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Rozstrzygnięto ósmą edycję  
Pomorskiego Biznesplanu 

W wejherowskim ratuszu rozstrzygnięto ósmą edycję Pomorskiego Biznesplanu. Laureatką tego-
rocznego konkursu została Katarzyna Sulęta-Cierzniewska z Wejherowa.  

Projekt Katarzyny Sulęta-Cierzniewskiej z Wejherowa – 
wyroby galanteryjne ze skór naturalnych z elementami 
kaszubskich haftów oczarowały kapitułę, która ze zgłoszo-
nych 15. projektów wybrała tylko ten jeden. Gratulacje lau-
reatce złożył m.in. Piotr Bochiński, zastępca prezydenta 
Wejherowa. Jak mówi przewodniczący komisji konkurso-
wej - Leszek Glaza, Biznesplan jest szansą na rozwój no-
wych przedsiębiorstw, którego autorami mają być ludzie 
z pomysłem i wizją własnego biznesu. 
- Konkurs został zapoczątkowany jako Wejherowski Biz-
nesplan, który przerodził się następnie w konkurs na Biz-
nesplan Małego Trójmiasta Kaszubskiego - Redy, Rumi 
i Wejherowa – mówi inicjator przedsięwzięcia i organi-
zator Leszek Glaza, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Wejherowie. – W tym roku nie wpłynęło zbyt 
wiele projektów, ale jest to związane z obawą młodych lu-
dzi przed zakładaniem własnej firmy w czasie kryzysu, 
o którym wciąż się mówi.  
Katarzyna Sulęta-Cierzniewska wyróżnienie traktuje jako 
zobowiązanie, żeby jeszcze bardziej i z jeszcze większą 
energią robić to, co robi. Laureatka z wykształcenia jest histo-

rykiem, a kaletnictwa uczyła się sama. Sama przygotowuje 
torby, kroi materiał, a następnie przekazuje do szycia wykwa-
lifikowanej osobie. Hafty kaszubskie wykonuje Mirosława 
Dargacz, ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejhe-
rowie. Więcej informacji o produktach: www.brandia.pl. 

Zabytkowy kościół św. Anny – najstarszy budynek miasta 
otrzymał m.in. nową elewację, wieżę i nowy hełm, wykonano 
izolację pionową fundamentów. Pod koniec czerwca br.
dokonano rewaloryzacji prezbiterium: ścian, sklepienia, łuku 
tęczowego i malowideł ściennych (epitafium) Jakuba Wejhe-
ra  z XVIII w. wraz z odkryciem personifikacji Wiary i Nadziei. 
Niewidoczny dotąd fresk został ufundowany przez Joannę 
Katarzynę z Radziwiłłów, drugą żonę Jakuba Wejhera. Malo-
widło przedstawia Jakuba Wejhera i jego pierwszą żonę, An-
nę Elżbietę Schaffgotsch. Odnowiony fresk będzie teraz czę-
ściowo widoczny. Odrestaurowano także drewnianą boazerię 
i balustradę. Prace konserwatorskie prowadziło Konsorcjum 
Konserwatorskie z Torunia. 

Odnowiony fresk w Klasztorze 
Najpierw elewacja zewnętrzna, teraz wnętrze kościoła 
św. Anny w Wejherowie, a ściślej - prezbiterium, odzy-
skuje dawny blask.     

Orzeł Agrobiznesu dla wejherowskiej 
Gminnej Spółdzielni  

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wejhe-
rowie otrzymała Orła Agrobiznesu Grand Prix. Złotego 
Promotora Orłów Agrobiznesu otrzymał Krzysztof Hil-
debrandt prezydent Wejherowa. Wyróżnienia odebrali 
podczas 41. edycji konkursu w Warszawie - prezes wej-
herowskiego GS Zbigniew Kołodziejczyk i zastępca pre-
zydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.   
Jak mówi Bogdan Tokłowicz, godne podkreślenia jest umie-
jętne wchodzenie Spółdzielni z nowym asortymentem na 
rynek, skuteczny sposób promocji i tworzenie wizerunku 
Spółdzielni jako firmy przyjaznej konsumentowi i klientowi. 
Spółdzielnia w Wejherowie utrzymuje swoją pozycję rynko-
wą i obecnie doskonale radzi sobie w trudnej, konkurencyj-
nej walce o klienta.  
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INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informu-
je, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego pl. Jakuba Wejhera 8 oraz ul. 12 
Marca 195, 14 grudnia 2012 r. został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz 
gruntu niezabudowanego stanowiącego  
własność Gminy Miasta Wejherowa, 
przeznaczonego  do oddania w użytko-
wanie Wspólnotom Mieszkaniowym:  
· pl. Jakuba Wejhera 20, Pl. Jakuba Wej-
hera 20A, Pl. Jakuba Wejhera 20C. 
· pl. Jakuba Wejhera -   działka  nr 534/9 
obr. 15  której pow. wynosi 1129 m2  

Uczniowie „siódemki” z wizytą u prezydenta  
Uczniowie klas szóstych SP nr 7 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Wejhe-
rowie złożyli prezydentowi Wej-
herowa życzenia świąteczne. 
Młodzież podarowała Krzyszto-
fowi Hildebrandtowi wykonaną 
przez siebie własnoręcznie cho-
ineczkę świąteczną podświetlaną 
elektrycznie. Taką samą cho-
ineczkę otrzymała radna Teresa 
Patsidis, która pomogła w zorga-
nizowaniu wycieczki do ratusza.  

