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Wszystkim mieszkańcom Wejherowa życzę, 
by ten niezwykły czas Świąt Bożego Narodzenia 

upłynął w szczęściu, radości spokoju, 
a Nowy 2019 Rok był rokiem sukcesów 

i wszelkiej pomyślności.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
ze współpracownikami 
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AKTUALNOŚCI 

Zadłużenie Wejherowa utrzymuje się 
na względnie niskim i  bezpiecznym po-
ziomie - wskaźnik zadłużenia na koniec 
2018 roku wyniesie 26,5 %, a za maksy-
malny przyjmuje się 60%.

Wysokość miejskich podatków i opłat
Przypomnijmy, że roczne stawki podatku 
od nieruchomości wynoszą od 2013 r.: po-
datek od budynków mieszkalnych – 73 gr. 

od 1 mkw. powierzchni użytkowej, ale je-
żeli jedynym źródłem utrzymania jest 
emerytura lub renta – 53 gr.
Od 2017 r. zmniejszyła się stawka podatku 
związanego z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz  od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na  prowa-
dzenie działalności gospodarczej, która 
wynosi 22,66 zł od  1 mkw. powierzchni 
użytkowej oraz  stawka podatku za  budy-
nek zajęty na  prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 4,61 zł.
Podatek od  pozostałych budynków, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicz-
nego oraz organizacje pożytku publiczne-
go wynosi 7,50 zł od 1 mkw. powierzchni. 
Podatek od gruntów mieszkalnych wyno-
si 45 gr. od 1 mkw. powierzchni, natomiast 
emeryci zapłacą 33 gr.

Nie zmienia się także roczna stawka 
podatku od  środków transportowych 
obowiązujących na  terenie Wejhero-
wa.   Podatek od  autobusów uzależ-
niony jest od liczby miejsc siedzących. 
Stawka od  autobusów spełniających 
normy ekologiczne EURO II, EURO III, 
EURO IV z  liczbą miejsc mniejszą niż 
22 wynosi 1,780 zł, spełniających nor-
my ekologiczne EURO V – 900 zł, a od 
pozostałych autobusów – 1.830 zł. 
Stawka za  pojazdy spełniające normy 
ekologiczne EURO II, EURO III, EURO 
IV z  liczbą miejsc równą lub wyższą 
niż 22 miejsca wynosi   2.280  zł, speł-
niających normy ekologiczne EURO V 
–  1.150 zł, a   od  pozostałych autobu-
sów – 2.320 zł.
Od  2011 roku nie zmieniła się stawka 
opłaty od posiadania psów, która wynosi 
75 złotych rocznie od każdego psa.

Podatki bez zmian, a inwestycje rosną
Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podjął 
decyzję, że wzorem 
lat ubiegłych, w 2019 
roku w Wejherowie 
znów nie wzrosną 
stawki podatków 
od nieruchomości i od 
środków transportowych 
oraz opłata za posiadanie 
psa. Pomimo tego 
rosną wydatki budżetu 
miasta, szczególnie na 
inwestycje. 

Miejskie podatki w Wejherowie od sześciu lat są na tym samym poziomie, a niektóre 
stawki są nawet niższe. W 2019 r. nadal będą obowiązywały stawki z 2013 r., częścio-
wo zmniejszone w 2017 r. Od 2011 roku nie zmienia się także stawka opłaty od po-
siadania psów.

– Przyszły rok może być trudny, jeśli 
chodzi o wzrost różnego rodzaju opłat, 
np. dużo mówi się o znacznym wzro-
ście cen energii elektrycznej. Dlatego 
podjąłem decyzję, że podatki lokalne 
w Wejherowie w 2019 roku nie wzrosną. 
To nasza celowa polityka skierowana 
ku mieszkańcom. Pozostawiając stawki 
sprzed sześciu lat, stwarzamy warunki 
przyjazne mieszkańcom, a także dbamy 
o rozwój przedsiębiorczości lokalnej. 

–  podkreśla prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. –  Pomimo tego, że nie się-
gamy głębiej do kieszeni wejherowian, 
stale wzrastają nasze wydatki budże-
towe, zwłaszcza na inwestycje. Rozwój 
miasta i potrzeby mieszkańców finan-
sujemy przede wszystkim, że zdobytych 
dotacji zewnętrznych i w bardzo ograni-
czonym stopniu z kredytów. Staramy się 
też oszczędnie gospodarować środkami 
publicznymi.

Skąd miasta bierze środki na rozwój?

Nie sięgamy głębiej do kieszeni wejherowian

Wzrost wydatków, zwłaszcza inwesty-
cji, jest oczywisty. W   kadencji 2015-
2018 Wejherowo pozyskało ponad 50 
mln zł dotacji zewnętrznych na  inwe-
stycje oraz  działania nieinwestycyjne. 
Razem ze  środkami zdobytymi przez 
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta 
w  latach poprzednich, jest to  już ponad 
100 mln zł dodatkowych środków wy-
korzystanych na  rozwój miasta, który 
służy mieszkańcom. 
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SAMORZĄD

Lodowisko w  Wejherowie na  począt-
ku 2017 r. przeszło modernizację 
polegającą na  budowie zadaszenia 
i  ruchomych ścianek. Zadaszenie lo-
dowiska chroni łyżwiarzy przed  desz-
czem i  śniegiem oraz  obniża zapotrze-
bowanie lodowiska na  moc chłodniczą 
niezbędną do utrzymania tafli lodowej. 
Natomiast w  sezonie wiosenno-let-

Po ślubowaniu Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt szeroko i  szczegółowo 
przedstawił zadania na kadencję 2018-
2023 oraz podkreślił wielokrotnie, jak 
ważna jest współpraca na rzecz dalsze-
go rozwoju miasta. 
– Jest dla mnie ogromnym zaszczytem 
obejmować urząd Prezydenta Miasta 
w VIII kadencji samorządu – powiedział 
prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
– Mam świadomość, co jest do zrobie-

nio-jesiennym boisko jest wykorzy-
stywane do  gry w  koszykówkę i  siat-
kówkę. Za  tę  inwestycję Wejherowo 
otrzymało Nagrodę Ministra Sportu 
i  Turystyki. Nagroda przyznana zo-
stała w  ramach XXI Edycji Konkursu 
„Modernizacja Roku”.
W  dni powszednie w  godz. 9-15 z  lo-
dowiska będą korzystali uczniowie 

Lodowisko w Wejherowie 
już czynne

wejherowskich szkół, natomiast od  godz. 
15.50 będzie ono czynne dla wszystkich 
chętnych. W soboty i niedziele lodowisko 
czynne jest dla wszystkich w  godzinach: 
od 9.00 do 20.50.
Bilet normalny kosztuje 7 zł, ulgowy – 3 zł. 
Przy lodowisku jest możliwość skorzysta-
nia z szatni, naostrzenia łyżew oraz wypo-
życzenia łyżew i kasku.

Już od 6 grudnia mieszkańcy Wejherowa i okolicznych 
miejscowości, mogą korzystać z zadaszonego 
lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8 
w Wejherowie. Lodowisko otworzyli: prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta i Danuta 
Czernewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 
w Wejherowie. 

