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Krzysztof Hildebrandt  
wygrał w I turze  

Prezydentem Wejherowa na kolejne cztery lata bę-
dzie Krzysztof Hildebrandt. Jak wynika z danych 
Państwowej Komisji Wyborczej, uzyskał w wybo-
rach samorządowych 56,76 proc. poparcia.  

   W Wejherowie głosowa-
ło 18.185 mieszkańców. 
Na Krzysztofa Hildeb-
randta oddano 10.321 
głosów.  

Na Macieja Łukowicza gło-
sowało 39,3 proc. miesz-
kańców (7.147 głosów), 
natomiast na Krzysztofa 
Sokołowskiego 3,94 proc. 
(717 mieszkańców).  

    Krzysztof Hildebrandt 
już po raz czwarty będzie 
prezydentem Wejherowa. 
Po raz pierwszy w 1998 roku wybrany został spośród 
radnych. Od 2002 roku w związku ze zmianą  
w ordynacji wyborczej wybierany był w wyborach bez-
pośrednich. Trzy razy wygrał już w pierwszej turze.  

Wszystkim Mieszkańcom Wejherowa 

dziękuję serdecznie za udział w wyborach samorządo-
wych 2010. Dziękuję za okazane zaufanie i powierzenie 
mi spraw miasta na następne cztery lata. 
Tegoroczne wybory, po raz kolejny okazały się dla mnie 
najważniejszym testem i wyznacznikiem skuteczności 
mojej pracy na rzecz miasta i społeczności lokalnej.  
Wynik wyborów tym bardziej cieszy, że tak wielu miesz-
kańców Grodu Wejhera pozytywnie oceniło moją uczci-
wość oraz dotychczasową pracę.  
Ten wynik jest dla mnie powodem do dumy, jest też 
ogromną satysfakcją, która dodaje sił oraz mobilizuje do 
wzmożonych działań i kontynuacji wizji rozwoju Wejhe-
rowa, by było miastem przyjaznym dla mieszkańców  
i atrakcyjnym dla naszych gości. 

                                                                   Z wyrazami szacunku, 
                                                                  Krzysztof Hildebrandt 
                                                          Prezydent Miasta Wejherowa 

Warszawa, 26 listopada 2010 r. 
                                                                Pan Krzysztof Hildebrandt  

    Szanowny Panie Prezydencie! 

   Serdecznie gratuluję Panu wyborczego zwycięstwa w walce 
o urząd Prezydenta Wejherowa, zwłaszcza iż odbyło się ono 
już w pierwszej turze oraz dzięki poparciu przeszło 56% 
mieszkańców miasta. Życzę Panu, oraz całej reprezentowanej 
przez Pana lokalnej społeczności wszelkiej pomyślności i licz-
nych sukcesów w rozpoczynającej się nowej kadencji.  
   Dwadzieścia lat temu Polacy podjęli istotną i odważną decy-
zję o zdecentralizowaniu władzy państwowej oraz utworze-
niu w pełni samodzielnego samorządu terytorialnego. Dziś 
wyraźnie widać, iż tamta reforma była jednym z najwięk-
szych sukcesów polskiej transformacji ustrojowej. Wszystkie 
kwestie zależne od samorządu terytorialnego uległy widocz-
nej poprawie, gdyż samorządy zdołały wziąć pełną odpowie-
dzialność za losy swoich lokalnych społeczności (…).  
   Wielokrotnie podkreślałem, że jako Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej chcę być patronem samorządu terytorialnego. 
Między innymi dlatego w ramach Forum Debaty Publicznej 
powołanego przy Prezydencie RP powstał zespół przygoto-
wujący modernizację ustroju samorządu terytorialnego. Ma 
ona na celu zwiększenie decentralizacji władzy, niezależności 
samorządów oraz, co najistotniejsze, jeszcze bardziej upod-
miotowić lokalne społeczności. Chciałbym, aby ta moderniza-
cja odbyła się przy szerokiej debacie społecznej i dlatego ser-
decznie zapraszam zarówno Pana, jak i innych przedstawicie-
li wejherowskiej społeczności, do udziału w tych pracach. 
    Jeszcze raz serdecznie gratulując łączę wyrazy szacunku,  

 
 

Krzysztof Hildebrandt otrzymał gratulacje w związku  
z wyborem na Prezydenta Wejherowa od m.in.: ks. abp. 
Sławoja Leszka Głódzia - Metropolity Gdańskiego; Jana Ko-
złowskiego - posła do Parlamentu Europejskiego; prof. Ed-
munda Wittbrodta -senatora Rzeczypospolitej Polskiej; 
wiceministra Kazimierza Plocke; prof. Marcina Plińskiego - 
rektora Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejhe-
rowie; od stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz 
od osób i instytucji z całego kraju.  

 

Krzysztof Hildebrandt laureatem 
plebiscytu Homo Popularis 2010  

Orzeł Samorządu  
dla Krzysztofa Hildebrandta  

   Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podczas uroczystej gali 
w Ratuszu Głównym w 
Gdańsku z rąk Marszałka 
Pomorskiego Mieczysła-
wa Struka odebrał na-
grodę „Orła Samorządu”. 
Nagroda ta została przy-
znana w plebiscycie „Ty-
godnika Wieczór” na naj-
lepiej ocenionego prezy-
denta w województwie 
pomorskim. Krzysztof Hildebrandt (drugi z prawej) wśród laureatów 

Marszałek woj. pomorskiego  
Mieczysław Struk wręcza nagrodę 

Krzysztofowi Hildebrandtowi  

Prezydent RP pogratulował  
Prezydentowi Wejherowa  
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Rada Miasta VI kadencji  (lata 2010-2014) 
Podczas inauguracyjnego posiedzenia 2 grudnia 2010 r. Rady Miasta Wejherowa przewodni-

czącym Rady wybrano Leszka Glazę, a jego zastępcami zostali Wojciech Kozłowski i Maciej Łu-
kowicz. Pracę na stanowisku zastępcy prezydenta Wejherowa zakończył Wojciech Kozłowski  

i objął mandat radnego. Na stanowisku zastępcy prezydenta zastąpi go Piotr Bochiński.  

Leszek Glaza - przewodniczący RM (WW) 

Maciej Łukowicz - wiceprzew. RM (PO)  Marek Budnik (PO)  Zbigniew Chuchała (PO) 

Paweł Formela (WW) Jacek Gafka (PO) Krzysztof Gajewski (WW) Zygmunt Hazuka (WW)  

Henryk Jarosz (WW)  Dariusz Kreft (WW)  Mirosław Lademann (PiS)  

Mieczysław Makurat (WW) Witold Mocek (PO)  Danuta Nowocińska (PO) 

Teresa Patsidis (WW) Mirosław Ruciński (PO) Arkadiusz Szczygieł (PO)  

Henryk Kanczkowski (WW)  

Paweł Panek (PO) 

Teresa Skowrońska (WW)  

Krzysztof Hildebrandt -prezydent Wejherowa Bogdan Tokłowicz - zastępca prezydenta  

Wojciech Kozłowski - wiceprzew. RM (WW)  
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Trasy o zróżnicowanym stopniu trudności, są profesjonalnie wy-
znaczone i oznakowane. Specjalne tablice zawierają szczegółowe 
mapy, ogólne techniki, dobór sprzętu i walory zdrowotne Nordic 
Walking.   
- W ostatnich latach spędzanie wolnego czasu jest inne niż kiedyś, 
dzisiaj mieszkańcy stawiają na czynne uprawianie sportu – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - W przypadku 
Wejherowa staramy się tworzyć trasy rowerowe, spacerowe, bo 
okoliczna przyroda sprzyja temu rodzajowi wypoczynku . 
 Prof. Waldemar Moska, rektor Akademii Wychowania Fizyczne-
go i Sportu zapewnił, że pracownicy gdańskiej AWFiS mogą swo-
im doświadczeniem związanym z aktywnością sportową, rekre-
acyjną, z wynikami badań, przesłużyć rozwojowi sportu w Wej-
herowie. W pierwszym marszu uczestniczył także prezes Polskiej 
Federacji Nordic Walking, wejherowianin Olgierd Bojke. 