 

SSSSpotkanie Młodzieżowej Rady potkanie Młodzieżowej Rady potkanie Młodzieżowej Rady potkanie Młodzieżowej Rady     
Miasta Wejherowa z radnymMiasta Wejherowa z radnymMiasta Wejherowa z radnymMiasta Wejherowa z radnym    

Młodzi radni, podczas kolejnej w tym roku sesji roboczej spo-
tkali się z radnym miasta Wejherowa Dariuszem Kreftem. 
Młodzież gimnazjalna miała okazję zapoznać się ze strukturą, 
funkcjonowaniem i zadaniami Rady Miasta. Radni Młodzieżo-
wej Rady Miasta Wejherowa poszerzyli również wiedzę na 
temat uprawnień wojewody i starosty, zadań gminy 
i powiatu.  
   Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Miasta Wejherowa 
działa od 9. lat. Skupia gimnazjalistów ze wszystkich gimna-
zjów wejherowskich (łącznie 20 osób w tej kadencji). Młodzi 
radni planują jeszcze spotkania z poseł Krystyną Kłosin, euro-
posłem Jarosławem Wałęsą i prezesem MTK Leszkiem Glazą. 
W styczniu cztery przedstawicielki Młodzieżowej Rady Mia-
sta Wejherowa udają się do Danii w ramach wymiany lide-
rów młodzieżowych. 

Świąteczna Zbiórka Żywności  
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Rodzi-
ny w Wejherowie i Bankiem Żywności w Warszawie 148. wo-
lontariuszy Gimnazjum nr 1 w Wejherowie po raz kolejny 
brało udział w ogólnopolskiej akcji Świąteczna Paczka.  
Od piątku do niedzieli młodzież zbierała żywność w wejhe-
rowskich sklepach. Zebrana żywność zostanie przekazana 
potrzebującym rodzinom na terenie województwa pomor-
skiego. 
Wolontariusze składają serdeczne podziękowania wszystkim 
mieszkańcom Wejherowa za wielkie serce i okazaną pomoc 
w czasie zbiórki żywności. Dzięki ich hojności zebrano 
w tym roku rekordową ilość produktów – 2180 kilogramów. 
Zbiórka Żywności jest  projektem  realizowanym przez Banki 
Żywności, które współpracują z Federacją Polskich Banków 
Żywności.  

Dziewczęta wejherowskiego Gimnazjum nr 3 zdobyły srebr-
ny medal podczas finału XIV Wojewódzkiej Gimnazjady 
w Unihokeju Dziewcząt. W turnieju finałowym wystąpiło 
6 najlepszych zespołów z województwa pomorskiego. Pucha-
ry, medale i dyplomy wręczali: dyrektor ZS nr 1 w Wejhero-
wie Marzena Misztal i  kierownik Wydziału Kultury, Sportu, 
Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Mi-
chał Jeliński.  Srebrny medal wywalczyły: Marta Chrapkow-
ska, Kinga Dziosa, Wiktoria Gowińska, Paulina Klawikow-
ska, Dominika Korzeniewska, Ewelina Lessnau, Patrycja 
Stenka, Aleksandra Szreder i Paulina Żyła. Dziewczęta są 
zawodniczkami UKS „ÓSEMKA” Wejherowo, których zaję-
cia sportowe dotowane są przez Miasto Wejherowo. 

Srebrny medal Gimnazjum nr 3  
w unihokeju dziewcząt 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 20 
grudnia 2012 r. został wywieszony na okres 21 dni wy-
kaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemców: 
· lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Kościuszki 9 wraz z ułamko-
wą częścią gruntu działka nr 512 obręb 15 (użytkowanie 
wieczyste) 
· lokal mieszkalny nr 22 przy ul. ks. P. Skargi 12 wraz  
z ułamkową częścią gruntu działka nr 890 i 125/10 obręb 10 
· lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Dworcowej 3 udział 451/-
1000 części wraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr 61/1 
obręb 16. 



Powiew Weny 2012Powiew Weny 2012Powiew Weny 2012   
Wejherowski Konkurs Literacki pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa 

I nagroda wśród młodzieży 

               Obłoki 

Jasne 
Zakończone łagodnie 
Dryfujące po niebie 

Rybak siedzący na brzegu 
Opiera na nich oczy i wróży czas połowu 

Gładki pejzaż 
Wypełnia bruzdy na jego czole 
Łagodnie osiadając  na ramionach 

Jasne 
Przygarnia  ją do  siebie głośne     

                                             łk anie mew  
I troski rybaka 
Niosąc je ponad horyzont 

Starzec siedzący na brzegu 
Opiera na nich oczy 
Gdy w spracowanych rękach  
Drży konieczność istnienia 

                        Michalina Tańska  

III nagroda wśród dorosłych 

          Niepewność 

Dryfując na martwej fali 
nakrapianej odrobiną chryzolitu. 
Konsumując roztargnioną ciszę 
w odmęcie bezkresnym. 
Poszukując straconego czasu, 
ocierając się o truchła zmurszałe, 
wskazujące mi lepszy szlak, 
zwodniczą, morską ścieżkę. 

Wyczekując pieszczotliwego powiewu,                                                           
zdolnego ukoić poranioną duszę, 
uformowaną przez gorycz morza. 

Obawiając się mgły jedwabnej, 
mleka na złość zamazującego kierunek                      
mącącego moje zmysły. 

Drżąc o brzeg przyjazny, 
niepewną pomoc, 
twoją wyciągniętą dłoń. 