Prezydent 
Krzysztof 

Hildebrandt 
złożył 

ślubowanie
Podczas sesji nadzwyczajnej 

Krzysztof Hildebrandt 
otrzymał od Przewodniczącej 

Miejskiej Komisji Wyborczej 
dokument potwierdzający 

wybór na Prezydenta Miasta 
Wejherowa, a następnie złożył 

ślubowanie: „Obejmując 
urząd Prezydenta Miasta 

Wejherowa uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę 

tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców 

miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.

nia w Wejherowie i jakie są oczekiwania 
mieszkańców. Mając tę świadomość zwra-
cam się do wszystkich radnych, ale także 
do wejherowian o wspólne działanie, gdyż 
ta kadencja jest szczególna. Przed mia-
stem nowe wyzwania. Dla dobra miesz-
kańców powinniśmy się podjąć wspólnego 
działania, by trudne i ambitne inwestycje, 
które stoją przed nami, zrealizować. Tak 
jak obiecałem: wspólnie zmieniamy Wej-
herowo!
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Istnieje możliwość dofinansowania dla 
osób fizycznych, usuwających wyroby za-
wierające azbest z  terenu administracyj-
nego miasta Wejherowa. Dofinansowanie 
polega na poniesieniu przez Miasto Wej-
herowo kosztów odbioru odpadów zawie-
rających azbest (z  terenu nieruchomości, 
na której się znajdują), transportu i przeka-
zania ich do unieszkodliwienia.
Formularze wniosków o  dofinansowanie 
i  druki do pobrania na stronie www.bi-
pwejherowo.pl, lub w  Urzędzie Miejskim 
przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska, I piętro, pok. 104 (tel. 58 677 71 16).
O dofinansowanie ubiegać się może osoba 
fizyczna, która posiada tytuł prawny do 
nieruchomości – budynku mieszkalnego, 
gospodarczego, lub innego obiektu, z któ-
rego usuwany będzie wyrób zawierający 
azbest, jest mieszkańcem miasta Wejhero-
wa oraz nie zalega z podatkami i opłatami 
za daną nieruchomość.
Ponadto zwracamy uwagę, iż demontażu 
wyrobów zawierających azbest z budynku 
mieszkalnego, gospodarczego lub innego 
obiektu nie wolno wykonywać we wła-
snym zakresie. Demontażu może dokonać 
jedynie firma posiadająca stosowne ze-
zwolenie.
Azbest jest zaliczany do substancji o udo-
wodnionym działaniu rakotwórczym dla 
człowieka. Tylko materiały właściwie użyt-
kowane i  dobrze zabezpieczone nie sta-
nowią zagrożenia dla zdrowia. Wszelkie 
nieprawidłowe działania mechaniczne lub 
nieprawidłowa konserwacja materiału za-
wierającego azbest jest przyczyną wachla-
rza patologii zdrowotnych, zwłaszcza no-
wotworów. Skutki wykrywalne są dopiero 
po wielu latach ekspozycji na wdychanie 
włókien azbestu. Jedynym skutecznym 
sposobem minimalizowania skutków eks-
pozycji na azbest jest jego usuwanie przez 
wyspecjalizowanych pracowników firm 
budowlanych. 

Więcej: www.wejherowo.pl 

Uroczystość wręczenia medali odby-
ła się w  sali obrad Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. Prezydent Miasta Wej-
herowa wręczając odznaczenia pod-
kreślił, że przyznaje Medale w uznaniu 
zasług obu Panów za  powołanie i  kie-
rowanie lokalną telewizją „Twoja Tele-
wizja Morska”, która jest stacją o ugrun-
towanej pozycji na  rynku medialnym 
oraz  cenionym, ważnym i  opiniotwór-
czym medium w  Powiecie Wejherow-
skim, mającą szerokie grono stałych 
i wiernych odbiorców.
– Twoja Telewizja Morska w ciągu 20 lat 
wykonała wspaniałą pracę na rzecz ziemi 
wejherowskiej i odniosła wielki sukces. 
TTM mocno zakorzeniła się w środowisku 
i dzisiaj wiele osób nie wyobraża sobie 
żeby o godzinie  17.20 nie włączyć kanału 
z programem informacyjnym tej telewizji, 
by dowiedzieć się co słychać w naszym re-

gionie – powiedział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt gratulując odznaczonym.
– Po 20. latach funkcjonowania naszej 
telewizji docieramy z szerszą ofertą pro-
gramową do większej ilości abonentów. 
Zaczynaliśmy w okresie bardzo trudnym, 
kiedy nie były określone standardy i nie 
do końca wiedzieliśmy czy wszystko się 
uda. Telewizji lokalnych było niewiele a na-
sza telewizja powstała na potrzeby rynku 
lokalnego i była uzupełnieniem oferty te-
lekomunikacyjnej. Przede wszystkim jest 
to misja, którą realizujemy i zamierzamy 
dalej realizować – mówi Bogdan Łaga, 
prezes Telewizji dodając, że  TK Cho-
pin to  także cieszące się popularnością 
wśród mieszkańców Wejherowa Radio 
Norda FM.   
W  spotkaniu z  właścicielami TTM 
uczestniczyli również zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz i  sekre-
tarz miasta Bogusław Suwara.

Młody sportowiec jest zawodnikiem 
Klubu Tenisowego Gdańskiej Akademii 
Tenisowej, a na swoim koncie ma już wie-
le sukcesów m.in. zwycięstwo w grze po-
jedynczej i  podwójnej w  Ogólnopolskim 
Turnieju Tenisowym U  14, zwycięstwo 
w grze podwójnej w międzynarodowym 
turnieju Tennis Europe U  14 w  Szczeci-
nie, udział ćwierćfinałach gry pojedyn-

czej i  podwójnej w  międzynarodowym 
turnieju Tenis Europe U  14   Bavarian 
Junior Cup w  Augsburgu oraz  awans 
do pierwszej dziesiątki U 14 w rankingu 
Polskiego Związku Tenisowego.
– Dzięki sukcesom tenisistów sport ten 
wpisał się w historię Wejherowa – powie-
dział prezydent miasta Krzysztof Hilde-
brandt. – Korty tenisowe i tenis są w na-
szym mieście ważną dyscypliną sportu, 
która stanowi dobrą wizytówkę miasta. 
Obok sukcesów Macieja Kosa nie można 
przejść obojętnie. Dlatego z największą 
przyjemnością wręczam mu nagrodę Pre-
zydenta Miasta Wejherowa i życzę dal-
szych sukcesów na kortach krajowych i za-
granicznych.
W spotkaniu z młodym mistrzem tenisa 
uczestniczyli także zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz i Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultury Spraw Spo-
łecznych Promocji i  Turystyki w  Urzę-
dzie Miejskim w Wejherowie. 

Przypominamy mieszkańcom 
miasta Wejherowa, że do 31 
stycznia 2019 r. należy przedłożyć 
w Wydziale Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego  w Wejherowie 
„Informację o wyrobach 
zawierających azbest i miejscu 
ich wykorzystania”. Wejherowo 
wspomaga mieszkańców 
i dofinansowuje inwestycje związane 
z usuwaniem azbestu.

Dofinansowanie 
na likwidację 
i utylizację azbestu

Z okazji 20-lecia Redakcji 
Twojej Telewizji Morskiej 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wyróżnił 
Medalami Róży prezesów 
Telewizji Kablowej Chopin Sp. 
z o.o. - Bogdana Łagę i Dariusza 
Schmidtke, właścicieli TTM.

Medale Róży dla Bogdana Łagi 
i Dariusza Schmidtke

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przyznał nagrodę 

wejherowskiemu zawodnikowi – Maciejowi Kosowi za wybitne osiągnięcia 

sportowe w tenisie, w kategorii młodzików do lat 14. 

Nagroda dla młodego tenisisty 



www.wejherowo.pl 5

SPOŁECZEŃSTWO

Jak informuje inicjator projektu wej-
herowianin Bronisław Ehrlich album 
ma pokazać artystów bez podziału 
na  kategorie, tzn. rzeźbiarze, muzycy, 
pisarze, rzemieślnicy, artyści malarze 
i  ludzie kina. Jednocześnie prosi za-
interesowanych o  niezwłoczne zgło-
szenie swojego udziału w  tym pro-
jekcie w  terminie do  końca listopada 
2018  roku pod  adres: fundacja@dla-
kaszub.org.
Bronisław Ehrlich – wejherowski ar-
tysta – muzyk, bard, poeta i  malarz, 
jest liderem zespołu Bruno Światło-
cień. Wydał 4 płyty ze  swoimi utwo-
rami muzycznymi. Najnowsza „Po-
ciąg Do  Nic” zawiera refleksyjnych 
12  utworów m.in.  „Ogrody zielone”, 
„Droga Do…”, „Melancholia”, „Płomie-
nie”, „Pociag Do Nic”.
Jak napisano na  stronie magazyngi-
tarzysta.pl Bronisław Ehrlich to  czło-
wiek o  nieodgadnionej osobowości. 
Postać barwna, choć tylko w  odcie-
niach szarości, a  przede wszystkim 
wiodący autor słów i muzyki z pograni-
cza ambientu i new wave’u, tworzonej 
w ramach zespołu Bruno Światłocień.
Tym razem Bronisław Ehrlich zamierza 
wpisać się w region Ziemi Wejherow-
skiej jako wydawca albumu. Zapowia-
da też, że  zainteresowanie projektem 
wyraził m.in.  Tomasz Fopke, dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w  Wejherowie, 
a także  znani wejherowscy artyści.   

