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WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM WEJHEROWA I PRZYJACIOŁOM NASZEGO MIASTA

ŻYCZĘ PEŁNYCH CIEPŁA, MIŁOŚCI IPRZEDE WSZYSTKIM  ZDROWYCH

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

NIECH TEN SZCZEGÓLNY CZAS PRZYNIESIE SPOKÓJ I WYTCHNIENIE

ORAZ DODA SIŁ DO REALIZACJI WSZELKICH PLANÓW

W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt 

ze współpracownikami
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SPORT

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wspólnie z  zastępcą prezy-
denta Arkadiuszem Kraszkiewiczem 
przekazali Zarządowi Klubu z  okazji 
100. lecia WKS “Gryf” czek wartości 
100 tys. zł. 
Za wieloletni wkład pracy i sukcesy klu-
bu, dzięki którym wejhowska drużyna 
osiągnęła największe sukcesy w  swojej 
historii oraz za wykreowanie w  Polsce 
sportowego wizerunku miasta Wejhe-
rowa prezydent Krzysztof Hildebrandt 
z  okazji 100-lecia WKS “Gryf” wyróżnił 
byłego piłkarza, a obecnie Honorowego 
Prezesa Klubu Rafała Szlasa Miniaturą 
Statuetki Jakuba Wejhera. Odbierając 
nagrodę Rafał Szlas powiedział, że „Gryf 
to ludzie, a ludzie to Gryf” dając do zro-
zumienia, że odbiera to jako uznanie 
dla wszystkich sportowców, trenerów 
i działaczy klubowych.       
– 100. letnia historia Gryfa, to jedna pra-

-

Najstarszy klub sportowy na Pomorzu – Wejherowski Klub Sporto-

-

-

-

-

–  powie-
dział prezydent 
Wejherowa.

Laury z okazji Jubileuszu 
W  trakcie obchodów Nagrodą Prezy-
denta Miasta Wejherowa zostali uho-
norowani również zasłużeni sportowcy: 

Hubert Skrzypczak - brązowy medlista 
olimpijski i mistrz Europy w boksie, te-
nisista Lech Bieńkowski wielokrotny 
mistrz Polski i  Jan Białk lekkoatleta, 
długodystansowiec, a  także działacze: 
Rafał Szlas, Piotr Ruszewski – prezes 
klubu, Wojciech Bork – trener, Dariusz 
Mikołajczak – wiceprezes oraz gospo-
darz obiektu o  40. letnim stażu – Zbi-
gniew Hallmann. 
W  dowód uznania i  wdzięczności za 
wspieranie klubu prezes WKS „Gryf” 
Piotr Ruszewski wyróżnił prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 
i  Radę Miasta Wejherowa Medalem 
100-lecia WKS Gryf. Na uroczystości 
obecni byli wejherowscy radni. 

Więcej: www.wejherowo.pl

Gryfa Wejherowo 
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Do tej pory mieszkańcy tej części miasta 
wjeżdżali do  swoich posesji z  deptaku 
wąskim przesmykiem od  ul. 12 Marca 
pomiędzy kamienicami. 
– 

-

– mówi , 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta –

-

-

. 
Nowa ulica, chodniki, parking i zieleń 
– -

-

-

 – podkreśla wejherowski radny 
.

– -

-

ny – mówi wejherowski radny -

. – 

-

-

. 
W  ramach inwestycji powstała nowa 
ulica o długości 150 m, która połączyła 
ul. 12 Marca z  ul. Reformatów. Wybu-
dowano chodniki, powstały nowe miej-
sca postojowe, kanalizacja deszczowa 
i  oświetlenie, elementy kanalizacji sa-
nitarnej, sieci elektrycznej i  teletech-
nicznej. Budowa nowego ciągu pieszo-
-jezdnego wiązała się także z  pracami 
rozbiórkowymi istniejących nawierzch-
ni, budynków i  ogrodzeń. W  ramach 
prac wykonano nowe ogrodzenia, od-
nowiono elewację ściany budynku wraz 
z  dociepleniem od ul. Reformatów. Za-
dbano także o  zieleń – powstały traw-

niki i nowe nasadzenia. Posadzono m.in. 
16 drzew, ok.170 krzewów (berberysa), 
bluszcz i trawy ozdobne. 
Koszt realizacji wyniósł ponad 1,3 mln 
złotych. Projekt ten objęty jest dofinan-
sowaniem unijnym. Inwestycję współfi-
nansował PEWIK w wysokości 90 tys. zł. 
Wykonawcą było Konsorcjum – LATO-
-BRUK Latosiński Eugeniusz oraz Przed-
siębiorstwo Robót Specjalistycznych RE-
WERS Agnieszka Wojciech Formela Sp.j.
 „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” 
realizowana jest w  ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na  lata 2014 – 2020, 
Oś  Priorytetowa 8 Konwersja, Działa-
nie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 
Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przed-
sięwzięcia rewitalizacyjne w  miastach 
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta 
– mechanizm ZIT.