Wytyczono nowe trasy Nordic Walking w Wejherowie  
Sześć tras dla entuzjastów Nordic Walking (marsze ze specjalnymi kijami) utworzono w Wejherowie i gminie 
Wejherowo. Po raz pierwszy wytyczoną trasą przez Park Miejski w Wejherowie przeszli słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Wejherowie w ramach Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku”.  

Trasy Nordic Walking  
 Trasy nr 1, 2 i 3 zlokalizowane są w południowej części mia-
sta i gm. Wejherowo  ( trasa nr 1 to spacer po Parku, trasa nr 2 - 
przejście Kalwarii, a trasa nr 3 to wyprawa do źródeł Cedronu); 
trasy nr 4, 5 i 6 wyznaczone są w północnej części  miasta – 
Pradolina Redy, lasy Puszczy Darżlubskiej, zbiorowe mogiły 
pomordowanych w Piaśnicy. 

Zakończona przebudowa 
 ul. Marynarki Wojennej 

Zakończono modernizację ul. Marynarki Wojennej od 
ul. Wybickiego, wzdłuż Kalwarii Wejherowskiej w kie-
runku granic miasta i dalej odcinek drogi wojewódz-
kiej nr 218 pomiędzy Wejherowem a Nowym Dworem 
Wejherowskim. Inwestycję realizuje samorząd woj. 
pomorskiego, a w projekcie uczestniczyło także Wej-
herowo.  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zabiegał  
o realizację tej inwestycji. Miasto dofinansowało kwotą 2,3 
mln złotych przebudowę ul. Marynarki Wojennej.  
- Remont tej drogi odbywał się ze środków unijnych, a 
wkład własny dzieliliśmy razem z województwem – mówił 
prezydent Hildebrandt. - Można powiedzieć, że wspólnie 
udało się nam tę inwestycję przeprowadzić. 
 Już wcześniej wyremontowano kilka odcinków ul.
Marynarki Wojennej. Wówczas Wejherowo także uczestni-
czyło finansowo w tej inwestycji. W doprowadzenie do 
przebudowy drogi 218 bezpośrednio i skutecznie zaanga-
żował się marszałek województwa Mieczysław Struk. 
Obecnie prezydent Hildebrandt wraz z marszałkiem Stru-
kiem planują kontynuację przebudowy.  

Znalezisko w  wieŜy Kolegiaty 
Podczas remontu poszycia dachu wejherowskiej Kole-
giaty, pracownicy przypadkowo natrafili w kopule wie-
ży na metalową tubę, w której znajdowały się cenne hi-
storycznie dokumenty. Wśród nich jest ręcznie spisana 
historia Wejherowa, fotografie, ówczesne gazety – nie-
mieckie i polski „Pielgrzym” oraz monety z 1886 roku.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 17 grudnia 2010 r. zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do 
zbycia pod drogę wewnętrzną: 
• ul. Zamkowa - udział 625/10000 części w działce nr 453/4 obręb 
15, pow. 83 m2 (użytkowanie wieczyste) 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 17 grudnia 2010 r. został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemców: 
• lokal mieszk. nr 37 przy ul. Harcerskiej 4 wraz z ułamkową częścią 
gruntu dz. nr 173/14 obręb 16 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 37 na os. Kaszubskim 15 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 384/18 obręb 9 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 8 przy ul. Zamkowej 8 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 453/3 obręb 15 (użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 12 przy ul. Karnowskiego 4 wraz z ułamkową czę-
ścią gruntu działka nr 142/14 i 142/16 obręb 6  
• lokal mieszk. nr 3 przy ul. Granicznej 5 wraz z ułamkową częścią 
gruntu działka nr 142/14 i 142/16 obręb 6  
• lokale mieszk. nr 1, 5, 13, 15, 29, 24, 34 przy ul. ks. P. Skargi 12 wraz z 
ułamkową częścią gruntu dz. nr 890 i 125/10 obręb 10 
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Radosna Szkoła w Wejherowie  
W Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie powstał szkolny 
plac zabaw w ramach programu „Radosnej Szkoły”. 
Jest to pierwszy tego typu obiekt zrealizowany z rzą-
dowego programu „Radosna Szkoła”. Miasto Wejhero-
wo pokrywa w 50 proc. koszty budowy placu.  

Szkolny plac zabaw, jak podkreślił zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Bogdan Tokłowicz,  jest  przygotowany do prowadzenia 
z dziećmi różnych form zajęć ruchowych.  
- Dzięki współpracy między prezydentem, radnymi oraz szko-
łą oddajemy do użytku pierwszy etap budowy infrastruktury 
sportowej – mówi Adam Klein, dyrektor ZS nr 2 w Wejhero-
wie. – Plac będzie użytkowany w sposób zorganizowany pod 
opieką nauczycieli. 

Klub Integracji Społecznej „Wałowa” 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie po-
szerzył swoją działalność tworząc Klub Integracji Spo-
łecznej „Wałowa” zorganizowany w ramach projektu  
„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wej-
herowa” współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz z budżetu państwa.  
 W ramach Klubu  funkcjonuje grupa zabawowa dla dzieci  
w wieku 3-6 lat otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 
10-14  oraz świetlica środowiskowa dla dzieci w wieku  
7 – 13 lat otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 15 - 20.  
Realizowane będą akcje środowiskowe „Maj na Wałowej”  
i „Tu zaszła zmiana”; a także program „Uczyć się warto”, 
czyli ciekawi ludzie, ciekawe spotkania, ciekawe tematy.  
W 2011 roku będzie możliwość  uczestnictwa w zajęciach  
w ramach „Szkoły rodziców”. Spotkania grup odbywają się 
pod okiem doświadczonych pedagogów.  
Siedziba Klubu znajduje się przy ulicy Wałowej 5A. 
Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy: 
kiswalowa@mops.wejherowo.pl. 

Konkurs fotograficzny  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie  
w ramach projektu  „Rewitalizacja Przestrzeni Publicz-
nej Śródmieścia Wejherowa” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu  Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 
ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Tu zaszła zmiana”.  
Akcja ma na celu fotograficzne udokumentowanie zmian obser-
wowanych przez mieszkańców Wejherowa jakie zaszły w mie-
ście. Spośród nadesłanych fotografii zostaną wybrane najcie-
kawsze prace, które zostaną nagrodzone. Termin nadsyłania 
prac  to koniec stycznia 2011 r. Zgłoszenia można kierować na 
adres mailowy: kiswalowa@mops.wejherowo.pl lub w siedzibie 
Klubu Integracji Społecznej „Wałowa”,  przy ulicy Wałowej 5A. 

Ilustracje i komiksy Aleksandry Spanowicz  
Po raz pierwszy wystawiała swoje prace graficzne  
w Wejherowie Aleksandra Spanowicz. Jej wieloletni  
i wszechstronny dorobek twórczy z zakresu komiksu 
 i grafiki można 
było oglądać 
na wystawie w 
ratuszu. Ar-
tystka jest ab-
s o l w e n t k ą 
Państwowej 
Wyższej Szko-
ły Sztuk Pla-
stycznych w 
Poznaniu na 
Wydziale Ma-
larstwa i Grafi-
ki. Tworzyła 
ilustracje do 
książek, kalendarzy i komiksów. Ma na swoim koncie wiele 
wystaw krajowych i zagranicznych.  

Bajkowe Kąciki w wejherowskim szpitalu  
Na oddziale pediatrii Szpitala Specjalistycznego w Wejhe-
rowie otwarto dwa specjalne kąciki dla małych pacjentów. 
Kolorowa świetlica powstała z inicjatywy grupy wolonta-
riuszy, przy finansowym wsparciu Fundacji Orange oraz 
dzięki pomocy partnerów: Telekomunikacji Polskiej i Le-
roy Merlin. Jak mówi wolontariuszka Sylwia Stańczyk, ko-
ordynator akcji na woj.  pomorskie, 30 wolontariuszy prze-
mieniło dwie świetlice dla dzieci w szpitalu w Wejherowie 
w kolorowe miejsca. 
   Wanda Czerska-Hladny, ordynator Oddziału Pediatrii 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie podziękowała 
wolontariuszom za wspaniały prezent dla jej pacjentów. 
Bożena Czepułkowska, lekarz naczelny szpitala przypo-
mniała o innej akcji  Fundacji Orange - „Telefon do Mamy”. 
W wejherowskim szpitalu na oddziale pediatrii zainstalo-
wano aparaty telefoniczne, z których mali pacjenci mogą 
bezpłatnie dzwonić do swoich bliskich. Zastępca prezyden-
ta Wejherowa Bogdan Tokłowicz na ręce Wandy Czerskiej-
Hladny, ordynator oddziału pediatrii przekazał książeczki 
dla małych pacjentów. 