                        Bogumiła Mielewczyk 

 

WYNIKI KONKURSU 
Już po raz siódmy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. 
Majkowskiego w Wejherowie zorganizowała Wejherowski Konkurs 
Literacki "Powiew Weny" pod patronatem Prezydenta Miasta Wej-
herowa. Na tegoroczny plon konkursu odbywającego się pod hasłem 
"Navigare necesse est..." złożyło się 55 prac z całego województwa. 
   W kategorii prozy wśród młodzieży I nagrodę otrzymał Aleksander Nowak  
z Rozpędzin k. Kwidzyna, II nagrodę Mateusz Wasilka z Wejherowa, a III na-
grodę Aleksandra Mielewczyk z Bolszewa. Wyróżnienie przyznano Małgorza-
cie Witka-Jeżewskiej z Redy. Za prozę w kategorii dorosłych I nagrodę otrzy-
mał Lesław Furmaga z Gniewina, II nagrodę Bogumiła Richert z Redy a III na-
grodę Lidia Zdzitowiecka z Gościcina. Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof 
Szkurłatowski z Wejherowa i Tomasz Fopke z Chwaszczyna. Nagrodę Prezesa 
Zarządu Głównego ZKP otrzymał Mateusz Meyer z Lewinka. W kategorii po-
ezji wśród dorosłych I nagrodę otrzymał Albert Duzinkiewicz z Kwidzyna, II 
nagrodę Mirosław Odyniecki z Wejherowa, a III nagrodę Bogumiła Mielew-
czyk z Bolszewa. Wyróżnienia otrzymały: Elżbieta Bieńko-Kornacka z Szemu-
da i Edyta Wysocka z Miastka. Wśród młodzieży I nagrodę za poezję otrzymała 
Michalina Tańska z Wejherowa, II nagrodę Dawid Winiarski ze Starogardu,  
a III nagrodę Agnieszka Grzegorzewska z Kąpina. Wyróżnienie otrzymała Anna 
Białk z Bolszewa. W skład komisji konkursowej, której przewodniczył zastępca 
prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, wchodzili: Danuta Balcerowicz,  
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, Dariusz Majkowski i Henryk Połchowski.                                                                       
                                                                                                  www.wejherowo.pl 
II nagroda wśród młodzieży                                                                  (fragment) 

Przez całą wieczność 
  (...)  - Pięć lat temu, kiedy pływałem na Bałałajce jeszcze z załogą przy 
wysepce Falija, natknęliśmy się na węża morskiego. Był wielkości człowieka, 
więc bez przeszkód wpełznął na nasz pokład. Otrząsnął swój zielony tułów  
z wody, popatrzał się dużymi, inteligentnymi oczami na naszą załogę i zapytał 
się pierwszego oficera, który stał najbliżej niego: "Co to jest? Nie możesz tego 
zobaczyć, za to możesz to usłyszeć. Nie powie nic do ciebie, póki sam niczego 
nie wypowiesz." Majtek przerażony odpowiedział "Głos". "Źle!" krzyknął wąż 
i udusił go swym ogonem. Niestety, cała reszta załogi również źle odpowie-
działa poza jednym majtkiem, zaraz przede mną. "Może ty znasz odpowiedź 
na moją zagadkę?"- zasyczał wąż. "Echo"- powiedział tamten. Potwór zaśmiał 
się demonicznie. "Dobrze. A czy mógłbyś żeglować całe swoje życie na jed-
nym statku, nie schodząc ani razu na ląd i będąc jednocześnie jedyną osobą 
na łodzi, codziennie poławiać tysiące pereł?" Majtek powiedział "Nie, to nie-
możliwe". Wąż zasyczał i go również udusił. Spojrzał się na mnie. "Kapitanie 
Tarnarossa, a czy pan mógłby żeglować cały czas samotnie na jednym statku 
poławiającym perły i nie schodzić nigdy na ląd?" Pamiętając co się stało  
z moim poprzednikiem odpowiedziałem: “Tak, mógłbym“. “Dobrze więc, bę-
dziesz żyć. Z klątwą. Od teraz musisz żeglować samotnie na Bałałajce poła-
wiając perły. Jeżeli staniesz na lądzie, umrzesz. Dla ciebie żeglowanie stanie 
się koniecznością". To powiedziawszy wąż wskoczył do wody. Od tamtego 
czasu pływam cały czas, a im bliżej jestem lądu, tym większy czuję ból w ca-
łym ciele. Tylko żeglowanie przynosi mi ukojenie. Dlatego nie mogę stanąć 
przy brzegu i sam dostarczyć pereł. 
 - Czy jest sposób, aby zdjąć klątwę? - zapytał Witalij. 
 - Ktoś musi popłynąć do wybrzeży wyspy Falija i odpowiedzieć na zagadkę.    
   (.. .)                                                                                                              Mateusz Wasilka 
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I nagroda wśród dorosłych  

                    *   *   * 
zaczerpnąłem ze studni woda była słona 
morze małe w brzegach szczerbatej emalii 
tak smakuje wolność  
której pić nie sposób 

stanąłem pośrodku w zatoce do kolan 
do pasa góra wytryskała z wody 
w ślepej kiszce myślałem  

nic że to była jedynie zatoka 
w środku nie znalazłem śladu 
limes inferior 
tylko ocean podwodnych kształtów 
echinodermata holothuroidea pteiromorphia 

morze jak jubiler przy głównej ulicy 
wydobyło z szuflad nadmiar piękna 

wypłynąłem na głębię gór lodowych i lagun 
bosforów hornów dardaneli marmarów 
atoli archipelagów ameryk 
moje żagle wreszcie objęły horyzont 

jeszcze przy obiedzie 
znalazłem na wargach sól 
którą da się jedynie 
Smakować 

                                               Albert Duzinkiewicz  

I nagroda wśród dorosłych                                                                    (fragment) 