Franciszek Potulski, który przewodniczy 
Komisji ds.  współpracy z  samorządami 
lokalnymi, podkreślił że Pomorski Okręg 
POD  w  Gdańsku jako jedyny w  Polsce 
może pochwalić się podpisanymi poro-
zumieniami przedstawicieli Zarządów 
ROD z  prezydentami i  burmistrzami 
większych miast w województwie, w tym 
z Wejherowem. 

FundacjaDlaKaszub.org zamierza 
wydać album promujący 
Artystów Ziemi Wejherowskiej 
i zaprasza osoby zainteresowane 
znalezieniem się w tym albumie 
o kontakt.

Fundacja 
zamierza 
wydać album 
o artystach 

Działkowcy 
pozytywnie 
oceniają 
współpracę 
z miastem 

W  świetlicy Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego Nadrzeczna spotkali 
się prezesi ogrodów powiatu 
wejherowskiego i puckiego. Tematem 
kolegium Prezesów Zarządów ROD 
była wymiana doświadczeń 
w zakresie współpracy 
z samorządami. 
W spotkaniu, które prowadził 
przewodniczący kolegium ROD 
Ryszard Bielec, uczestniczył 
m.in. reprezentujący Prezydenta 
Wejherowa sekretarz miasta 
Bogusław Suwara. 

Gmina Miasta 
Wejherowa 

zaprasza mieszkańców do udziału 
w projekcie:
„Ja w internecie. Program szkoleniowy w 
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Rekrutacja trwa od 2 do 31 stycznia 
2019 roku 

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu: 58 677 70 57 
oraz 58 677 70 53

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
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Ks. prałat Daniel Nowak, proboszcz wej-
herowskiej parafii pw. Chrystusa Króla 
i bł. S. Alicji Kotowskiej, dziekan Dekana-
tu Wejherowskiego podkreślił, że kapsu-
ła jest przekazem dla następnych poko-
leń, jako znak jubileuszu setnej rocznicy 
wolności i niepodległości.
– Wzniosły Jubileusz 100 – lecia odzy-
skania niepodległości pobudza nas do 
wdzięczności wszystkim pokoleniom Pola-
ków, którzy nie tracili ducha w czasie za-
borów i wywalczyli Polsce niepodległość, 
kierowani wielką miłością do Ojczyzny 
oraz przywiązania do tradycji narodowych 
i wiary katolickiej – mówił Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. – Po-
lacy nie poddawali się. Dzisiaj cieszmy się 
z wolnej Ojczyzny, uczcijmy setną rocznicę 
najlepiej jak umiemy. Oddajmy Ojczyźnie 
cześć, okazujmy swój patriotyzm. To od 
nas samych i naszego zaangażowania za-
leży wielkość i znaczenie Polski. 
– Dziękujemy wszystkim, którzy przez 
długie dziesięciolecia niewoli nie ustawali 
w pracy i  walce o suwerenny byt niepod-
ległej Polski – powiedział Bogdan To-
kłowicz, przewodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego. 
W  księdze, która umieszczona została 
w kapsule, podpisali się m.in. starosta po-
wiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Rodzina Piaśnicka”, przedstawiciele 
służb mundurowych i  instytucji znajdu-
jących się na terenie miasta. 

Kapsuła czasu 
na stulecie rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości

W  Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się 

Konferencja będąca podsumowaniem dziewięciomiesięcznej pracy 

przy II edycji projektu „Piaśnica – kultura miejsca”. 

W kolumnie z Orłem, która stanęła 
przy Bramie Piaśnickiej, umieszczono 
kapsułę czasu na znak jubileuszu 
setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości Polski. Oficjalne 
zamknięcie kapsuły poprzedzone 
było mszą św. sprawowaną w kościele 
Chrystusa Króla i bł. Siostry Alicji 
Kotowskiej w Wejherowie. 

Podsumowanie Projektu 

„Piaśnica - kultura miejsca” 

W  ramach tegorocznego projektu 
zrealizowano cykl 44. interdyscy-
plinarnych zdarzeń edukacji kultu-
ralnej, np. wykłady kaszubskiego 
regionalisty Romana Drzeżdżona 
z  Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej w Dolnoślą-
skim Centrum Filmowym we Wro-
cławiu poprzedzone projekcją filmu 
„Kamerdyner” Filipa Bajona, spo-
tkanie z  aktorem filmu Sebastianem 
Fabijańskim. Ponadto warsztaty fo-
tograficzne z  Piotrem Kanigowskim 
- wykonanie przez młodzież szkolną 
zdjęć portretowych, pejzażowych 
oraz ujęć detali z  miejsca zbrodni; 
warsztaty literackie z  dr Krzyszto-
fem Lipowskim oraz dr. hab Adelą 
Kuik – Kalinowską ukazujące temat 
zbrodni piaśnickiej w  wybranych 
dziełach literackich i inne.
Udział w  takich zajęciach był możli-
wością do wyrażania własnych emocji 
i ekspresji poprzez sztukę i nawiązania 
osobistej relacji z  tą trudną historią 
– jako alternatywy do mowy nienawiści.
– Celem jest edukacja poprzez uczestnic-
two warsztatach z wiedzy historycznej,  
a następnie w zajęciach z wybra-
nej dziedziny sztuki – mówi Prezes 
Fundacji Aleksandra Pitra – Kox. 
– Uczestnicy poznają historię II woj-
ny światowej, a szczególnie wydarzeń 
w Piaśnicy. Mają możliwość poznane 
informacje przetworzyć poprzez re-
alizację aktów twórczych. Najbardziej 
wyraźnymi były prace malarskie z ple-

neru zorganizowanego w miejscu kaźni. 
Te prace były emocjonalne i tożsame 
z ideą projektu. 
W  projekt „Piaśnica – kultura miejsca” 
zaangażowane są instytucje kultury 
i  edukacji Pomorza, mieszkańcy miasta 
Wejherowo, gminy Wejherowo, powia-
tu wejherowskiego oraz gminy Kroko-
wa. Zasięg działań jest już ogólnopolski: 
Słupsk, Poznań, Wrocław, Krzeczyn, 
a nawet międzynarodowy: polsko – nie-
miecka wymiana uczniowska (Schweich 
– Krokowa).
Podczas wydarzenia wystąpili uczniowie 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Wej-
herowie i „Zamkowe Słowiki” pod dyrek-
cją Aleksandry Kotłowskiej oraz Tymon 
Tymański, Jakub Klemensiewicz i  Do-
minik Kisiel. Konferencji towarzyszyła 
wystawa prac plastycznych uczestników 
pleneru malarskiego w  Piaśnicy, którą 
do 31 grudnia będzie można oglądać 
w Domu Pomocy Społecznej w Wejhero-
wie przy ul. Przebendowskiego 1. W wy-
darzeniu wzięło udział ponad 400 osób.
Organizatorzy zapraszają do współpracy 
w  kolejnych edycjach projektu. Więcej: 
www.piasnica-kulturamiejsca.pl 
Projekt dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z  Funduszu Promocji 
Kultury.
Projekt dofinansowano ze środków Wo-
jewództwa Pomorskiego, Powiatu 
Wejherowskiego, Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie, Gminy Wejherowo, przy 
wsparciu Fundacji Energa.
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Na Jarmarku Bożonarodzeniowym, któ-
ry otworzyła Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, zagościło moc 
pyszności. Na świątecznych stoiskach 
znalazły się słodkie pierniki i  inne świą-
teczne wypieki, oraz pieczywo, potra-
wy wigilijne, przetwory owocowe, sery, 
miody, dżemy, soki i  syropy. Były wędli-
ny, ryby wędzone i świeże, zioła, bakalie 
i pieczywa. Rozgrzać się można było ko-
rzennym grzańcem, cytrusową herbatą 
czy tradycyjnym czerwonym barszczem.
Jarmark Bożonarodzeniowy to także 
niepowtarzalna okazja by kupić dla naj-
bliższych świąteczne prezenty. Było 
w  czym wybierać! Ręcznie wykonane 
stroiki i bombki, świeczniki, lampki, cera-
mika, ale też obrusy świąteczne, czapki, 
szaliki, koszyki, torby. 
W  weekendy przedświąteczne przygo-
towano szereg atrakcji dla najmłodszych 
– był Święty Mikołaj, Śnieżynki, psie za-
przęgi, konkursy i zabawy. 
Zapraszamy za rok!