Projekt „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”  
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 



 

Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa  

 1 nagroda w kategoria dorosłych 

 MOJA KRAINA 
      (impresja z  wyprawy turystycznej  

      w rodzinne Brzeźno Szlacheckie 2010)  

                        

opowiadać 

póki przywartym do tej ziemi 

jak jaskółcze gniazdo 

póki w zielonych chmurach liści 

póki w dotknięciu 

 

miejsca 

kiście obrazów 

sakramenty żywota… 

 

posłuchaj jak pod ich sklepieniem 

maestro kształtuje rytm 

jak brzmi stereofonią ciszy 

i jak daleko tę ciszę słychać 

bo w pieśni słonecznej 

 

dziewiątej symfonii jezior 

a każdy dzień to tysiąc lat 

ogromnej wolności 

 

kamienni pasterze 

ziarenka chleba 

pól brodate zegary 

i dęby 

one stoją w zadumie 

strzegą świat 

wokół pni i konarów 

bo to są dzieła wzniosłe 

najbliżej boga 

jak ptaki 

aż ziemia pod nimi uklęka 

 

wiatry doznań i zadziwienia 

że można nieść ten splendor 

niezwykły a codzienny 

rozmieniony do okruszyn chleba 

w ślimaka wilgotny zapis 

w zawilców białe wersy 

w pokorę wiernych oczu psa 

aż po rozległe zagony miłości 

które  nie umierają nigdy 

 

umieranie nie istnieje  

to tylko słowa 

                           Edyta Wysocka 

WWWWYNIKI YNIKI YNIKI YNIKI     
5. Wejherowskiego  Konkursu Literackiego  

„POWIEW WENY – 2010” 

      Piąta edycja "Powiewu Weny" zrealizowana przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie pod pa-

tronatem Prezydenta Miasta Wejherowa przebiegała - pod hasłem:  

„SŁOWIANIE MY LUBIM SIELANKI” i miała zachęcić uczestników konkur-

su do zainteresowania się bogatą kulturą Słowian.  

      Na konkurs wpłynęły prace od 20. uczestników. W kategorii prozy 
wpłynęło 6. prac z grupy wiekowej dorosłych. Nie pojawiła się żadna pra-

ca prozatorska od młodzieży. Większym zainteresowaniem cieszyła się 

poezja. Młodzież nadesłała 4. zestawy wierszy, a dorośli 10.  Prace konkur-

sowe oceniało jury w składzie:  Bogdan Tokłowicz – przewodniczący 

(zastępca prezydenta Wejherowa, nauczyciel), członkowie – Danuta Balce-

rowicz (dyrektor biblioteki, polonista), dr Duszan Paździerski (filolog, pi-

sarz, regionalista, pracownik naukowy UG), Roman Drzeżdżon (pisarz, po-

eta, muzealnik, regionalista), Henryk Połchowski (polonista, dziennikarz). 

A – grupa do lat 19 

POEZJA 

1 nagroda: Monika Lidzbarska – „Moniael 93” (Szemud), 

2 nagroda:  Krzysztof Kamil Bojarski „KKB” (Bolszewo), 

3 nagroda: Magdalena Wołosiak – „XJP10090203” (Wejherowo). 

B – grupa dorosłych 

PROZA 

1 nagroda: Lucyna Kurpiewska – „Mikrofibra” (Wejherowo), 

2 nagroda: Tadeusz Buraczewski – „MaTa” (Reda), 

3 nagroda: Mateusz Meyer – „Lesok” (Lewinko), 

Wyróżnienie: Anika Wojewska – „Tobiaszka” (Rumia), 

Wyróżnienie: Maria Block – „Eska” (Gdańsk). 

POEZJA 

1 nagroda: Edyta Wysocka – „Mignon” (Miastko), 

2 nagroda: Tomasz Michał Fopke – „ * ” (Chwaszczyno), 

3 nagroda: Zbigniew Radosław Szymański – „Stolem” (Gdynia), 

Wyróżnienie: Mirosław Odyniecki – „Aquarius” (Wejherowo),  

Wyróżnienie: Tadeusz Buraczewski – „TaMa” (Reda). 

                            Powiew WenPowiew WenPowiew Wenyyy   2010 

Laureaci: kat. poezja - grupa dorośli 



Str. 8                                                                   Nowiny - Powiew Weny                                                 Grudzień 2010 r. 

     
 
   
  
 
          
 
 
 

2 nagroda w kategorii dorosłych 

       Rómk muzykant 

Muzykant Rómk wecygó skrzepice  
Smeczka chwecół midze dwa polce  
jakbe chcół nabrać leftu- wzdichnął...  
Zaczął huculsczi wegrewac tuńce... 
Czec je szum rzeko w, ptóchów śpiewanie  
Raka jak wiater po strenach nekó  
Przestół zmachcony, wezdrzół za okno  
Przesódł na zofce, natchnienió czekó... 
Resził ód nowa muzyczną wanoga  
Tero czec wianie na szpecu Howerle  
i ton jeden, jistny- ten sóm wcyg- 
Zópadne Karpate!- wszetce flot zgedle... 
Czede me weszle 
i busa w reza długą 
reszele dali 
Derch czuł jem Jego muzyka... 
Jakbe sedzele me w jaczi koncertowi sali- 
tak bele czec! 
Czec, jak w desza wmika 
na huculskó, 
Romka muzykanta muzyka... 

                            Tomasz Michał Fopke  

3 nagroda w kategorii dorosłych 

   Do Mowy Kaszubskiej 

Kto twe słowa włożył w szept wiatru,  
W szelest trzciny, skargę dziewczyny?  
Białą kartę pól zapiszą zimy  
Alfabetem, wrony garbate. 

Każde słowo wydarte z otchłani.  
Jezior jęzor fal szmerem je szepcze.  
Mowo kaszebsko tyś kapryśna pani.  
Krzyczysz wichrem, gdy słuchać cię nie chcę. 

Twardym kamieniem wtedy twe zgłoski.  
Ciskasz nimi z siłą Stolemów.  
Twój rodowód odwiecznie polski,  
Obcych słów ślady cię nie odmienia. 

Bo tyś chłonna jak kaszubskie piaski 
Rozpalone skrą Ormuzdową, 
Remusa przez Twe drogi wanogą, 
Gdy z mrocznym Arymanem wciąż w waśni. 

Twa wędrówka sięgnęła Paryża  
Trudem piewcy Kaszub - Abrahama.  
Na rozstajach dróg klęczysz u krzyża,  
Krew modlitwą zmywając z ran Pana. 

Korzeniami dębu w piach wrosłaś. 
 Sosny smukłością do chmur dosięgasz.  
Wiersza chleb nam w darze przyniosłaś- 
Mowo, wiernym być Tobie przysięgam! 

Bądź mi chlebem, codziennym, razowym,  
W dzieży serca wyrosłym bądź słowem. 

                   Zbigniew Radosław Szymański 

1 nagroda w kategorii dorosłych  

Abrakadabra 
(…)  Było to ze dwie niedziele przed nocą Kupały, kiedy księŜyc świecił całą 
swą pełnią, przypominając wielkiego kołacza. W pewnej kaszubskiej chacie w 
ogromnych bólach i mękach narodziło się dziecię, małe, wrzeszczące. Na 
świat przyszło w czepku, który był złym omenem.  