Tam gdzie kres... 
(...)  Szalupy poszły na wodę, Barwena stała się jedynie bazą akcji. Na 

front walki o życie kapitana ruszyły szalupy którymi dowodził Nawiga-
re. Ta akcja pod Orknejami przebadana później dokładnie przez izbę 
morską przeszła do historii ratownictwa, rok później w jakimś angiels-
kim czasopiśmie morskim znalazłem jej opis. Minęło ledwie kilkanaście 
minut jak obie szalupy dotknęły wody i uwolnione z zaczepów ruszyły 
w pogoń za dryfującym kapitanem. Może pół mili od Barweny tkwił  
w kipieli nieruchomo długi, wysoki na ze trzy piony statku lodowiec. Nie 
więcej jak kabel od niego utrzymywał się na wodzie między falami 
człowiek, i ze dwa kable od człowieka znajdowały się w tej chwili dwie 
pędzące w jego kierunku szalupy. Trwał sprinterski wyścig, szalupy 
musiały dotrzeć do człowieka zanim ten zbliży się do iceberga... Była 
taka szansa. Pierwsza szalupa znajdowała sie już niedaleko od rozbitka, 
gdy nagle jakby podskoczyła do góry, zmieniła kurs i zaczęła kręcić sie 
w miejscu jak bąk. Ludzie na Barwenie zamarli, statek małą naprzód 
także przybliżał się do rozbitka. 

  - Wpadli na growlera... – powiedział ktoś złowieszczo.  
  - Wpadli na odłamek góry  i skrzywili ster, jasna cholera... - słychać 

było przekleństwa. Do uszkodzonej szalupy podeszła szalupa sprawna, 
nie za blisko, aby dwie skaczące wysoko na falach obok siebie łodzie nie 
rozbiły się o swoje burty z trzaskiem. Ludzie na „Barwenie” niemal pow-
łazili do okularów swoich lornet. Nawigare był na łodzi uszkodzonej, 
jego załoganci pochwycili rzutkę, na której przeciągnięto linkę z szel-
kami i Nawigare skoczył w kipiel skotłowanej wody. Ciągnięty na takim 
holu szybko znalazł sie na łodzi sprawnej. Niestety kapitana od góry lo-
dowej dzieliły już tylko metry. Na szczęście wichura i fala dryfowały 
rozbitka na krawędź, na sam brzeg południowej ściany iceberga. Szczę-
ściem było także to, że brzeg góry lodowej był tu płaski i łagodnie 
zanurzał się w kipieli. Kapitanowi nie groziło więc rozbicie o lodowiec 
przez rzucające nim fale. Ów niesamowity spektakl oglądała cała załoga, 
kto żyw stał na pokładzie Barweny i patrzył, patrzył  bo nic więcej zro-
bić nie mógł. Kapitan wylądował na tarasie lodowca i huśtał się na 
unoszącej go fali ocierając o wysoką lodową ścianę. On i Nawigare 
wpadli widocznie jednocześnie na ten sam pomysł... kapitan musi się 
przesunąć na skraj południowej krawędzi lodowca i tam z niego zes-
koczyć. Nie mając już przed sobą lodowej ściany podryfuje w przes-
trzeń oceanu gdzie  od zawietrznej swobodnie będzie go mogła podjąć 
sprawna szalupa... Tyle, że było już po południu i zmrok zapadał szyb-
ko, trzeba było zdążyć przed zmrokiem... Plan był realny i po trzech go-
dzinach od tego jedynego tak dramatycznego okrzyku na okręcie, kapi-
tan pochwycił rzutkę z szelkami. Kilka minut po tym znalazł sie na po-
kładzie łodzi a godzinę później na swoim kapitańskim mostku. 

  Po powrocie do kraju, Nawigare zapytany na rozprawie izby mor-
skiej dlaczego polecił opuścić dwie szalupy, odparł, że ta druga miała 
być zapasowa, bo koło iceberga zauważył  growlery... Stary wtedy dodał, 
że jakby tam przypadkiem były niedźwiedzie polarne to Nawigare  
zabrałby na szalupę myśliwego.  (... )                            Lesław Furmaga  

II nagroda w kategorii młodzieży 

 W otchłani głębinach 

Czymże jest konieczność, 
która spycha nasze życie do żeglugi. 
Przecież nie tylko moje myśli 
płyną jak łódka po rzece, 
jak okręt na pełnym morzu 
stary XVII-wieczny, 
lecz najpiękniejszy, jaki widziałem. 
Popychany przez wiatr, 
wciąż uparcie zmierzający do portu. 
Pomimo kotwicy, która dawno zachaczyła, 
o morskie dno , przy czym popękała rufa. 
To i tak na ostatkach statku rozerwanego, 
przez liczne bitwy, z których nie ostało  
się ani jedno działo, popychany 
wciąż i wciąż niezmiennie w jedno miejsce, 
z którego nie ma już ratunku, 
lecz zawijając do portu, 
składając szablę i  pistolety do kufra, 
stając na stałym lądzie uprzednio  
z bocianiego gniazda głośno 
obwieszczonym: 
"Ziemia na horyzoncie", 
Wiem, że będę t ęsknił, 
bo tylko w morskich głębiach 
mój duch jest spokojny i wolny. 