Bożonarodzeniowy Jarmark

Już po raz szósty 
wejherowianie mogli 
uczestniczyć w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. To 
jedna z najpopularniejszych 
miejskich imprez, która 
wprowadza wejherowian 
i gości w magiczną atmosferę 
świąt. Z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością. 

na wejherowskim rynku
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Główną atrakcją miejskich mikołajek 
było spotkanie ze Świętym Mikołajem, 
w tej roli wystąpił tradycyjnie prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, któ-
ry wręczył nagrody w konkursie na naj-
ładniejszą ozdobę choinkową dla dzieci 
z klas 1-3 szkół podstawowych i ośrod-
ków szkolno- wychowawczych w  Wej-
herowie. 
W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 
150 ozdób, a  oceny prac dokonała ko-
misja w  składzie: Teresa Patsidis (prze-
wodnicząca), Izabela Barzowska, Danu-
ta Komosińska i Joanna Boyke.
Pierwsze miejsce zajęli Martyna Zwierz 
– SP 11 oraz Emil Sikorski – SP 9. Dru-
gie miejsce zajęli Milena Szymerowska 
– SP 6 i Wojciech Gruba – SP 5. Trzecie 
miejsce zdobyli Maciej Voigt – Szko-
ła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz Kac-
per Drozd – Ośrodek Szkolno – Wycho-

Iwona Kaluza, pełniąca funkcję pomoc-
nika lidera rejonu, informuje że  akcja 
prowadzona jest od  18 lat przez Stowa-
rzyszenie „Wiosna” z  Krakowa. Liderem 
wejherowskiej akcji jest Patrycja Miotk.
W  akcję pomocy na  terenie Wejherowa 
włączyła się Szkoła Podstawowa nr  11,   
strażacy OSP, Urząd Miejski, Cukiernia 
Wenta, Piekarnia Kaszub, wolontariusze 

wawczy nr 2 dla Niesłyszących. Czwarte 
miejsce – Oliwer Urbaniak – SP 6 i  Lena 
Kupc – SP 11. Piąte miejsce zajęli Szymon 
Czoska – SP 8 i Weronika Wujec – SP 8.
W  programie znalazły się przygotowane 
przez Wejherowskie Centrum Kultury 
liczne zabawy i  konkursy z  nagrodami. 
Teatr Pana O., czyli grupa aktorów i  ani-
matorów doświadczonych w  zabawianiu 
najmłodszych, przygotował specjalnie 

na tę okazję wyjątkowy spektakl „Święta 
Maszy i Niedźwiedzia”.
Była świąteczna Zumba, korowód, hece 
i gagi animacyjne oraz konkursy.
Iluminacje świąteczne
Mieszkańcy mają już okazję podziwiać 
świąteczne iluminacje. Udekorowany 
jest ratusz i kamienice na rynku, a także 
deptak i przyległe ulice. Przed ratuszem 
stanęła kilkumetrowa podświetlana cho-
inka, którą zdobią wyjątkowe kaszubskie 
bombki. Nie zabrało podświetlanych 
wielkich prezentów i Mikołajowego Tro-
nu, na  którym można zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie. Na  rynku tradycyjnie 
tuż przed świętami pojawi się drewniana 
szopka Bożonarodzeniowa. Świąteczne 
światełka ozdobiły ulice Śródmieścia 
oraz  wejherowski park. Każdego roku 
wejherowska iluminacja jest nieco zmie-
niana i rozbudowywana o kolejne nowe, 
atrakcyjne elementy.  

i dużo indywidualnych osób. Z paczka-
mi przybyli również prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt i zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
– Idea Szlachetnej Paczki polega na tym, 
że najpierw wybieramy rodziny a potem 
przygotowujemy dla nich paczki w opar-
ciu o rozeznanie potrzeb. Jest to pomoc 
dedykowana dla konkretnych rodzin 
i osób. Informacje o rodzinach otrzymuje-
my od urzędów m.in. MOPS i PCPR a tak-
że szkół. Wskazane rodziny odwiedzają 
wolontariusze w celu określenia sytuacji 
socjalnej i konkretnych potrzeb – mówi 
Iwona Kaluza dodając, że swoja inicja-
tywę zaczęli dość późno, bo dopiero 
w połowie listopada.
Na  prezenty do  Szlachetnej Paczki 
przyjmowane były urządzenia, przed-
mioty i  rzeczy nowe lub bardzo mało 
używane, lecz sprawne, dobre i  przy-
datne. Organizatorzy tegorocznej akcji 
Szlachetna Paczka w Wejherowie mieli 
mało czasu na  jej przeprowadzenie, 
ale  cieszą się, że  udało się im zgroma-
dzić paczki   pod choinkę dla 23 rodzin 
- w sumie ponad 300 paczek.

Najmłodszych wejherowian 
odwiedził Święty Mikołaj 
i jego pomocnicy, którzy 

wprowadzili dzieci w 
przedświąteczną atmosferę. 

Wejherowo, jak każdego roku 
w Mikołajki, rozbłysło tysiącami 

lampek. 

Święty Mikołaj na rynku w Wejherowie 

W Szkole Podstawowej 
nr 11 prowadzona była 
akcja „Szlachetna Paczka”. 
Przekazywane dary 
gromadzone były w hali 
sportowej a następnie 
dostarczane pod wskazany 
adres.

Szlachetna Paczka 
w Wejherowie
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W  zawodach tanecznych wzięło udział około 200. za-
wodników w różnych kategoriach wiekowych – od przed-
szkolaków po seniorów. Imprezie towarzyszyło ogromne 
zainteresowanie mieszkańców miasta i okolic. Organiza-
torem turnieju był Taneczny Klub Sportowy „Fala“ przy 
współpracy z Pomorskim Związkiem Tańca Sportowego, 
Federacją Tańca Sportowego i Miastem Wejherowo. 
Otwarcia gali wieczornej, w której były rozgrywane pół-
finały i  finały turnieju, dokonała Beata Rutkiewicz – za-
stępca prezydenta Wejherowa, która wspólnie z  Ada-
mem Zięciakiem – członkiem Zarządu Wojewódzkiego 
Federacji Tańca Sportowego, wręczyła na  zakończenie 
zawodów puchary dla najlepszych par tanecznych w po-
szczególnych kategoriach.

Najlepsi tancerze 
Pomorza dali popis 
tańca w Wejherowie

Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się 
na stronie internetowej Federacji Tańca 

Sportowego.
https://baza.fts-taniec.pl/reg/

LIVE/2018/20181202_Wejherowo/

Już po raz kolejny w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie zostały 
zorganizowane Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego 
Federacji Tańca Sportowego. 
Rozegrano także III Turniej 
Sportowego Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Wejherowa.
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Kolekcja ta zawiera m.in. śpiewniki, ka-
techizmy i  księgi liturgiczne. Najstarsze 
egzemplarze pochodzą z połowy XVII w. 
Część z  nich wydano na Pomorzu, np. 
w  Gdańsku, Pelplinie, Grudziądzu czy 

Małżonkowie wychowali cztery córki: Ma-
rię, Małgorzatę, Irenę i  Sabinę. Doczekali 
się dziesięciorga wnucząt i  szesnaściorga 
prawnucząt. Pani Elżbieta ma 90 lat, a pan 
Władysław – 97 lat. Od  30 lat mieszkają 
w  Wejherowie, wcześniej mieszkali w  Je-
leńskiej Hucie. 