 Zmęczona i podupadła na siłach połoŜnica nawet nie zwróciła uwagi na 
głowę dziecka, szczęśliwa i rada, Ŝe juŜ witać je moŜe na świecie. Jednak bab-
ka dziecka, pełniąca rolę akuszerki, świadoma nieszczęścia jakiego znamiona 
nosi na sobie taki czepiec, zatrwoŜona zdjęła go z główki niemowlęcia i wrzu-
ciła do pieca, zapomniawszy posypać czoła dziecka popiołem. Po czym wy-
biegła z chaty z zakrwawionym fartuchem. Wielce szczęśliwa  zawołała tak 
głośno jakoby słyszeć ją mogli w całym sąsiedztwie: 
     - Całemu światu do wiadomości, a dziecku na zdrowie! Wilczyca porodziła 
wilka!  
       Zaciągnąwszy wieczornego powietrza w płuca zwróciła się do młodego 
pastucha, który nerwowo kręcił się w koło obejścia, nie mogącego znaleźć so-
bie miejsca.  
   - Masz syna! – wyrzekła ogromnie zadowolona i dumna, jako, Ŝe właśnie 
została babką. 
    - A dzięki ci pani matko za tak radosną nowinę! – odpowiedział klaskając w 
ręce, przeszczęśliwy, Ŝe to właśnie syn, po czym zaczął wesoło pląsać, jakoby 
się nałykał jakiego szaleju. 
      Jak obyczaj kaŜe, nowo narodzoną dziecinę obmyto w wodzie zmieszanej  
z wywarem z ziół rozmaitych: piołunu, ruty, lubczyku, bylicy, pokrzywy oraz 
mięty, a następnie włoŜono w powijak zakręcony z koszuli ojca. Wszystkie te 
zabiegi miały ustrzec ją przed złowrogim działaniem złośliwych demonów, 
tak groźnych i niebezpiecznych dla połoŜnic i bezbronnych niemowląt.  
      Nie minęła niedziela gdy kura zapiała jak kogut zwiastując tym samym og-
romne nieszczęście. Przestraszeni domownicy, by przeciwdziałać czarodziej-
skim mocom postanowili zabić ptaka i przyrządzić z niego rosół. Jednak i to 
nie pomogło. Jeszcze tego samego dnia dziecię rozchorowało się straszliwie, 
trawione przez wielką gorącz, odmawiało piersi matki i z kaŜdą godziną coraz 
bardziej podupadało na siłach.  

Przekonany, Ŝe to zły urok, ojciec posłał po wróŜbitę, by odczynić na nim 
uroki. Ten  zjawiwszy się wziął piach spod trzech kół jednego wozu i po trzy-
kroć posypał niemowlę. To zrobiwszy rzekł: 
    - Tu moja rola się kończy, wiły odstąpiły, urok przestał być w mocy. 
      Wielce szczęśliwa gospodyni, dała mu w podzięce kopę jaj i skórki króli-
ków. Na wszelki wypadek zostawiła pod kołyską siekierę skierowaną ostrzem 
do góry, by osłabiać domowe demony. Przestawszy okładać dziecko zimnymi 
szmatami postanowiła się zdrzemnąć, zmęczona ciągłym czuwaniem. Mimo 
działań ochronnych dziecina zmarła we śnie. Nie usłyszała go ani matka, ani 
ojciec, jeno znaleźli nad ranem w kołysce juŜ wystygłe. 

Jakby tego nieszczęścia było jeszcze mało, kilka dni po nim odeszła w za-
światy jego matka, zachorowawszy uprzednio na duszności. (…) 

                                                                               Lucyna Kurpiewska 

Laureaci: kat. proza - grupa dorośli 
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2 nagroda w kategorii młodzieży 

Tęsknota przyziemna 
Gdzie są te pola 
Pozłacane zbożem 
Posrebrzane pajęczymi nićmi 
Pełne czerwieni maku 

Gdzie są te ziemie 
Które dzięki mocnej ręce rolnika 
I błogosławionemu dotykowi matki  
                                                        Demeter 
Oddają swoje skarby 

Gdzie są ci ludzie 
Którzy cenią wolność 
Ponad wszelkie dobro 

Nieważne (bo odeszli i nie wrócą nigdy) 
Lecz gdzie jestem ja 
W tym świecie wyblakłych farb... 

                              Krzysztof Kamil Bojarski  

1 nagroda w kategorii młodzieży 

          Zaùłk 
 

Gùbiã sã na krótkò 
W zaùłkù stôri sztrasë 
Cemny i wãsczi na sztôłt ganka 
Dotikóm skarni 
Chcã òdpòczãc 
Dopôdô mie jazgòt miejsczégò trzôskù 
Zôpôch wanileji ë cënamonu  
Gòrzczich cëtrënowëch lëstów  

                                                     ë egzoticznëch  
Kòrzeniów 
Ògarinóm wezdrzeniém cepłé  

                                                        wezdrzenia 
Òliwkówëch sztaturków ë jich cenie 
W rucë składowëch ramów 
Chtërne ómijóm  
Dobiegując do placu 
Co słuńcem sã przëbrunił 
Jakno stołowi nowi blat 
Snôrzëchny dzéń w Jerozolëmie  
Bãdzë tak baro prôwdzewi 
Drãgò ulegnąc przëtrôwkóm 
Nawetkã  tëma mało znaczãcëma 
Słowa swiãtëch Knégów 
Zrobią wëtrzëmałi szlach 
Jak wërëté lëne  
Na biôłém òczosónëm kamieniu  

                                                 z piôskòwca 
Mùrze wëstrzôd ògrodzenié wësoczëch  

                                                          drzewiãtów 
Dze urzekający nieobjimany widzënk 
zmièszôł sã na krótkò z ùmësleniém 
Pojawiającym sã mimo wòlë 

                                          Monika Lidzbarska 

2 nagroda w kategorii dorosłych 

Pani Stanisława 
      (…)  Co to jest słoik? Pani Stanisława, już jako zasłużona emerytka, uru-
chomiła z kilkoma sąsiadkami prywatny caritas. Biednych w Tykocinie nie 
brakowało, więc panie, skrzyknięte przez przywódczynię, dynamiczną pa-
nią Stasię, topiły smalec ze skwarkami do słoików, by bez większych cere-
gieli, obdarowywać tych, których w miarę reform balcerowiczowskich 
przybywało i przybywało. A bieda i wszy mnożą się same – jak zwykła ma-
wiać szefowa „caritasu” z ulicy (obecnie) Złotej. I któregoś pięknego dnia 
schodząc do piwnicy po niezbędne manufakturze słoiki, stwierdziła, że 
ktoś skutecznie „obrobił” jej skład przetworów. Jako osoba doświadczona 
wojną, wiedziała co to jest głód, więc na półkach piwnicznych gromadziła 
wszystko ,co może przetrwać w słoiku. Konfitury z wiśni, kompoty z tru-
skawek, ogórki kiszone, marynowane prawdziwki jak i rozliczne rodzaje 
zawekowanego mięsa. W małym miasteczku nie ukryje się nic, nawet zło-
dziej słoików.  
       I krok po kroczku Sherlock Holmes Stanisława wiedziała, że to dwóch  
„caritasowych” niedożywieńców połakomiło się na jej prywatny skład. I 
kiedy duet lumpów już nasyconych jej wekami, dokonywał zakupu ćwiart-
ki rytualnego denaturatu, w drzwiach sklepu stanęła heroina „caritasu”.   
  - Rysiek! – wiem, że byłeś głodny jak i ty Zdzisiek. I wiem, że to wy wynieśli-
ście z mojej piwnicy – ile się dało. – Niech Bóg wam wybaczy – kontynuowa-
ła chrześcijańską perorę pani Stanisława – i niech wam na zdrowie pójdzie, 
ale drodzy chłopcy – wszystkie słoiki macie mi bezwzględnie  zwrócić, bo już 
i tak nie mam w co topić smalcu ze skwarkami dla potrzebujących i takich 
jak wy - głodomorów. Odwaga była jej immanentną cechą. Wróciła do do-
mu, a za dwie godziny Rysiek & Zdzisiek, z wielkimi worami pobrzękujący-
mi pustym szkłem, zapukali do drzwi: - my przepraszamy pani Stanisławo, 
my... Miękkie serce miała pani Stanisława… 
      Co to jest „Port przeznaczenia”? To powieść H.M. Tomlinsona, którą 
mama Stanisława dała już dziewięcioletniemu Tadziowi pod choinkę. Stół 
w kuchni miał dwie funkcje istotne. Z jednej strony było wałkowane ciasto 
na pierogi, a z drugiej siedział malutki człowieczek i wielkimi kulfonami 
zapełniał strony zeszytu w dwie linię z niebieską miękką okładką. Kiedy 
skończył pięć lat począł intensywnie  studiować dziełka z serii – „Poczytaj 
mi mamo”. Bardzo zaś nie lubił strzyżenia, ale kiedy dostał do ręki nową 
książeczkę, gdzie „płynęła rzeczka jak błękitna wstążeczka – a tylko kamień 
i ryba znały mowę jej chyba...” – fryzjer mógł go opitolić na łysą glacę, tak 
był zajęty. Narew płynęła jak czas w znanej piosence, i kiedyś mama zapro-
wadziła Tadzia do biblioteki, skąd przynosiła do domu przemiennie Kra-
szewskiego lub Rodziewiczównę. A teraz jeszcze „Na jagody” Konopnickiej. 
I czytali oboje trochę w dzień, a czasem i wieczorami przy lampie naftowej. 
Tak mała prowincjonalna biblioteka stała się czarodziejską lampą Allady-
na. A światy rodziły się tuż tuż, - w ciepłym kręgu lampy, pieca (…) 
                                                                                                       Tadeusz Buraczewski  