                                                     Dawid Winiarski  

 Laureaci Prozy – dorośli 
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I nagroda wśród młodzieży                                                             (fragment) 

Po drugiej stronie 
Dziewczyna już niemalże opuszczała miasto, gdy usłyszała za sobą kro-

ki. Zatrzymała się, wtopiła w cień. Jej serce zaczęło bić coraz szybciej, gdy 
kroki stawały się głośniejsze. Wtedy, nagle ucichły. Awrora odetchnęła  
z ulgą. Sekundę później poczuła tępy ból u boku głowy, wór ześlizgnął się  
z jej ramienia i spadł na bruk, gdy dziewczyna przewróciła się na ziemię  
i otrzymała potężnego kopniaka w brzuch. Stęknęła cicho z bólu i objęła się 
w pasie. Nie wzywała pomocy. Przecież za zawartość jej wora zostałaby 
powieszona lub, ku jeszcze większej radości ludu, publicznie rozstrzelana. 
Oczywiście zakładając, że ktokolwiek zdecydowałby się jej pomóc. 

- Ciekawe rzeczy chowasz, panienko - młody mężczyzna stojący nad nią 
powiedział, patrząc na kilkanaście wojskowych konserw leżących na ziemi. 

- Idź do diabła, Riurik - dziewczyna wysyczała boleśnie. Rozpoznała go od 
razu; młody, zaledwie dwudziestopięcioletni syn ważnego urzędnika miej-
skiego. Nie dość, że denuncjowanie traktował niemalże jak rozrywkę, to był 
chroniony przez swojego ojca i jego koneksje. Nikt nie chciałby podnieść 
ręki na Riurika. Wszyscy bali się jego ojca. Awrora doskonale zdawała sobie 
sprawę, że była w fatalnej sytuacji. 

- Wiesz, że za to co ukradłaś można by cię rozstrzelać? - Młodzieniec uś-
miechnął się złowieszczo. 

- Można by? - dziewczyna zapytała wątpliwie, wciąż leżąc na ziemi. 
Naprawdę nie spodobało się jej to słowo. A znając swojego napastnika, wie-
działa, że nie oznaczało nic dobrego. 

- Nawet ładna jesteś, nie licząc blizn, rzecz jasna. Jeśli nie chcesz umrzeć, 
zawsze możesz coś dla mnie zrobić. - Riurik uśmiechnął się dwuznacznie.  
„Coś”. Awrora nienawidziła takich dwuznacznych sugestii. Zawsze ozna-
czały jedno. Dziewczyna chciała wstać, lecz wtedy chłopak kopnął ją potęż-
nie. Przetoczyła się i upadła plecami w kałużę. Napastnik stanął nad nią  
i uśmiechnął się szelmowsko. 

- A więc chcesz być rozstrzelana, czy wykażesz się odrobiną rozsądku?- 
przyjrzał się jej uważnie. Awrora spiorunowała go spojrzeniem pełnym po-
gardy. - O nic się nie martw, przyjdziesz do mnie, załatwimy to szybko  
i będzie po sprawie - zapewnił. 

- Zgoda - wysyczała wściekle. 
- Tego się spo… - Riurik uśmiechnął się i chciał coś powiedzieć, ale wtedy 

dziewczyna kopnęła go w krocze. Napastnik zgiął się w pół, jej następny 
kopniak dosięgnął jego twarzy. Chłopak zachwiał się, cofnął kilka kroków, 
ale nie upadł. Był twardy, potrafił się bić. Ale Awrora była szybka, a jego 
chwila zawahania dała jej aż nadto czasu. Wstała, chwyciła jego usta by nie 
wydał najcichszego dźwięku. Oczy Riurika rozszerzyły się w przerażeniu, 
gdy dostrzegł nóż w jej dłoni. Zrozumiał. Zdecydowanie za późno. Dziew-
czyna zakończyła jego żałosne życie jednym chirurgicznym cięciem noża  
w krtań. Pchnęła go subtelnie, pozwoliła ciału upaść. Spojrzała na nie chło-
dno, bez emocji. Jeszcze nigdy nie zabiła człowieka, ale tak naprawdę… nie 
wywarło to na niej szczególnego wrażenia. Już widziała śmierć ludzi znacz-
nie jej bliższych, niż ten śmieć leżący przed nią. Awrora nachyliła się nad 
nim i otarła krew pokrywającą ostrze o jego nogawkę. Schowała nóż, nas-
tępnie pospiesznie zabrała wszystkie konserwy do jej worka. Chwilę póź-

 II nagroda wśród dorosłych 

       Dlaczego... 

w ciszy wieczoru  
twarz słońca tonie w morzu 
a ty uciekasz ciągle  
twe myśli  
jak skrzydlate żagle 
biegną gdzieś 
targane słoną dłonią bryzy 
choć stoisz tak blisko 
to jakby cię nie było  

dlaczego twe s łowa  
uciekły przed krzykiem mew  
zostawiając w twych oczach krople 
wczorajszego dnia 
którego i tak nie chcesz pamiętać  
jedynie milczenie twym znakiem istnienia 

nie patrz na niknące we mgle kutry 
nie zazdrość im wędrówki  
nie żegnaj  ich gestem rozstania 
one powrócą z łowisk 
nim usta ci skamienieją 
w cieniu upiornego cienia 
nim zagubisz się do końca 
w szaleńczej pętli czasu 

wróć 
nim wydmy przybiorą kształt grobów 
zgaśnie srebrny cień księżyca 
zostań 
i nie pytaj 
Dlaczego 

                                       Mirosław Odyniecki 

 III nagroda wśród młodzieży                             

      Mogłabym 
 
Mogłabym stać,  
Czekając na ciebie, 
Schnąć na bezlitosnym słońcu, 
Ścierając suchym językiem 
Ostry smak soli 