– Sto cztery lata, to piękny jubileusz, który 
wzbudza podziw oraz uznanie – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. – 104 lata, to przeżyte wielkie wyda-
rzenia światowe, liczne problemy lokalne i te 
najbliższe sercu sprawy osobiste - rodzinne. 
To także wspomnienie dzieciństwa, wieku 

młodzieńczego i dorosłych lat. Dzisiaj jest 
Pana wielkie święto – dzień, który mogą 
przeżyć tylko wybrańcy losu, którym sprzyja 
szczęście dzięki opatrzności Niebios. Życzę 
zdrowia i radości na kolejne lata życia. 
Jak mówią bliscy Jubilata – to wyjątko-
wo pogodny i życzliwy człowiek, którego 

Inicjatorem i  organizatorem spotka-
nia był Witold Klass przy współpracy 
z  Zygmuntem Pałaszem i  Edwardem 
Formelą. W trakcie spotkania wyświe-
tlano filmy dokumentalne o  rodzącej 
się niepodległości m.in.  „Niezwycię-
żeni” i  „Kotowska”, a  także śpiewa-
no pieśni patriotyczne. Z  koncertem 
wokalnym grając na  gitarze wystąpił 
Marian Musiatowicz. Na  spotkanie 
z dawnymi działaczami NSZZ „Solidar-
ność przybyli włodarze samorządowi: 
prezydent Wejherowa ze  swoim za-
stępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem 
oraz  starosta wejherowski Gabriela 
Lisius z wicestarostą Jackiem Thielem.

cieszą nawet najdrobniejsze rzeczy. On 
sam podkreślił, że troska i bliskość rodzi-
ny sprawia, że może cieszyć się każdym 
dniem. Dodajmy, że pan Jan jest obecnie 
jedną z dwóch najstarszych osób w Wej-
herowie. 
Wśród gości byli także pracownicy Wej-
herowskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych, którzy przeprowadzi-
li w  budynku komunalnym, w  którym 
mieszka m.in. Jan Brodalski termomo-
dernizację, czyli wymianę ogrzewania 
na proekologiczne, ocieplenie budynku, 
wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej. 
Dyrektor WZNK Jarosław Jędrzejewski 
wręczył Janowi Brodalskiemu stylowe 
radio. 
Jubilatowi składamy najserdeczniejsze 
życzenia dalszego zdrowia, radości i nie-
ustającej pogody ducha, w otoczeniu ko-
chającej rodziny! 

Chełmnie, ale ważne dla Muzeum są rów-
nież modlitewniki wydane w różnych miej-
scach Polski i Europy, które służyły przez 
wieki mieszkańcom Kaszub i innych części 
Pomorza. Są one świadectwem poboż-
ności tego regionu (zarówno katolików, 
jak i  protestantów). Szczególnie cenne są 
druki sakralne, które należały do znanych 
działaczy i literatów kaszubskich, jak Anna 
Łajming, Józef Ceynowa czy Stanisław 
Pestka.
Kolekcja zostanie umieszczona w  Dziale 
Literatury i Prasy MPiMKP w Wejherowie. 
„Zakup kolekcji druków sakralnych od prof. 
Józefa Borzyszkowskiego” to program 
dofinansowany przez Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego oraz ze środ-
ków Powiatu Wejherowskiego.

Jak mówią córki, rodzice są pracowitymi 
i  niezwykle gościnnymi ludźmi, wciąż są 
aktywni i otoczeni przyjaciółmi. Jubilatom 
serdecznie gratulujemy pięknej rocznicy 
i  życzymy dalszych szczęśliwych lat prze-
żytych w zdrowiu, radości i szczęściu.

Życzenia dla 104-latka 

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie pozyskało do swoich 
zbiorów bardzo cenną kolekcję 
prawie tysiąca druków sakralnych 
zakupionych od prof. Józefa 
Borzyszkowskiego, który gromadził 
je przez kilkadziesiąt lat.

Muzeum pozyskało 
cenną kolekcję

70 lat razem  
– Elżbieta i Władysław 
Hejmowscy

Wyjątkowy jubileusz świętowali 
Elżbieta i Władysław Hejmowscy. 

Mieszkańcy Wejherowa 
obchodzili w otoczeniu rodziny 

i przyjaciół 70-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego. W imieniu 

prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta, życzenia i upominek 

jubilatom złożył Grzegorz 
Gaszta, kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego w Wejherowie. To jedna 
z nielicznych w Wejherowie par, 
które obchodzą kamienne gody.

Działacze dawnej wejherowskiej 
Solidarności spotkali się 
w siedzibie Stowarzyszenia 
„Wspólnota Pokoleń”, aby 
uczcić 100. lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

Spotkanie seniorów 
Solidarności 
z okazji 100. lecia 
niepodległości

Jan Brodalski z Wejherowa obchodził 
104. urodziny. Życzenia na kolejne 
lata w zdrowiu i otoczeniu rodziny 
złożyli mu Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt oraz Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta. 



www.wejherowo.pl 11

SPOŁECZEŃSTWO

Poniżej publikujemy fragmenty zwycięskich prac XIII Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew 
Weny”, o którym pisaliśmy w listopadowych Nowinach. Pełne teksty zamieszczone są w wydawnictwie 
pokonkursowym „Powiew Weny” dostępnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. 

I nagroda w kat. młodzieży

* * *

(…) Kiedyś wydawała mu się napraw-
dę Piękna. Przez duże P. Była od niego 
o  rok starsza, a  jej brązowe włosy był 
najbardziej miękkimi loczkami, jakie 
kiedykolwiek miał okazję dotknąć. Za 
dawnych czasów wystarczyło, że Zuzia 
się uśmiechnęła, a on przestawał myśleć 
o wszystkim, liczyły się tylko jej dołeczki 
w  policzkach, jej radosne oczy, jej deli-
katne dłonie przeczesujące jego ciemne 
włosy. 
Teraz prawie się nie dotykali. Nie był pe-
wien, czy to kwestia tego, że coraz czę-
ściej się kłócili, czy tego, że może ona też 
już nie widziała w nim niczego więcej niż 
dawną miłość, którą ciężko skończyć, bo 

Konkurs literacki „Powiew Weny 2018”

II nagroda w kat. młodzieży

Sens

(…) Owinął się chłodną, białą niczym 
śnieg pościelą i  wtulił rozgrzaną twarz 
w  poduszkę. Uśmiechnął się ponownie, 
gdy przypomniał sobie jak w  dzieciń-
stwie spał na twardym łożu w sianie, któ-
re niemiłosiernie kłuło go w brzuch. Tak, 
za tym aspektem dawnego życia zdecy-
dowanie nie tęsknił.
Gdy już nacieszył się samym faktem, że 
wreszcie po bardzo długim, wyczerpują-
cym dniu może się położyć i  wyprosto-
wać, obrócił się na plecy. Zamknął oczy 
próbując zwizualizować sobie niebo 
pełne gwiazd. Rzeczą, którą najbardziej 
w sobie cenił była właśnie tak doskona-

III nagroda w kat. młodzieży

Dom tańczący w takt skrzypiec

(…) Gdy wchodziłam na dach, dostrze-
głam w  kącie strychu lustro. Mimo-
wolnie cofnęłam się i  podeszłam do 
niego. Tafla była lekko przykurzona. 
Złota rama lekko pordzewiała miej-
scami. Popatrzałam na swoje odbicie. 
Przede mną stała Klara. Klara, która 
czasem ma wrażenie, że nie potrafi od-
dychać. Że się topi. Mówi sobie: wdech 
i  wydech, ale czy to coś zmienia. Chy-
ba nie. Tak krąży wokół wszystkich. 
A  ważna jest tylko dla jednego czło-
wieka na calutkim świecie. Kiedy ona 

mieszkali razem, a żadne nie miało w za-
sadzie dokąd iść. Może on – tak jak ona 
jemu – wydawał się tylko masą złożoną 
z  mięsa, wypełnioną porannym piwem, 
popołudniową szklanką whisky, wieczor-
ną flaszką i codzienną paczką papierosów. 
– Mogę wskoczyć po jakiś fast food. - Jakub 
wzruszył ramionami – Jeśli dasz pieniądze. 
– dodał po chwili milczenia.
Dłonie Zuzi zacisnęły się w pięści. Jakub 
jednak już od dawna nie bał się pięści, 
zwłaszcza takich jak te, należące do tak 
drobnej istoty. Zaśmiał się cicho i wszedł 
do mieszkania, wyciągając dwa niedomy-
te talerze z szafki.
– Jak sobie chcesz, mała. Możemy jeść tego 
cholernego kurczaka.
Zuzia podeszła do niego i zanim zorien-
tował się, co się dzieje, poczuł jak dziew-
czyna wymierza cios w jego policzek. (…)