Laureaci: kat. poezja - grupa młodzież 
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3 nagroda w kategorii młodzieży 

     wspomnienia 

gdyby odejść mi przyszło  
i przez 40 dni bym się błąkała 
wspominałabym życie  
oraz magię w naturze tętniącą 

wspominałabym 
wszystkie klucze ptaków 
wszystkie poranki oraz 
krople rosy 

w wspomnieniach  
całowałabym płatki róż 
wdychałabym  
zapach rumianku 

skryta w cieniu drzew 
nasłuchiwałabym 
rozmów ptaków 
uspakającego śpiewu Cedronu 

starałabym się 
znaleźć w wspomnieniach 
każdy kolorowy liść 
każdy płatek śniegu 

chciałabym 
przeżyć raz jeszcze 
każdy wschód słońca 
zanim zdąży 
zajść moje 

                    Magdalena  Wołosiak 

Wyróżnienie w kategorii dorosłych 

Dziewczyna ze  
  słońcem w dłoniach 

nierzeczywista 
jak świt na obrazach Moneta 
pojawiła się nagle  
ze słońcem w dłoniach 
pomiędzy łanami pszenicy 
jej bose stopy 
delikatnym dotykiem 
pieściły kłosy traw 
 śpiew skowronka 
przywołał wiatr znad stepu 
a ten  
lubieżnik 
gorącym tchnieniem 
owinął spódnicę 
wokół bioder i kolan 
nawet topole 
pozazdrościły smukłości udom 
zdumiony zając 
stanął słupka na miedzy 
ujarzmiony błękitem oczu 
odbiciem nieba 
a ona 
z twarzą Madonny z mohylewskiej   

                                                       cerkwi 
nierzeczywista 
w bezkresie podolskich stepów 
niczym dumka lirnika 
niosła pod stopami  
zapach gwiezdnej rosy 
jej piersi  
kwitły radością poranka 
na spotkanie żeńców 
a oni 
choć zgarbieni pod sierpami żniw 
gotowi byli smakować jej ciała 
pachnącego obietnicą 
jak świeżo wypieczony chleb 
z tegorocznych zbiorów 

                      Mirosław Odyniecki 

Uwaga! 

Informujemy Czytelników,  
że nagrodzone prace w konkursie  

„Powiew Weny 2010”   
oraz wybrane prace pozostałych  

autorów będzie można przeczytać w 
tomiku wydanym przez Powiatową   

i Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Wejherowie oraz  

na stronie internetowej:  

www.zobaczwejherowo.pl 

      WyróŜnienie w kategorii dorosłych 

         Ja zawsze mam ze sobą mały teatr ... 
Ja zawsze mam - ze sobą mały teatr 
   - scena gdzie wzrok nie sięga – tak tu...i tam 
stróż – anioł mym suflerem – i nie wiem co to trema 
do ostatniego widza – nie widząc was – wam gram. 
Nie wentylator to lecz wiatr – a wieje jak mu każę 
„to be” – czy tylko grać - a może -  się zawaham 
gdy w chybotliwy cień – wpiszę weń wasze twarze 
- w weneckie maski jak - księżyca srebrna blacha... 
Tu cena i przecena – z kim dialog - czyj dekalog 
i kto ostatni z was zostanie na pokładzie 
cyrk – teatr czy kabaret – bermudzki trójkąt to 
- tu życiem nie zapłacisz żyjąc ot tak z dnia na dzień... 
Burza w klawiszach drzew – noc dudni jak fortepian 
stolica to czy Pcim – Manhattan bądź pustynia 
przez mgieł kurtynę idę – w antrakcie mam loterię: 
   - aktor, inspicjent - Pantokrator... czy – szalony kataryniarz... 

                                                                                        Tadeusz Buraczewski 

3 nagroda w kategorii dorosłych 

Ùbëtk 
Je dzes taczi môl, dze wszëtkò je jinaczi. 

Jinaczi, jak tu czë tam… Na pierszé czëcé, bë 
sã mògło zdawac, Ŝe je to ju zabëti szum wia-
tru, wòdë ë lasu. Jaczis stôri zwãk, co jesz dzes 
sã niese, abò wòniô nieznónégò kwiata ë czasu. 
Zdawac bë sã mògło, Ŝe nick sã tam nie dzeje, 
a pòstãpù cywilizacje ni ma co szëkac w ti za-
czarzony krôjnie. Chtos rôz dôł, ny snôŜi kr-
ôjnie, pòzwã Bałszëbë, a jinszi czasã gôdalë 
Kaszkanë, ale wcyg bëła to zwada ùczałëch 
profesorów, chtër nny nawetka z ną krôjną nick 
nie miele pòspólnégò. Równak lëdze tam Ŝëjący 
wiedno swòją krôjnã nazéwalë Domôcëzna. 

Domôcëzna bëła Zemią midzë Mòrzama, 
chtërne òbkrézowałë całą krôjnã ë parłãcziłë sã 
we WiôldŜich Wòdach. We westrzódkù krôjnë 
rosłë drzéwiãta w stôrëch, zaczarzonëch bòrach 
WiôldŜégò Pralasu, a na samim westrzódkù ny 
dzëwiznë cygnął sã môłi sztremelk gór, ò ch-
tërnëch lëdze baro mało wiedzelë, ale na jich 
témã mielë wiele pòwiôstków. Midzë Pralasã a 
Wòdą cygnãła sã Sëchô Zemia, chtërna z Pra-
lasã dërch biôtkowała ò nowi plac dlô se, a téŜ 
pòwałowónô zemia, chtërną zamieszkiwalë 
lëdze. Lëdze, jaczi tam Ŝëlë bëlë z jednégò ro-
du – Słowianów.  