Mogłabym wypatrywać cię nocami, 
Przywoływać ochrypłym głosem, 
Zmęczonymi palcami rysować 
Twoje oblicze na piasku, 
Które jutro zniknie wraz ze słońcem 

Mogłabym, 
Ale wypłynęłam 

         Agnieszka Grzegorzewska  

Laureaci Prozy – młodzież 

Więcej na stronie internetowej: 

www.biblioteka.wejherowo.pl 
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III nagroda wśród dorosłych                                       (fragment)  

Do stacji -Przeszłość Główna 
Deszcz dzwonił o szyby niczym w artystycznych filmach. Tak 

sobie pomyślała Blanka. Szkoda tylko, że akurat nie znajdowała 
się na seansie jakiegoś ckliwego dzieła kinematografii, a w po-
ciągu. Kolejny raz w pociągu. Pociąg stanowił definicję życia 
Blanki, scenariusz, choreografię i scenę. A w nim była Blanka, 
manekin rzucony przez kogoś, udający że przyszedł tu sam  
i z własnej woli. Nie od zawsze tak było, rzecz jasna. Ale w ciągu 
ostatnich ośmiu lat, było właśnie tak, nie inaczej. 

Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek sam sobie sterem i okrętem. 
Może i tak, ale należałoby dodać, że człowiek, istota niewiele wyżej 
odrastająca od ziemi niż jaszczurka, nie ma wpływu na sztormy, 
burze, usytuowanie skał, krę, wodorosty. Ani na tę siłę, która statek 
potrafi zepchnąć z wyznaczonego szlaku, ani na tę siłę, która 
potrafi wypalić dziury na jego pokładzie. Czasami, człowiek, lu-
dzka istota mniejsza i słabsza niż byle jakie drzewo, nie może na-
wet przewidzieć, czy jego żagli nie przegryzą nieproszone szczury, 
albo jakiś nierozgarnięty majtek. Jedyne co jest pewne, to że jeśli 
odbijesz od brzegu, to koniec. Klamka zapadła, kobyłka u płotu. 
Musisz żeglować i kropka, choćbyś był najmarniejszym statkiem 
na całym oceanie. Tak właśnie Blanka myślała o sobie.  

Stare gumy w oknach popeerelowskiego pociągu przeciekały. 
Strużki mokrego, tak bardzo mokrego, że aż lepkiego deszczu, 
ściekały po ściankach przedziału. Najlepsze miejsce - nie ma co  - 
pomyślała Blanka. Normalnie, można by dodać, że pomyślała  
z wściekłością. Jednak Blanka nie przywiązała żadnych emo-
cji do tych rozmyślań.  (...)                              Lidia Zdzitowiecka 

II nagroda wśród dorosłych                                                                                                                                                  (fragm ent) 

Żeglowanie jest koniecznością 

III nagroda wśród młodzieży                                       (frgament) 

Nie wystarczy wejść na pokład…  
(...)  Cichy pomruk wzburzonych fal morskich. Niewielki ból 

w stopach spowodowany naciskiem drobnych kamyczków. 
Minął już tydzień od nietuzinkowej rozmowy niedoszłego pi-
sarza z Antonim Inachowiczem, jednak wzburzone przez pra-
wnika myśli nie dawały Spurcuskiemu spokoju. Każdego wie-
czoru udawał się on na plaże, przysiadał na piasku i przyglądał 
się morzu, rozmyślając. Jednak tego wieczoru coś się zmieniło. 
Wzrok mężczyzny wydawał się jeszcze bardziej nieobecny,  
a ciało Spurcuskiego emanowało jeszcze większym niż do-
tychczas smutkiem i żalem. Lewa dłoń mężczyzny przeraźliwie 
drgała, ściskając kurczowo białą kopertę.  

- Może to właśnie Ciebie miał na myśli Inachwicz? Może to 
właśnie Ty jesteś tym statkiem, tym, który ma okazję mnie 
uratować? Ech… - Spurcuski westchnął smutno. – Ale czy 
zdążysz? Ta głębia… niezbadana otchłań skrząca się pod 
moją tratwą, tak bardzo mnie przyciąga. Nie pozwól mi za-
tonąć, nie pozwól zginąć! Nie pozwól mi się zabić…  

Mężczyzna jeszcze mocniej zacisnął palce na liście, spoj-
rzał przed siebie na morze, coraz bardziej wzburzone, co-
raz ciemniejsze i groźniejsze.  

Spurcuski obejrzał się za siebie. Na plaży nie było żywej 
duszy. Tylko on i morze, które okazało się jedynym świad-
kiem gorzkich łez zagubionego mężczyzny.  

Aleksandra Mielewczyk 

(...) Święta za pasem. Moje dzieci się  
cieszą. Lubią święta, krzątaninę, sprząt-
nie i potrawy. Ostatnio, jeszcze w na-
szym domu,  mąż zrobił pysznego kar-
pia.  Nigdy karpia nie jedliśmy, bo dużo 
ości, a dzieci małe. Czasami nie było stać 
na wymyślne potrawy. - Mamo, przypo-
mniała mi starsza córka - pamiętasz jak 
dostałam pierwszy wózek dla lalek? Pami-
ętam, jakbym mogła zapomnieć.  Pracowa-
liśmy obydwoje, ale pensje były marne,  
mieszkanie wynajęte,  bezrobocie ogromne.  
Kupiliśmy naszej pierworodnej wózek  
i lalkę, sobie nic, bo nie starzyło. Tak się cie-
szyła. Miał wtedy ze 3 lata. Cieszyła się  
z każdej rzeczy i tak jej zostało do dzisiaj. 