Zaskoczony przyłożył rękę do twa-
rzy. Wprawdzie miejsce, w  które 
został uderzony niemal go nie bo-
lało, a  przynajmniej nie tak, jak ty-
siące ciosów z  jego dzieciństwa. 
Ale Zuzia, jego była-obecna miłość 
zazwyczaj raniła go tylko słowami. 
A  właściwie próbowała ranić – chło-
paka już od dawna nie obchodziły 
jej łzy, złorzeczenia i  okrucieństwo, 
którymi próbowała go zniszczyć. 
– Już i tak jestem zniszczony, skarbie 
– uśmiechnął się teraz do dziewczyny 
– Możesz uderzyć jeszcze raz, tylko tym 
razem trochę się postaraj, okej?
– Nienawidzę cię! – wysyczała, patrząc 
mu prosto w  oczy – Niszczysz mi życie. 
Co się z tobą stało? Kiedyś chciałeś stąd 
odejść, kiedyś byłeś inny… (…)

Paulina Melcer

ła pamięć: nie tylko faktów, ale i emocji, 
odczuć. 
Odpływał już do Innych Miejsc, kołysząc 
się na falach nocy, gdy usłyszał cichy 
szmer. Po chwili coś stuknęło. Pomyślał, 
że zapewne któraś z  dziewek wymknę-
ła się z  bankietu razem z  poważanym 
posłem, by trochę poswawolić sobie 
w  ukryciu i  nie mogąc się już doczekać 
postanowiła przejść od słów do czynów 
już w drodze, niestety hałasując. 
Był już na krawędzi, na tej cienkiej gra-
nicy między półsnem a  snem, gdy nagle 
znów pojawiły się hałasy. Tym razem 
nawet nie poczuł ani odrobiny irytacji 
– wszak każdemu należy dać prawo do 
odrobiny przyjemności. 
Wtem niespodziewanie drzwi jego kom-
naty otworzyły się. (…) Wpadły do niej trzy 

wysokie postacie, sądząc po cieniach, w so-
lidnym uzbrojeniu. Nim zdążył rzec choćby 
słowo, dwie z  nich podbiegły do niego, 
chwyciły łapskami w  grubych rękawicach 
za przeguby i odciągnęły jego ręce na bok. 
Tym czasem trzeci intruz wyciągnął z kie-
szeni przy pasie niewielki przedmiot.
Joaquin próbował krzyczeć, lecz kolejna 
ciężka łapa spadła na jego usta, zatrzy-
mując brutalnie jego słowa. Szarpał się 
bezskutecznie. Błysnęło ostrze, trysnęła 
krew. Opór zelżał, oczy wywróciły się 
białkami do góry. Oprawcy szybkimi ru-
chami zrzucili ciało z  łóżka, owinęli ma-
teriałem po czym rozsunąwszy zasłonę 
wyrzucili na zewnątrz. Ciężar głucho 
uderzył o  ziemię. Czwarty człowiek za-
ciągnął truchło dalej. (…)

Adam Terlikowski

się tak pogubiła? Kiedy zaczęła być 
fizycznym telefonem zaufania i  kołem 
Caritasu jednocześnie? Ona się spa-
la. Ta dziewczyna w  lustrze spala się  
dla innych.
Tego popołudnia słońce jakby chciało się 
popisać, świeciło we wszystkich odcie-
niach złota. Gniewko już siedział i czekał. 
Mój Gniewko. A ja, jak zawsze usiadłam 
obok i oparłam głowę o jego silne ramię.
– Klara, to nie może tak dłużej trwać. Kim 
ty jesteś ? Kiedy ostatnio spałaś? Cały-
mi dniami robisz z siebie wolontariuszkę, 
latasz po mieście, non stop coś robisz, 
ogarniasz. Dziewczyno, daj spokój...proszę 
– był naprawdę przejęty. Lekko głaskał 
mnie po policzku, a  lekki grymas zmar-

twienia wykrzywił jego twarz. Zawsze 
się o mnie troszczył.
– Kiedy ostatnio grałaś na skrzypcach? 
–  zapytał wyzywająco – tak naprawdę 
grałaś, z własnej woli, dla tylko i wyłącznie 
swojej przyjemności? Klara, ja nie mogę cię 
stracić! (…)
Teraz nasze czoła się stykały, a ja czułam, 
jak Gniewko głęboko oddycha.
– Kiedyś, gdzieś przeczytałam, że aby wy-
pełnić ludzkie serce, wystarczy walka pro-
wadząca ku szczytom. Ja im nie pomagam 
– podniosłam na Gniewka oczy i spojrza-
łam na niego z odwagą. – Ja o nich walczę. 
Każdego dnia….
– A kto zawalczy o ciebie ….?

Oliwia Lejman
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Poezja – II nagroda w kat. dorosłych

Jestem zdobywcą szczytów…

Codzienny maraton słów 
Zapełnia mi puchar naparstków rozmowy
Woda sylab przelewa się przez palce ulot-
ności przegrywanego wspólnie czasu
Jestem prawdziwym mistrzem zdechłych 
poranków utopionych w hektolitrach sa-
motnej kawy
Dostaję medal niechęci od Ciebie od ponie-
działku do piątku
W sobotę niedzielę i święta wypełniasz 
mnie namiastką płytkiego miłowania

Stoję teraz przed Tobą na podium naszej 
codzienności
Jak szczotka do zamiatania Himalajów 
dziurawych asfaltowych ulic
Powiedz coś do mnie jak do Człowieka
Żebym nie zgubił drogi na szczyt
Nie traktuj jak yeti codziennego bytu

Magdalena Kubiak

Poeazja – I nagroda w kat. dorosłych 

List trzeci 
[z cyklu: Trzy listy z epilogiem]

Geehrter Herr Keller!
Proszę przyjechać jesienią
Dotknąć pni starych sosen 
Niemo patrzących na to zło
Po którym zostały stosy trupów
Relikwie wyjmowane po latach 
Z płytkich dołów pod mchem
Niezagojone rany na spękanym szkle
Okulary zmiażdżone ciosem kolby
W chłodny listopadowy poranek
Powietrze było ciemne i tak gęste
Jak tężejąca brunatna posoka
Której ślady znalazł Pan 
Na rękawie munduru przodka
I na jego sumieniu.

Piotr Nowak

Poezja – III nagroda w kat. dorosłych 

Wejherowo
(fragment) 

(…) podobno w człowieku zmienia się 
wszystko co siedem lat
komórka po komórce
rzeka Cedron 
także można powiedzieć
po arabsku
hebrajsku
polsku i kaszubsku
nie jest to jednak zawsze
ta sama woda
ta sama księga

Proza – I nagroda w kat. dorosłych

Mleczarz

(…) Szybko wracam do pracy. Kolejna 
skrzynka i  kolejny blok. Kończę przed 
dziesiątą. Wypełnione pustymi butelka-
mi pojemniki trafiają na pakę stara. Zapa-
lam silnik i wtedy to dostrzegam. Ruch. 
Niemożliwe. Przecieram zmęczone oczy. 
To przywidzenie, krzyk rozpaczy zdespero-
wanego umysłu. Ogarniam wzrokiem okoli-
cę. Pustka, stagnacja, martwica. Oddycham 
głęboko, naciskam pedał gazu i  wyprowa-
dzam pojazd z osiedlowej drogi w kierunku 
głównej arterii miasta. W  tym momencie 
coś przebiega przed kołami. Hamuję gwał-
townie. Za sobą słyszę brzęk tłuczonego 
szkła, ale nie to teraz jest najważniejsze. Za-
trzymuję pojazd. Wysiadam. Coś co prze-
biegło tak szybko, że nie zdążyłem się temu 
dokładnie przyjrzeć, pognało w  kierunku 
śmietnika. To zwierzę. Wydaje mi się, że 
włochate i w sumie niewielkie. 
Idę tam. Podczas każdej innej pory roku 
unoszący się z kontenerów śmietnikowych 
smród jest nie do zniesienia. Zimą mróz 
oplata go szczelnie lodowym kordonem. 
Między innymi dlatego upodobałem sobie 
tę porę roku. Mam dość zapachu rozkładu. 
Wiata śmietnikowa mieści cztery konte-
nery. (…).