Słowianowie Ŝëlë dosc prosto. Òb całi rok 
zajmòwalë sã robòtą, chtërna nie bëła równak 
jich całim Ŝëcym. NôbarŜi ùlubilë so òdpò-
czink ë mùzykã. A do òdpòczinkù leŜnoscë 
bëło dosc wiele, przë czim spiéwalë stôrą fran-
tówkã ò òdpòcziwanim: 

Chcemë le sã bawic! 
na zôczątk rokù ë kòŜdégò miesąca, 

co drëgą sobòtã ë co niedzelã, 
na kòŜdé swiãto sédmë dniów wierã, 

gebùrtstach, jimieninë, roczëznë ë wiesela, 
bò robic ni ma co, ë przë pòtkanim drëchã, 
na zaséw, òŜniwinë, bãksa ë pólterabend, 
na kùńc Ŝebë skùńczëc ë na wieczi wieków   

    amen. 
 Ë pò prôwdze tak ùbëtno wëzdrzało jich 

Ŝëcé. Wszëtcë razã robilë przë swòji robòce – 
maszopi przë łowienim rëbów, gbùrzë na pò-
lach ë w sadach, lesny ë rąbcowie w lasach, 
łówczi na jachtach, rzemiãsnicë w swòjëch 
warstatach a kùpcowie na kùpiecczich szla-
chach. KòŜdi miôł do zrobieniégò swòjã robòtã 
ë dzãka wëspółrobòce mógł spòkójno Ŝëc. A 
czej ju robòta sã kùńczëła, czej przëchôdało 
jaczis swiãto, abò jinszô leŜnota do zôbawë, tej 
wszëtcë sã zbieralë ë przë zwãkach jinstrumeń-
tów bawilë sã dłudŜé gòdzënë kòl wiôldŜich 
trzonów. 
śëcé tëch lëdzy bëło ùstawioné tak, jak 

jima wiodro ë zmianë nôtërë pòzwòliwałë. Stô-
ri Słowianowie wiedno wiedzelë czedë trza z 
czim rëszëc do robòtë, a czedë je nót skùńczëc. 
To òni wiedno wszëtczim na wsach czerowalë 
ë ùczëlë młodëch, co mają robic, Ŝebë wszëtkò 
ùkładało sã zgódnô z òdwiecznym pòrządkã. 
Ùczëlë jich tak, cobë mògle spòkójno robic, a 
téŜ bawic sã wszëtczim, co jim nôtëra dôwała. 
Prôwdã gôdającë, Słowianowie rozmielë bawic 
sã nawetka kòl robòtë! Spiéwalë, pòwiôdalë so 
szpòrtë, smialë, czasã nawetk tuńcowalë, czë 
na pòlu, czë w lese, na wòdze, czë w warsta-
tach ë na szlachach.  
                                 Matéùsz Titës Meyer 
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Nabór do klubu  
Amatorski Wejherowski Klub Siatkarski prowadzi nabór 
do klubu. Treningi odbywają się we wtorki, środy i piątki  
w godz. 19-21 w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie. Zainteresowani chłopcy powyżej 15. 
roku życia mogą zgłaszać się do Piotra Myszewskiego tel. 
668 042 054.  

OGŁOSZENIE 
Klub Skata Sportowego informuje, że następna gra odbę-

dzie się 4 lutego 2011 r.  o godz. 17.30 w siedzibie Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie.  
W styczniu turnieje nie będą się odbywały.  

V miejsce Gryfa 2002 
W rozegranym w Gdańsku Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
Chłopców Rocznik 2002 o Puchar Braci Gronowskich Geda-
nia Cup 2010 piłkarze Gryfa Wejherowo zajęli piąte miejsce. 
Był to dla nich pierwszy turniej w karierze. Skład Gryfa: Ro-
bert Wika, Bartosz Ustrowski, Bartosz Wolski, Wiktor Droź-
dziel, Tomasz Bury, Marcin Zielonka, Mikołaj Formella, Kac-
per Hildebrandt, Oliwer Kątny, Marek Myszewski, Kacper 
Tomczak. Trener drużyny Stefan Machaliński. 
WKS Gryf Wejherowo prowadzi nabór do sekcji piłki nożnej 
chłopców z roczników 2002, 2003, 2004. Informacje tel. 
600 244 072. 

Zawodowa Gala Universal  
Fighting Rules  

Wejherowianin Rafał Karcz, zawodnik zawodowej 
grupy Elstark  Promotion, w niedzielę 12 grudnia br. 
w Tarczynie, wywalczył tytuł zawodowego Mistrza 
Polski w formule full contact.  
Podczas Zawodowej Gali sztuk i sportów walki w Tarczy-
nie odbyło się ok. 15 pojedynków, w tym większość o tytu-
ły zawodowe Mistrzów Mazowsza, Mistrzów Polski, a na-
wet o Mistrzostwo Świata. Organizatorem Gali była Fede-
racja Universal Fighting Rules, która umożliwia konfronta-
cję różnych sztuk i stylów walki uderzanej. Karcz jak zwy-
kle pokazał publiczności finezyjne i efektowne techniki 
nożne oraz szybkie proste ciosy z lewej ręki i pewnie to 
przekonało sędziów. 
Rafał Karcz sięga po drugi tytuł Zawodowego Mistrza Pol-
ski, tym razem federacji U.F.R.  

Złoto dla UKS „Szóstka” 
Drużyna z UKS „Szóstka” Wejherowo wywalczyła złoty me-
dal w kategorii klas piątych na Mikołajkowym Turnieju Pił-
ki Siatkowej UKS „Szóstka” Wejherowo. W turnieju wzięło 
udział 186 małych siatkarek ze szkół podstawowych woje-
wództwa pomorskiego. 
Honoru Wejherowa broniły: UKS "Szóstka" pod opieką Elż-
biety Majerowskiej i SP nr 8 pod opieką Marzeny Fehlauer. 
Skład drużyny UKS „Szóstka” Wejherowo: Weronika 
Kanczkowska, Joanna Zdunek, Marta Michowska. 

Gratulacje dla Alicji Eigner 
Prezydent Krzysztof Hildebrandt pogratulował Alicji 
Eigner – mieszkance Wejherowa - zdobycia dwóch 
brązowych medali na Mistrzostwach Świata Osób Nie-
pełnosprawnych w Tenisie Stołowym rozegranych w 
południowokoreańskim mieście Gwangju.  
Medalistce towarzyszył 
Krzysztof Ruchalski – 
prezes klubu Start Wej-
herowo.  
- To jedna z najpiękniej-
szych promocji, jaką 
można sobie wyma-
rzyć – mówił o sukce-
sach sportowych Alicji 
Eigner prezydent 
Krzysztof Hildebrandt 
podczas spotkania z 
zawodniczką w ratuszu.  
Alicja Eigner trenuje 
ponad 30 lat. Początko-
wo grywała w tenisa 
stołowego na wózku inwalidzkim. Od pewnego czasu prze-
stawiła się na grę na stojąco i w tej konkurencji zaczęła od-
nosić sukcesy. W swoim dorobku ma złoty i srebrny medal 
Mistrzostw Europy w drużynie, tytuły Mistrzyń Polski oraz 
bogatą kolekcję medali zdobywanych na turniejach mię-
dzynarodowych. Po ostatnich sukcesach na Mistrzostwach 
Świata Alicja Eiger awansowała na pierwsze miejsce na 
liście rankingowej w swojej kategorii. 
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Sezon grzewczy w pełni ...  
Z tygodnia na tydzień robi się coraz zimniej i to nie tylko na 
dworze ale także w domach. Świadczy o tym nie tylko ni-
ska temperatura, ale i szary, dławiący dym który spowija 
osiedla jednorodzinne naszych miejscowości.  
   Dym ten, wraz z rozwojem cywilizacji stał się nieodłącz-
nym elementem zimowej aury. „Odpady się pali” taki cel 
często przyświeca właścicielom jednorodzinnych posesji, 
którzy ze względu na oszczędność miejsca w koszach i pie-
niędzy w portfelu szukają sposobu jak tu szybko i łatwo się 
ich pozbyć.  
   Problem spalania odpadów komunalnych w domo-
wych piecach powraca co roku. Zjawisko to szczególnie 
widoczne jest w godzinach porannych i popołudniowych, 
kiedy mieszkańcy starają się zapewnić ciepło swoim rodzi-
nom. Taka postawa godna jest pochwały, jednak tylko wte-
dy gdy jako opału używa się drewna, gazu czy biomasy. 
Kiedy do domowego pieca trafiają odpady, ciepło jest jedy-
nym pozytywnym tego efektem, który niestety nie niweluje 
szkód wyrządzonych na rzecz swoich bliskich, sąsiadów  
i środowiska.  
   Nikt nie zaprzeczy, że odpady dobrze się palą. Kolorowe 
gazety, plastikowe siatki jednorazowe czy ścinki ubrań są 
doskonałą rozpałką, zaś stare meble czy plastikowe butelki 
paląc się dają dużo ciepła. Spalanie odpadów budzi pozor-
ne wrażenie oszczędności, bo przecież nie wydaję na opał a 
i oszczędzam miejsce w koszu przez co ograniczam koszty 
związane z wywozem odpadów z posesji. Należy się jednak 
zastanowić czy ta pozorna oszczędność to wystarczająca 
cena za naprawę a nierzadko wymianę domowej instalacji 
grzewczej. Tak właśnie! Nasze domowe piece nie są 
przystosowane do spalania odpadów. Temperatura jaką 
uzyskujemy w domowych instalacjach jest zbyt niska, aby 
ograniczyć powstawanie związków szkodliwych dla zdro-
wia takich jak metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki siarki, 
także dioksyny i furany (związki rakotwórcze). Domowe 
piece niestety nie są też wyposażone w filtry, które oczysz-
czałyby spaliny z toksycznych substancji przed ich przed-
ostaniem się do atmosfery.   
   Ponadto, bardzo realnym i niebezpiecznym zagroże-
niem jest osadzanie się na ściankach przewodów komi-
nowych sadzy powstałej wskutek spalania odpadów. 
Sadza w połączeniu z popiołem i wodą tworzy bardzo trud-
ny do usunięcia osad, który osadzając się zmniejsza prze-
krój komina i ogranicza jego ciąg co z kolei prowadzić mo-
że do zaczadzenia pomieszczenia. Dodatkowym problemem 
staje się też możliwość zapalenia się sadzy osadzonej w  prze-
wodach a co za tym idzie pożar instalacji i całego budynku.  
   W tym roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  
i Chylonki” po raz trzeci prowadzi na swoim terenie kam-
panię pod nazwą „W domowym piecu spalanie śmieci 
truje i rujnuje”, która ma na celu uświadomienie szkodli-
wości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w warun-
kach domowych oraz promowanie zachowania przyjazne-
go środowisku. Więcej informacji na temat działań Związ-
ku oraz akcji (w tym regulamin i zgłoszenie udziału) znajda 
Państwo pod adresem www.kzg.pl 
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chy-
lonki”, ul. Konwaliowa 1, Gdynia, gospodarka odpadami: 
(58) 624 66 11, dgo@kzg.pl, ochrona środowiska i eduka-
cja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl. 