Wigilia… Strojenie choinki także w atmos-
ferze przepychanek, kłótni, wyzwisk. Mąż 

sam powiesił bombki i świecidełka, dzieciaki 
patrzyły. Zapakowane prezenty schowal-
iśmy przed wścibskimi noskami w naszym 
mikro pokoju. Zbliżała się kolacja. Nakryl-
iśmy do stołu, ktoś zszedł z góry i dostał do 
ręki sztuczce.  Zabieram się za rybę, córki, 
nauczone, że trzeba pomagać,  krzątają się 
ile mogą. Dzieciaków nie ma. Słyszę hałas 
na piętrze, śmiech, krzyki, ale nie mam cza-
su sprawdzać co się dzieje - ryba do piecze-
nie, stos garów w zlewie.  Wreszcie scho-
dzą, ubrane w białe bluzeczki, umalowane, 
pachnące. Chłopcy w czystych ubraniach 
(bo wujek kazał się przebrać). Niedowier-
załam. Zapytałam się czy mieszkaj w ho-
telu? Nie zrozumiały pytania. Kazałam 
zdjąć bluzki i pozmywać naczynia. Ofukała 
mnie Alfa, młodsze zrobiły bez zbędnego 

gadania. Wreszcie usiadłam do stołu, na-
wet nie zdążyłam się przebrać, bo już 
wszyscy siedzieli chcieli jeść. Czułam się 
jak kocmołuch – śmierdząca olejem i rybą.  

Potem były prezenty. Radość ogromna. 
Ku naszemu zdziwieniu, wszystko wylą-
dowało w szufladach, zabrali ze sobą sia-
tki ze słodyczami (od sponsora) i poszli 
oglądać tv. My zostaliśmy przy stole, nie 
dowierzaliśmy temu, że tak przedmioto-
wo można traktować święta.  Po raz pier-
wszy po długim czasie, bez pośpiechu 
można było porozmawiać. Wiedziałam, 
że żadne z dzieci nie przyjdzie z jakimkol-
wiek pytaniem, bo mieli zapasy słodyczy,  
a po drugie - zostaliby zatrudnieni do 
sprzątania. (...)                 

                                                     Bogumiła Richter 

Laureaci Poezji – młodzież Laureaci Poezji – dorośli 
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koncerty-wystawy-spotkania  
styczeń 2013  

Wejherowskie Centrum Kultury 
13.01,  godz. 12.30 – 17 - 21 Finał WOŚP w WCK Wejherowo - 
Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów, 
Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
14.01, godz. 17.00 - VERBA SACRA – Modlitwy Katedr Pol-
skich Biblia Kaszubska Księga Psalmów – cz. III „Mały i Wielki 
Hallel” Kolegiata wejherowska. Czytają: Danuta Stenka, Jerzy 
Kiszkis, o. Jakub Waszkowiak OFM; 
18. 01, godz. 19 - Projekcja amatorskiego filmu pt. „Zapłata” –
Aula Gimnazjum nr 1, wstęp wolny; 
20.01, godz. 16 – 18  - KONCERT KOLĘD, Kościół pw. NMP 
Królowej Polski (ul. Rybacka 22); 
22-23.01 - „JASEŁKA 2013" organizowane przez WCK dla 
dzieci z przedszkoli oraz klas  „0”  i „I-III” szkół podstawowych, 
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wejherowie. 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
9.01. godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
23.01. godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
styczeń – wystawa fotograficzna ”Cztery Pory Roku” autor-
stwa uczniów klasy fotograficznej II LO w Wejherowie, spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych i Dyskusyj-
nego Klubu Książki dla Młodzieży. Szczegółowe i aktualne 
informacje na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Prezydent spełnił życzenie Mai  
Prezydent już po raz kolejny wziął udział w Świątecznej Akcji 
Dziennika Bałtyckiego "Zaproś z nami Mikołaja" i z listów 
przesłanych na adres wejherowskiej redakcji DB, wybrał napi-
sany - z pomocą mamy - list od Mai Nadolnej. Dziewczynka 
prosiła przede wszystkim o zdrowie dla mamy, a także o lalkę, 
którą można karmić i przewijać. Radość trzylatki była ogrom-
na, kiedy otwierała prezent, wymarzoną lalę i słodycze, który 
wręczył jej prezydent Krzysztof Hildebrandt.  
- Maja od zawsze chciała taką lalkę, o której mówiła  
„dzidzia”, to jest jej wymarzony prezent, za który bardzo dzię-
kujemy panu prezydentowi – mówi Patrycja Nadolna, mama 
Mai. – Pisałyśmy ten list razem, są tam wyrażenia, które dykto-
wała mi Maja.  
- Okres Bożego Narodzenia to piękny czas na spełnianie ma-
rzeń, szczególnie tych najmłodszych – mówi prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. - Z przyjemnością, już po raz ko-
lejny, przyłączyłem się do akcji "Zaproś z nami Mikołaja" orga-
nizowanej przez Dziennik Bałtycki. To, że miałem okazję oso-
biście spotkać się z Mają i spełnić jej świąteczne życzenia, to dla 
mnie wielka radość.     