 Sebastian Imielski

Proza – II nagroda w kat. dorosłych

Pod górę

(…) Pod koniec kwietnia 1945 roku w Da-
chau zjawili się Amerykanie. Byli wstrzą-
śnięci tym, co zobaczyli, a przecież od lą-
dowania w Normandii widzieli naprawdę 
wiele. Wszędzie poniewierały się zwały 
ciał. Wszechobecne wychudzone trupy. 
W pasiakach i nagie, świeże i w stanie za-
awansowanego rozkładu. Śmierć unosiła 
się nad obozem. Wkrótce rozległy się 
karabinowe salwy i trupów przybyło. Te 

Proza – III nagroda w kat. dorosłych

Obrączka

(…) W  miasteczku, przy przebudowie wia-
duktu, ekipy budowlane natrafiły na ludzkie 
szczątki pochodzące z okresu drugiej wojny 
światowej. Wiem, że brzmi to niekoniecznie 
realistycznie, ale udało się nam je zidenty-
fikować. Tak na dziewięćdziesiąt kilka pro-
cent, ale ja osobiście uważam, że na sto pro-
cent. Osobą która zginęła prawdopodobnie 
w  lutym 1945 roku, przy wiadukcie, była 
Karolina Brzostowiecka. Czy…
Nie dokończył. Na twarzy Beaty Grójeckiej 
pojawiło się najpierw nienaturalne zdziwie-
nie a po chwili łzy.
– Proszę chwilę poczekać – Beata Grójec-
ka z  trudem wymawiała słowa, trzymając 
twarz w  dłoniach. Opuściła ręce patrząc 
prosto w oczy Bernaciaka. Trwało to dłuż-
szą chwilę po której zaczęła wolno mówić.
– Mój dziadek, Tomasz Czerniawski miał w cza-
sie wojny narzeczoną, Karolinę Brzostowiecką. 
W lutym 1945 roku mieli wziąć ślub. To akurat 
wiem, bo to jest w całej naszej całej rodzinie 
znana opowieść. Dziadek miał dwie siostry 
i brata, ja jestem wnuczką tego brata, ale dzia-
dek Tomasz jest przez wszystkich w rodzinie na-
zywany dziadkiem. W tym czasie gdy mieli się 
pobrać, z tą Karoliną, front był podobno odda-
lony o wiele kilometrów od miasteczka. Ale wie 
pan, na wojnie jest różnie. Rosjanie zbliżyli się 
niespodziewanie, zaskoczyli nawet Niemców 
a co dopiero polskich mieszkańców. (…). 

Sebastian Cieślikowski

to samo miasto

czego szukam tutaj
na placu Jakuba Wejhera
smaku chleba
z nieistniejącej od dawna piekarni
otrzymuje w zamian
konfitowaną kaczkę
z widokiem na ratusz
wiele rzeczy toczy się
inaczej niż
gdybym wiedział (…) 

Przemysław Krajewski 

jednak były w niemieckich mundurach. 
Kiedy zakomunikowano Antonowi, że 
jest wolny, ważył 39 kilogramów. Jego 
ciało było wyniszczone głodem, choro-
bami, wysiłkiem, torturami. Dusza zaś 
była zmaltretowana doznanymi i  oglą-
danymi okrucieństwami, ludzkim złem 
Mimo to żył. Żył, mimo wszystko…
Wszyscy, z  którymi rozmawiał, odradzali 
mu tę podróż. Wciąż słyszał to samo – po 
wschodniej stronie Odry już rządzą Ruscy 
i  Polacy. Gwałcą kobiety, zabierają cały 
dobytek, a mężczyzn albo zabijają, albo za-
mykają w obozach. Nie ma po co tam wra-
cać – tak mówił każdy napotkany Niemiec. 
Anton jednak nie ufał Niemcom, a obozów 
chyba już się nie bał. Znał je dobrze, spę-
dził tam przecież jedną trzecią życia.
W połowie lipca 1945 roku słońce inten-
sywnie ogrzewało ulice Kontoppu, który 
niedawno stał się Konotopem. Zniknęły 
z  niego czerwone flagi ze swastykami, 
a wiele domów porzuconych przez daw-
nych lokatorów zasiedlili nowi. (…) 

 
Krzysztof Szkurłatowski
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Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Styczeń 2019

3.01, godz. 16 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych poświęcone książce „Far-
ba znaczy krew” Zenona Kruczyńskiego. 

8.01, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki) 

9.01, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Tygryski) 

15.01, godz. 17
W kręgu zdrowia i urody – spotkanie ze 
stylistką Aleksandrą Werenczuk-Hinc 
„Kolorowe zasady i typy urody” 

22.01, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki) 

Chór Camerata Musicale pod  dyrekcją 
Aleksandry Janus zdobył Złoty Dyplom 
w  kategorii chórów mieszanych. Nato-
miast Art.’n’Voices dyrygowany przez 
Annę Rocławską-Musiałczyk i Tomasza 
Chyłę wyśpiewał Złoty Dyplom w kate-
gorii chórów kameralnych.
Należy podkreślić, że  Art’n’Voices 
podbił serca cieszyńskiej publiczności 
zdobywając Grand Prix Międzynarodo-

3.01, godz. 19 
Spektakl - Baba Chanel, bilety: 30 zł 
– 40 zł 

6.01, godz. 11 
Koncert - Poranek Muzyczny, bilety: 
10 zł 

8.01, godz. 9,11 
Spektakl Baletowy - Kopciuszek

23.01, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Tygryski)

Styczeń 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży 

Styczeń 
Wystawa malarstwa członków Stowa-
rzyszenia Artystów „Pasjonat”

10.01, godz. 19 
Koncert - TRE VOCI i Darek Tarczewski 
Ensemble, bilety: 69 zł, 79 zł i 89 zł

10.01, godz. 19 
Koncert - Gitarowy Koncert Kolęd

11.01, Godz. 18 
Biesiada Literacka – Zbigniew Hołdys, 
Wstęp Wolny

13.01 
/WOŚP/ Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, wstęp wolny

15.01, godz. 19 
Koncert – The Cuban Latin Jazz – Music 
Of Buena Vista, bilety: 29 zł, 35 zł, 39 zł 

19.01, godz. 18 
Biesiada Literacka – Hanna Suchocka, 
wstęp wolny

28.01, godz. 17
VERBA SACRA, Kolegiata Świętej Trójcy 
w Wejherowie, wstęp wolny 

wego Festiwalu Muzyki im. profesora Jó-
zefa Świdra, nagrodę ufundowaną przez 
Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr 
hab. Andrzeja Kowalczyka, a także statu-
etkę „Grand Prix Józef Świder” ufundo-
waną przez rodzinę prof. Józefa Świdra. 
Kolejnym wyróżnieniem dla Art’n’Voices 
było otrzymanie Nagrody Specjalnej 
za  najciekawszą interpretację utworu 
współczesnego kompozytora.

Obu chórom należy się uznanie i  ser-
deczne gratulacje za popularyzację wej-
herowskiego ruchu chóralnego i promo-
wanie miasta Wejherowa,   tym bardziej 
że  został odniesiony w  rywalizacji sto-
jącej na bardzo wysokim poziomie arty-
stycznym. Wzięło w  nim udział 21 chó-
rów. Rywalizację chóralną oceniało jury 
w składzie: prof. dr hab. Sławomir Kaczo-
rowski (Akademia Muzyczna w  Łodzi), 
dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek 
(Uniwersytet Śląski w  Katowicach), 
dr  hab. prof.  UŚ Joanna Glenc (Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach), prof. Emma-
nuel de Leon (University of the Philippi-
nes Diliman College of Music – Manila, 
Filipiny).