Konkurs na dekorację świąteczną  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt po raz ósmy ogło-
sił konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną, aby 
docenić starania mieszkańców o poprawę estetyki miasta. Kon-
kurs przebiega w kategoriach: dekoracje balkonów w domach 
jedno- i wielorodzinnych, dekoracje świąteczne okien w do-
mach jedno- i wielorodzinnych oraz dekoracje świąteczne ogro-
dów przy domach jedno- i wielorodzinnych.  
Obiekty można zgłaszać do 23 grudnia br. do Wydziału Inwe-
stycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul.  
12 Marca 195, Wejherowo, tel. 058 677 70 62 lub 677 71 03. 
Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez oso-
by trzecie (sąsiadów, znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu 
zgody właściciela. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko 
właściciela obiektu, numer telefonu, dokładny adres i rodzaj 
obiektu. Do 10 stycznia 2011 r. komisja wyłoni zwycięzców.  

Pływam  jak ryba 
Na Krytej Pływalni w Wejherowie zostały rozegrane za-
wody pływackie dla dzieci szkół podstawowych i mło-
dzieży gimnazjalnej pod hasłem „Pływam jak ryba”.  

  Zawody zostały zorganizowane przy współpracy z Urzę-
dem Miejskim w Wejherowie dzięki dofinansowaniu zdo-
bytemu z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. W zawodach 
wzięło udział ponad sto zawodniczek i zawodników. Na 
dystansie 25 m w kategorii dzieci klas I-III SP zwyciężył 
Kuba Dębkowski przed Błażejem Pałubickim i Aleksandrą 
Dybowską. W kategorii klas IV-VI SP wygrał Oskar 
Bergman, przed  Klaudią Dettlaff i Tymonem Terleckim. 
Zaś w kategorii gimnazjalistów na dystansie 50 m pierwsze 
miejsce wywalczył Michał Dargacz, drugie  Agnieszka Bo-
brucka, a na trzecim miejscu uplasował się Mariusz Witke. 
Zawody sędziowali opiekunowie wszystkich grup. Sędzią 
głównym był Sebastian Markiewicz. Najlepsi otrzymali me-
dale, puchary i dyplomy ufundowane przez organizatorów, 
a wszyscy uczestnicy dyplomy pamiątkowe.      

Seniorzy UKS „Ósemka” Wejherowo  
w półfinale Ekstraligi Unihokeja   

Powoli dobiegają końca rozgrywki grupowe Ekstraligi Se-
niorów w Unihokeju. Do rozegrania zostały dwie kolejki 
spotkań, w których to wejherowski zespół spotka się  
w Zielonce z III zespołem ubiegłego sezonu - MUKS Zielon-
ka.  Wyniki tych meczów będą decydowały o zajęciu pierw-
szego lub drugiego miejsca w grupie, co umożliwi naszemu 
zespołowi walkę o medale Mistrzostw Polski.  
    W dniach 27-28 listopada seniorzy UKS „ÓSEMKA” Wej-
herowo zmierzyli się z „Góralami” z Nowego Targu,  wice-
mistrzem Polski z  sezonu 2009/2010, który zajmował 
przed tymi spotkaniami drugie miejsce  w grupie, tuż za 
zespołem z Wejherowa.  Już pierwszy mecz zakończył się 
wynikiem 4:3 dla wejherowian, co zapewniło im udział w 
półfinałach Mistrzostw  Polski.   
    O kolejności zespołów zadecyduję dwie ostatnie kolejki 
(8- 9 stycznia 2011 r.), kiedy to zmierzą się ze sobą dwu-
krotnie: 
MUKS ZIELONKA – UKS ÓSEMKA WEJHEROWO 
UKS ORŁY SUWAŁKI – KS GÓRALE NOWY TARG 
Zajęcie pierwszego miejsca w grupie pozwoli uniknąć w 
półfinale konfrontacji z wielokrotnym Mistrzem Polski - KS 
Szarotka Nowy Targ. 
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Zapraszamy na imprezy - Styczeń 2011 rok 

Pora kasztanów 
W dniach 15-19  listopada 2010 r.  Wejherowskie Centrum 
Kultury przeprowadziło rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego pt. ”Pora kasztanów” dla przedszkoli, klas zerowych 
oraz klas I-III szkół podstawowych.  

Dotacja dla wejherowskiej biblioteki 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zdobyła dotację z Międzynarodowego Funduszu Wyszeh-
radzkiego. Kwota dofinansowania wynosi 8 000 Euro. Pozy-
skana dotacja pozwoli na kontynuację realizacji projektu "Na 
Południe". W przyszłym roku nabierze on wymiaru między-
narodowego: organizowany co roku majowy "Tydzień Bi-
bliotek" rozwinie swoją formę do międzynarodowej konfe-
rencji na temat nowoczesnych metod pracy w bibliotece z 
udziałem delegacji z Czech, Słowacji oraz Serbii. Uświetnie-
niem obchodów Dnia Bibliotekarza będą liczne happeningi 
oraz imprezy kulturalne: m.in. Dzień Kultury Słowiańskiej.     

WernisaŜ w bibliotece  
Dnia 14 stycznia 2011 r. o godz. 17 w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbę-
dzie się wernisaż prac wykładowców i studentów Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (YMCA), 
na który złożą się prace wydziału malarstwa - Longiny 
Wysockiej i Elżbiety Kornatowskiej, grafiki - Aleksan-
dry Mazurkiewicz oraz wyrobów artystycznych - Teresy 
Malinowskiej.  