Wejherowski Kiermasz Rękodzieła 
W Galerii "Niespodzianka" w Wejherowie odbył się Pierwszy 
Wejherowski Kiermasz Rękodzieła. Swoje wyroby artystyczne 
zaprezentowało kilkunastu twórców, którzy podjęli współpra-
cę z galerią. 
- Myślę, że Galeria „Niespodzianka” wtopi się w życie miasta 
i wejherowianie będą wiedzieli, że w mojej galerii zawsze moż-
na znaleźć interesujący prezent czy upominek dla kogoś bli-
skiego lub do domu - mówi Elżbieta Kurek, właścicielka galerii 
"Niespodzianka" przy ul. Klasztornej w Wejherowie. 
Kiermasz był też znakomitym testem sprawności organizacyj-
nej osób związanych z galerią. Wśród zaprezentowanych wy-
robów wiele związanych jest z regionem kaszubskim, co ma 
duże znaczenie, jeśli chodzi o promocję Wejherowa i Kaszub, 
bo to jest dodatkowa atrakcja dla turystów poszukujących ory-
ginalnych pamiątek z danego regionu. 

Nowa siedziba WTBS  
Oficjalnie oddano do użytku obiekt „Willa Parkowa” 
wybudowany przez Wejherowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W budynku znalazła się 
nowa siedziba WTBS oraz 18 mieszkań na sprzedaż.
Oficjalnego przecięcia tradycyjnej wstęgi dokonali prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i prezes WTBS Ewa 
Puchowska z udziałem przewodniczącego Rady Miasta Leszka 
Glazy, przewodniczącego Rady Nadzorczej WTBS Jacka 
Nurzyńskiego i dziekana ks. prałata Tadeusza Reszki.  
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  W e jhe ra  8 - Ra tusz  M ie jsk i 

Informacja:  
 (58) 677 70 00, fax (58) 672 12 57  

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

 (58) 677 70 19,  (58) 677 70 20 
Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

(58) 677 70 03, (58) 677 70 04, (58) 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

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

 ■   Plac W ejhera 8 

Wydział Ogólno-Organizacyjny  
(58) 677 70 30,  (58) 677 70 44 (fax)    

Sekretariat Rady Miasta  
(58) 677 70 26, (58) 677 70 27 

  Wydział Kultury, Spraw Społecznych,  
Promocji i Turystyki   

(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 
Zespół ds. Promocji i Turystyki 

(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

986,  (58) 677 70 40, (58) 672 64 49 (fax)  
 ■   Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogól na 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: (58) 677 70 12, (58) 677 70 15   
Dowody osobiste: (58) 677 70 17 

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
(58) 677 71 61 Sekretariat: (58) 677 71 59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: (58) 677 71 03; (58) 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: (58) 677 71 43, (58) 677 71 44 
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 41 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  (58) 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) (58) 677 71 31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

(58) 677 71 34, (58) 677 71 36 
Inspektorat Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 38,  (58) 677 71 39 
Miejski Zespół Obsługi Placówe k Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  (58) 672 19 66, (58) 677 56 34 (fax),  
(58) 736 29 22 

Zakład Usług Komunalnych (Jarosław Pergoł)   
ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 34, (58) 672 10 21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30, (58) 572 29 32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Parkowa 2A/20 

(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

ul. Kusocińskiego 17, (58) 672 41 70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta Rożyńska)  

ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 
Wypożyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Trwa sezon grzewczy -  
zadbaj o swoje bezpieczeństwo 

Spalanie odpadów w domowych instalacjach grzewczych odbija się szero-
kim echem ze względu na szkodliwość dla naszego zdrowia. Niebezpie-
czeństwo spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych wynika 
przede wszystkich z ich nieprzystosowania do tego typu opału. Wąskie 
przewody kominowe, niskie kominy oraz niska temperatura spalania, jaką 
jesteśmy w stanie uzyskać w domowych instalacjach, przyczyniają się za-
równo do zagrożeń występowania pożarów instalacji, jak  
i wytwarzania niezwykle niebezpiecznego dla naszego zdrowia trującego 
dymu. Spalane w domowych instalacjach w zbyt niskich temperaturach 
odpady powodują osadzanie się w przewodach kominowych tzw. krustu 
sadzowego. Jest on mieszaniną sadzy, popiołu i wody. Wskutek jego osa-
dzania się przekrój komina ulega zmniejszeniu i osłabia się jego ciąg, czego 
konsekwencje mogą być tragiczne. Gruba warstwa osadzonej sadzy może 
ulec samozapaleniu. Paląc się, temperatura wewnątrz przewodu komino-
wego gwałtownie rośnie, a ciśnienie wywołane powstałymi gazami rozsa-
dza jego ściany powodując liczne pęknięcia. Możemy temu zapobiec uży-
wając materiały do tego przeznaczone. Proceder spalania odpadów  
w domach jest w Polsce surowo zabroniony. Mowa jest o tym w ustawie  
o odpadach z 27 kwietnia 2011 r. „ termiczne przekształcanie odpadów 
może być prowadzone wyłącznie w przystosowanych do tego celu spalar-
niach czy instalacjach, które osiągają wielokrotnie bo 4-6 razy większą 
temperaturę spalania niż nasze domowe piece (art. 44).  

Podatek od nieruchomości  
Wyciąg z uchwały Rady Miasta Wejherowa z dn. 9 października 2012 r. 

Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie mia-
sta Wejherowa: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m kw. 
powierzchni; 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od  
1 m  kw. powierzchni, 
d) pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego mał-
żonka jest emerytura lub renta – 0,33 zł od 1 m² pow.; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 
b) mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego mał-
żonka jest emerytura lub renta – 0,53 zł od 1 m² pow.; 
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej – 22,82 zł od 1 m² pow. użytkowej; 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² pow.; 
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych– 4,63 zł od 1 m² pow.; 
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 
m² powierzchni użytkowej; 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
powołanej wyżej ust. o podatkach i opłatach lokalnych. 