Dwa wejherowskie chóry – Art’n’Voices 
i Camerata Musicale, powróciły z sukcesami 
z IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
im. Prof. Józefa Świdra w Cieszynie.

Wejherowskie chóry z sukcesami w Cieszynie
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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: Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz
 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara 
 58 677 70 20
Skarbnik Miasta: Marzena Ćwiklińska 
 58 677 71 59 

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie – kierownicy)

Plac Wejhera 8
Wydział Ogólno-Organizacyjny 
 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 
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
Straż Miejska (Zenon Hinca) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Ulica 12-go Marca 195 – Kancelaria Ogólna
Wydział Spraw Obywatelskich 
(Mariola Pokraczyńska) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45
Wydział Finansowy (Justyna Kisielewska – zastępca 
skarbnika) 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych (Agnieszka Szulakowska) 
 58 677 71 08, 58 677 71 13
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (Stanisław Brzozowski) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 
Wydział 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 (Aleksandra Borkowska)
 58 677 71 25 
Urząd Stanu Cywilnego (Grzegorz Gaszta) 
 58 677 71 31 
Ewidencja Działalności Gospodarczej 
 58 677 71 34, 58 677 71 36
Inspektorat Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
 58 677 71 37, 58 677 71 39
Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych (Dorota 
Popiołek) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o.o. (Roman Czerwiński) 
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
(Czesław Kordel) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32
Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych (Jarosław Jędrzejewski) 
 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 
(Anna Kosmalska) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 
Wejherowskie Centrum Kultury 
(Jolanta Rożyńska) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75
Miejska Biblioteka Publiczna 
(Ewelina Magdziarczyk-Plebanek), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 – Ratusz Miejski
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Do dotychczas zbieranych w naszych per-
golach śmietnikowych grup odpadów jaki-
mi są plastiki i metale, szkło, papier, odpady 
zielone (liście, trawa, gałęzie) oraz odpady 
zmieszane dołączą biodegradowalne od-
padki kuchenne (zwane też bioodpadami). 
Będą one trafiać do brązowych pojemni-
ków. W gminie Kosakowo system ten wej-
dzie w  życie już od początku 2019 roku, 
w pozostałych gminach należących do Ko-
munalnego Związku Gmin wprowadzenie 
nowego pojemnika do segregacji planowa-
ne jest na początek 2020 r.
Obecnie w  gminach trwają prace nad za-
planowaniem możliwie płynnego przejścia 
na nowy system. Rozszerzenie systemu 
segregacji wydawać się może kolejną jego 
komplikacją, ale efektem wprowadzonych 
zmian, przy rzetelnym podejściu mieszkań-
ców do selektywnej zbiórki bioodpadów, 
będzie ich prawidłowe zagospodarowanie.
Zachęcamy mieszkańców zabudowy jed-
norodzinnej do stosowania przydomo-
wych kompostowników, w których w natu-
ralny sposób resztki jedzenia, opadłe liście, 
zeschłe rośliny ulegają rozkładowi tworząc 
dobrej jakości kompost, a  następnie prze-
nikając do gleby czy wody, krążą w przyro-
dzie dając życie kolejnym organizmom.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości 
zagospodarowania bioodpadów w  kom-
postownikach przydomowych, powinni 
zbierać je w osobnych pojemnikach koloru 

brązowego, których opróżnianiem zajmie 
się firma wywozowa odbierająca odpady 
z terenu gminy i dostarczy je do regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów komu-
nalnych. Tam po wstępnym oczyszczeniu 
zostaną one skierowane do odpowiednich 
instalacji pozwalających przekształcić je 
w  nawóz lub biogaz do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej. 
Mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki ”obecnie z powo-
dzeniem segregują powstałe w  domach 
odpady na surowce i  na kilka innych ich 
rodzajów. Przekazują w  ustalony w  po-
szczególnych gminach sposób do utylizacji 
odpady wielkogabarytowe (meble, opony), 
zielone (liście, trawę), zużyty sprzęt elek-
tryczny i  elektroniczny, tekstylia, przeter-
minowane leki, zużyte baterie, odpady 
budowlane i rozbiórkowe oraz resztki farb, 
lakierów (jako odpady niebezpieczne dla 
środowiska). Dlatego też nie mamy wąt-
pliwości, że wydzielenie także odpadów 
kuchennych, które stanowią od 30-40 % 
wszystkich wytwarzanych w  domach od-
padów komunalnych nie będzie proble-
mem
Dzięki odpowiedniej segregacji ww. grup 
odpadów, do kosza na odpady zmiesza-
ne (resztkowe) może trafić tylko ok. 15 % 
wytwarzanych w  domach śmieci, które 
nie nadają się do dalszego przetworzenia 
i ostatecznie kierowane są na składowiska.

Zbierać będziemy roślinne odpadki kuchenne takie jak obierki, reszt-
ki owoców i warzyw, fusy z kawy czy herbaty, skorupki jaj, pieczywo, 
ciasto, różnego rodzaju resztki żywności (bez mięsa i kości), a także 
kartonowe wytłoczki po jajkach oraz cięte kwiaty. Taka mieszanka 
odpadów zapewni możliwie wysoką jakość kompostu i potencjał od-
zysku biogazu bez powstawania uciążliwości zapachowych. 

ODPADY KUCHENNE 

Zbliża się kolejna zmiana w systemie segregowania 
odpadów wynikająca z Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29.12.2016 r.

Uwaga:

– Co warto wiedzieć
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Film Emigranci. Urywki z pamiętnika 
(2018) wyreżyserował Mariusz Wirski, 
który napisał także scenariusz wspólnie 
z Wandą Dittrich. Jak mówią autorzy, 
jest to film dokumentalny opowiadają-
cy o tygodniu z życia pary młodych wy-
kształconych ludzi, którzy zdecydowali 

„Kopciuszek” – to  zrealizowany z  nie-
zwykłym rozmachem spektakl, podczas 
którego na  scenie zobaczylismy po-
nad sześćdziesięciu młodych tancerzy 
–  adeptów tańca Wejherowskiego Cen-
trum Kultury, którzy często przez wiele 
lat, pod  czujnym i  wymagającym okiem 
Elżbiety Czeszejko – choreografki i reży-
serki spektaklu, doskonalą swoje umie-
jętności taneczne. 
Spektakl oczarował widzów nie tylko 
bajkową atmosferą, wyrazistą chore-
ografią, czytelnym przesłaniem moral-
nym, ale  przede wszystkim wspaniałą 
muzyką, współtworzącą urokliwy, ba-
śniowy klimat. Nad scenografią i kostiu-
mami pracowała Sabina Czupryńska.

Sukces twórców 
filmowych 
z Wejherowa
Film wejherowskich twórców Emi-
granci. Urywki z pamiętnika – Wandy 
Dittrich i Mariusza Wirskiego zdobył 
Srebrną Emigrę na VI Festiwalu Fil-
mowym EMIGRA 2018 w Warszawie. 
Film zdobył nagrodę jako „niezależny, 
skromny w środkach wyrazu i cieka-
wie opowiedziany dokument o aspi-
racjach i tęsknotach młodej polskiej 
rodziny w Wielkiej Brytanii”.

się na emigrację zarobkową. Film został 
nakręcony za pomocą nietypowych środ-
ków, w formie pamiętnika o charakterze 
domowego wideo. Dokument ukazuje 
codzienność bohaterów, próbując na-
kreślić pozytywne i negatywne aspekty 
wyjazdu z ojczyzny.

„Kopciuszek”  
- nowa produkcja 
Wejherowskiego 
Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury przygotowało kolejne 
widowisko. To inspirowana dziełem braci Grimm baletowa 
wersja o Kopciuszku. Spektakl przygotowany został przez 
Elżbietę Czeszejko i Annę Czeszejko – Gromadkę. 

Zdjęcia: Patrycja Kruk
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