Wejherowskie Centrum Kultury  
7.01 godz. 18.00 - „Młode Talenty Muzyczne Wejhero-
wa” – koncert fortepianowy w wykonaniu Artura Sychow-
skiego - zdobywcy I miejsca na I Międzynarodowym Kon-
kursie Pianistycznym „Free Style” w Bernie w Szwajcarii. 
Miejsce: aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
8.01 godz. 10 - Przegląd Jasełek Wejherowo 2011 dla 
Przedszkoli oraz klas „O” i „I – III” Szkół Podstawowych. 
Miejsce: aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
9.01 godz. 12.00 -   XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy - Wejherowo 2011. Miejsce: Centrum Handlo-
we „Kaszuby”; 
13.01 godz. 10.15 i 11.20 - Wystawa plastyczna pt.  
„Zimowe przygody Pani Żyrafy” dla Przedszkoli oraz klas  
„O” i „I – III” Szkół Podstawowych. Miejsce: Szkoła Podsta-
wowa nr 9 w Wejherowie; 
13.01 godz. 17.00 - VI Turniej „Czarnej Baśki”; 
15.01 godz. 9.30 - Przegląd Jasełek Wejherowo 2011 dla 
Przedszkoli oraz klas „O” i „I - III Szkół Podstawowych”. 
Miejsce: aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
16.01 godz. 16.00 - Koncert Kolędowy w wykonaniu chó-
rów regionu pomorskiego. Miejsce: Kościół p.w. NMP Kró-
lowej Polski; 
17-30.01 - Ferie zimowe - Miejsce: Gimnazjum nr 1 i Szkoła 
Podstawowa nr  9 w Wejherowie; 
22.01 - Kino Studyjne WCK – zaproszenie na filmowe nie-
spodzianki! Miejsce: aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
22.01 - Festiwal Słowa VERBA SACRA 2011. Miejsce: Ko-
ściół p.w. Trójcy Przenajświętszej - Kolegiata 

            Powiatowa i Miejska Biblioteka  
Publiczna w Wejherowie 

12.01 godz. 17.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  dla 
Młodzieży - książka Marty Fox „Magda.doc”;  
13.01 godz. 16.00 – spotkanie DKK dla Dorosłych -  książce 
Hanny Kowalewskiej „Julita i huśtawki”;  
14.01 godz. 17.00 - wernisaż wystawy prac słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku;  
18.01-28.01 - Ferie w Bibliotece. Konkursy, warsztaty, przed-
stawienia teatralne i wiele innych atrakcji.  
Wystawki związane z rocznicami: 51. rocznica śmierci Alberta 
Camus; 66. rocznica urodzin Małgorzaty Musierowicz; 61. 
rocznica śmierci George`a Orwella;106. rocznica urodzin Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego; 151. rocznica urodzin Anto-
niego Czechowa.   

Komunikat MZK  
Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowo Sp. z o.o. informu-
je, że komunikacja miejska w okresie świąteczno - nowo-
rocznym będzie funkcjonowała według poniższego planu:  
24 grudnia WIGILIA - zgodnie z rozkładami obowiązują-
cymi w dzień powszedni. Wszystkie linie kończą kursowa-
nie około godz. 17.30. 
25 grudnia - zgodnie z rozkładami świątecznymi - bez 
zmian. 
26 grudnia - zgodnie z rozkładami obowiązującymi w nie-
dziele - bez zmian. 
27 grudnia - zgodnie z rozkładami bez zmian. 
28 grudnia - zgodnie z rozkładami bez zmian. 
29 grudnia  - zgodnie z rozkładami bez zmian. 
30 grudnia - zgodnie z rozkładami bez zmian. 
31 grudnia SYLWESTER - obowiązują rozkłady dnia po-
wszedniego bez zmian do około godz. 20.00. Od około godz. 
20.00 wcześniejsze zjazdy do zajezdni wszystkich linii. 
1 stycznia 2011 r. - zgodnie z rozkładami świątecznymi 
bez zmian. 
2 stycznia 2011 r. - zgodnie rozkładami obowiązującymi 
w niedziele - bez zmian.  
Linia 14 od 22 grudnia do 31 grudnia kursuje zgodnie z 
rozkładem w dni nauki szkolnej 
Wigilia 24.12.2009 r. Kasa biletowa MZK będzie czynna od 
7:30 do 12:00. 
Sylwester 31.12.2009 r. Kasa biletowa MZK będzie czynna 
od 7:30 do 12:00. tel/058 5722938 
Informacji o kursowaniu komunikacji miejskiej udziela 
dyspozytor MZK  tel (058)572-29-33 
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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 
Sekretariat Zastępcy 

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

058-677-70-20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

058-677-71-59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Jakuba Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

058-677-70-30,  058-677-70-44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

058-677-70-26, 058-677-70-27 
  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - 058-677-70-37, 058-677-70-38 

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

StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   
986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 

 ■   Ulica 12-go Marca 195  
Wydział Spraw Obywatelskich  

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

Dowody osobiste: 058-677-70-17 
Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  

058-677-71-61 Sekretariat: 058-677-71-59 
Wydział Inwestycji, Gospodarki  

Komunalnej i Ochrony Środowiska 
(Dorota Grochalska)  

Sekretariat: 058-677-71-03,  
058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax) 

Zespół Zamówień Publicznych 
 058-677-71-23 (fax) 

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: 058-677-71-43,  
058-677-71-44, 058-677-71-42 (fax)  
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 058-677-71-56 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  058-677-71-25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) 058-677-71-31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

058-677-71-34, 058-677-71-36 
Inspektorat Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 058-677-71-38,  058-677-71-39 
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Akcja Zima 2011 dla dzieci  
Prezydent Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają 

dzieci i młodzież na zajęcia sportowo-rekreacyjne Zima 2011.  
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.  

17.01.2011 
SP nr 5 - siatkówka dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 

SP nr 6 - piłka nożna rocznik 2000 i młodsi 
SP nr 8 - piłka ręczna dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 

SP nr 11 - piłka nożna rocznik 1998 – 99 
Gim nr 1 – piłka nożna rocznik 1995-97 

18.01.2011 
SP nr 5 -tenis stołowy dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 

SP nr 6  - piłka nożna rocznik 1998 – 99 
SP nr 8 - unihokej dziewcząt rocznik 1995 i młodsze 

SP nr 11 - piłka Nożna Rocznik 1995 -96 
Gim nr 1 – koszykówka  rocznik 1995 - 97 

19.01.2011 
SP nr 5 - tenis stołowy dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 

SP nr 6 - piłka nożna rocznik 1997 - 98 
SP nr 8 - unihokej chłopców rocznik 1995 i młodsi  

SP nr 11 - piłka nożna rocznik 1999 i młodsi 
Gim nr 1 – siatkówka rocznik 1995-97  

20.01.2011 
SP nr 5 - unihokej dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 

SP nr 6 - piłka nożna rocznik 1995 – 96 
SP nr 8 - koszykówka dziewcząt i chłopców rocznik 1998 i młodsi 
SP nr 9 - siatkówka dziewcząt i chłopców rocznik 1998 i młodsi 

21.01.2011 
SP nr 5 - siatkówka  dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 

SP nr 6 - piłka nożna rocznik 1997 – 96 
SP nr 8 - koszykówka dziewcząt i chłopców rocznik 1995 - 97 

SP nr 9 - tenis stołowy dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 
22.01.2011 

SP nr 6 – piłka nożna rocznik 1998 i młodsi 
24.01.2011 

SP nr 6 - piłka nożna rocznik 1995 – 96 
SP nr 8 - piłka nożna rocznik 2000 i młodsi 

SP nr 9 - siatkówka dziewcząt i chłopców rocznik 1998 i młodsi 
Gim nr 1 - piłka nożna rocznik 1998 - 99 

25.01.2011 
SP nr 6 - piłka nożna rocznik 1997 – 98 

SP nr 8 - piłka nożna rocznik 1999 -2000 
SP nr 9 - tenis stołowy dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 

Gim nr 1 -  piłka nożna rocznik 1995 -  96 
26.01.2011 

SP nr 6 - siatkówka dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 
SP nr 8 - piłka nożna rocznik 1997 

Gim nr 1 - tenis stołowy rocznik 1995 i młodsi 
27.01.2011 

SP nr 6 - siatkówka dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 
SP nr 8 - piłka nożna rocznik 1996 

28.01.2011 
SP nr 6 - siatkówka dziewcząt i chłopców rocznik 1995 i młodsi 

SP nr 8 - piłka nożna rocznik 1995 
29.01.2011 

SP nr 6 - piłka nożna rocznik 1995 – 97  
Uczestnicy zajęć powinni posiadać strój sportowy, zamienne obuwie sporto-

we, pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach . Organizator nie ubez-
piecza dodatkowo uczestników zajęć.  






