 
coraz częściej osiągają sukcesy na arenach krajowych i zagranicz-
nych. Wśród nich znajduje się Marcin Chabowski, wejherowia-
nin, którego karierę sportową od samego początku prowadzi 
Zbigniew Rolbiecki. Jego podopieczną jest także Maria Maj-
Roksz, aktualna potrójna brązowa medalistka Mistrzostw Polski 
w biegach długich. Praca szkoleniowa KS „Wejher” corocznie 
owocuje sukcesami najmłodszych zawodników i zawodniczek 

plasując ten klub w czołówce makroregionu pomorskiego. Zbigniew Rolbiecki jest jednym 
z głównych organizatorów Biegów Jakuba Wejhera, największej imprezy biegowej na zie-
mi wejherowskiej.                                                                                                                                                             (ir) 

 

OGŁ OSZENIE - Jes t pr ac a w W ZNK 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zatrudni 2 pracowników na 
stanowiska robotnicze: ogrodnik terenów zielonych. 
Wykształcenie: średnie zawodowe ogrodnicze. Praca jednozmianowa na terenie 
miasta Wejherowo. Dodatkowe umiejętności: dobra znajomość pielęgnacji roślin 
ozdobnych, dobieranie i kompozycja roślin zgodnie z projektem, itp.  
Termin zatrudnienia: od 01.01.2010 r. Wymagane dokumenty: CV z opisem do-
tychczasowej pracy, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę, 
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie.  
Oferty pracy należy składać w terminie do 14.12.2009 r. na adres: Wejherowski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych, ul. Jana III Sobieskiego 251, sekretariat - pok. 103.   
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W trakcie przeglądu wystąpiło 14 zespołów teatralnych z całej Polski
oraz 8 recytatorów prezentujących monodramy. Przeprowadzono też
zajęcia warsztatowe, podczas których odbyły się prezentacje spektakli
telewizyjnych i słuchowisk radiowych, spotkania z twórcami oraz
warsztaty z zakresu wykorzystania dźwięku i wykorzystania mediów
w tworzeniu spektaklu. Występy aktorskie oceniało jury w składzie:
Jan Zdziarski (przewodniczący), Karol Procharski i Henryk Dąbro-
wski. Przed ogłoszeniem wyników przeglądu aktor Henryk Dąb-
rowski powiedział, że wiele razy bywał w Wejherowie nie tylko na
Luterku, ale również na wystawach i konkursach dodając, że lubi nasze
miasto, gdzie ma sporo przyjaciół i zawsze chętnie tu przyjeżdża.
- Chciałbym podkreślić, że zasłużyliście sobie swoją działalnością, a
jest to ważne miejsce dla kultury teatralnej w Polsce, na centrum
kultury z prawdziwego zdarzenia - powiedział Dąbrowski. -Trzymam
kciuki, aby ta budowa nie trwała zbyt długo, żeby nowe centrum
kultury wybudowano jak najszybciej i żeby ta potencja, która jest w
Wejherowie wśród wspaniałych animatorów kultury wraz z nowym
centrum kultury jeszcze bardziej się rozwinęła.

W kategorii teatralnej nagrodę główną otrzymało Chojnickie Stu-dio
Rapsodyczne oraz Młodzieżowa Grupa Teatralna „Opanuj się” z
Tczewa. I nagrodę otrzymał Teatr Prawie Lucki z Wejherowa za
spektakl pt. „Wzloty, upadki, wzloty i tak dalej” w reż. Edyty Ły-
sakowskiej-Sobiczewskiej. II nagrody nie przyznano. Zaś III nagrodę
otrzymał Zespół Teatralny „Teatrzyk Błękitnego Czasu” z Sopotu.

Nagrody główne
ufundowali Prezydent Miasta Wejherowa oraz Starostwo Powiatowe.

Dyrektor WCK Jolanta Rożyńska podziękowała wszystkim
organizatorom, w tym dyrektor LO Bożenie Conradi i Edycie
Łysakowskiej-Sobiczewskiej, a także sponsorom – firmom Spirex
Energetyka Gdańsk i Cukierni „Jaś” Bolszewo oraz Stowarzyszeniu
Absolwentów i Radzie Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w
Wejherowie. Podziękowała także Polskiemu Radiu SAw Warszawie i
Radiu Gdańsk za udostępnienie kopii słuchowisk do celów
edukacyjnych. (p)

W
kategorii "Teatru jednego aktora" I nagrodę otrzymał Filip Kosior z
Chorzowa. Natomiast dwie III nagrody (równorzędne) otrzymali -
Karol Płotka i Agata Zielińska (oboje z Lęborka).

Pierwsza nagroda dla Teatru "Prawie Lucki"
W dniach 22-25 października br. odbył się IV Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka pod hasłem
"Współczesność w teatrze”. Przegląd zorganizowało Wejherowskie Centrum Kultury przy ścisłej współpracy z Liceum
Ogólnokształcącemu im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Na realizację tego zamierzenia Wejherowskie Centrum
Kultury zdobyło wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna”.

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika ob-
chodziło 10. lecie istnienia. Podczas uroczystości, która zgro-
madziła dyrektorów placówek wejherowskich, nauczycieli i
absolwentów Gimnazjum oraz uczniów, prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt wraz z zastępcą Bogdanem
Tokłowiczem oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 odsłonili tablicę
poświęconą Pamięci Pracownika i Uczniów Gimnazjum
zamordowanych w 1939 roku w Piaśnicy.

w Wejherowie

- W tym roku mija 10 lat, odkąd decyzją Ministerstwa Edukacji
Narodowej weszła w życie reforma systemu oświaty, tworząca
trzystopniową strukturę systemu nauczania.

- mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. -
Budynek ten, wybudowany w 1866 roku zawsze służył młodzieży.
Przebywała w nim młodzież gimnazjalna w XIX i XX wieku.
Powróciła tradycja i historia zatoczyła koło. Gimnazjaliści znowu
objęli we władanie szkołę.

Gimnazjum nr 1, w spuściźnie po Szkole Podstawowej nr 4, za
swojego patrona przyjęło imię Mikołaja Kopernika, twórcy
heliocentrycznej budowy świata. Patrona, który dokonał przew-
rotu w postrzeganiu wszechświata.
- Oprócz swojego Patrona - Mikołaja Kopernika, Gimnazjum czci
pamięć nauczycieli poległych w Piaśnicy i podczas działań II
wojny światowej – podkreśla prezydent Wejherowa. - Pamięć o
tragicznie zmarłych pedagogach, to dla młodzieży piękna lekcja
historii a także silny akcent związania dzisiejszej młodzieży z
historią Ziemi, na której żyje - z Małą Ojczyzną.

Bogdan Tokłowicz życzył Małgorzacie Zaleskiej oraz całej spo-
łeczności szkolnej życzenia wszelkiej pomyślności. (ir)

M. in. zostało powo-
łane do życia Gimnazjum Nr 1, które swoją działalność oświatową
związało z XIX-wiecznym budynkiem dawnego Gimnazjum Kla-
sycznego

10. lecie Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Fot. Dorota Szatkowska