Warto rozważyć takie rozwiązania 
w  szczególności, że  właściciele zabu-
dowy jednorodzinnej mogą skorzystać 

z dotacji na wymianę pieca oraz ocieple-
nie budynku zgodnie z zasadami progra-
mu „Czyste Powietrze”.
Mieszkańcy Wejherowa mogą składać 
wnioski z  programu „Czyste Powietrze”, 
które przyznaje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w  Gdańsku. Na  mocy zawartego 
porozumienia między miastem a  WFO-
ŚIGW, właściciele budynków jednoro-

dzinnych w Wejherowie mogą uzyskać 
pomoc bezpośrednio w Urzędzie Miej-
skim w  Wejherowie, bez konieczno-
ści wyjeżdżania do  Gdańska. Kontakt: 
tel.  58  677  71  06 lub mailowo: czyste-

. 
Program „Czyste Powietrze”: 

(szczegółowe informacje oraz  możli-
wość pobrania wniosku).

-

-

-

PO

PRZED
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– 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

inwestycje pochodzi z do-

-

-

-

-

-

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA  
W 2022 ROKU

Kilka lat temu ze środków własnych 
miasto dopłacało do oświaty mniej 
niż 30% kosztów jej funkcjonowania, 
a  w  2022  roku dopłacimy ponad 50%! 
Będzie to największa w historii, ogromna 
kwota ponad 42 mln zł, mimo że powin-
niśmy te pieniądze otrzymać w subwen-
cji oświatowej. Można dla zobrazowania 
i porównania powiedzieć, że to tak, jak-
byśmy do oświaty dopłacili węzeł Zryw 
i to tylko w jednym roku.

 

Najważniejsze są zadania drogowe, 
które w 2022 roku będą stanowiły 44% 
ogólnej wartości inwestycji. Ponadto 
plan na rok 2022 obejmuje zadania z za-
kresu oświaty, sportu i rekreacji, miesz-
kalnictwa i ochrony środowiska. 

 kontynuacja budowy ul.  Necla 
i ul. Gryfa Pomorskiego 

 kontynuacja budowy połączenia dro-
gowego ul. Sucharskiego z  ul. Strze-
lecką 

 budowa ronda na ul. Staromłyńskiej
 bieżące utrzymanie dróg grunto-

wych oraz remont dróg i chodników 
 wykup terenów pod drogi 
 budowa zespołu otwartych base-

nów kąpielowych Centrum Integracji 
Społecznej „Wodne Ogrody”  

 program „Dostępna szkoła”,
 kompleksowa modernizacja energe-

tyczna obiektu sportowego z  kry-
tą pływalnią przy dawnym Zespole 
Szkół na nr 3 na ul. Nanickiej

 monitoring i oświetlenie placu zabaw 
i boiska

 kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych

 Rewitalizacji Śródmieścia Wej-
herowa, m.in.: zagospodarowanie 
podwórek, dotacja dla wspólnoty 
mieszkaniowej, budowa ul. Św. Anny 
wraz z  parkingiem i  przebudową 
ul. Parkowej

 wykonanie dokumentacji projekto-
wych, m.in.: budowa drogi dojazdo-
wej do Górki Bolszewskiej, przebu-
dowa ul. Roszczynialskiego wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym

Środki na inwestycje zostaną jeszcze 
znacząco zwiększone. Miasto ma już 
promesę na pozyskaną dotację w  wy-
sokości ponad 24 mln. W  ciągu roku te 
środki zostaną wprowadzane do bu-
dżetu na jedną z najważniejszych i stra-
tegicznych inwestycji dla Wejherowa, 
którą jest budowa nowego odcinka uli-
cy Karnowskiego, łączącego rondo na 
ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem na 
drodze krajowej nr 6  i  przebudową ul. 
Budowlanych.

 m.in. 
poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły 
oraz współpracę i dotacje dla organizacji 
społecznych, klubów i stowarzyszeń.

-
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 „Cyfrowa Gmina” to program skierowa-
ny do samorządów, który jest finanso-
wany z Funduszy Europejskich w ramach 
programu React-EU. 
Jak mówi Bogusław Suwara za otrzy-
mane pieniądze będzie można sfinan-
sować m.in. dalszą cyfryzację urzędu 
i  przygotowanie urzędników do pracy 

Na  terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w  Gdańsku działają dwa 
leśne kompleksy promocyjne, które 
w  tym roku obchodzą swoje 25-lecie. 
Jubileusz był okazją do  podsumowania 
działań oraz  do rozmowy o  obecnych 
problemach związanych z  gospodarką 
leśną.
Podczas uroczystości podkreślano jak 
wielką rolę odgrywają lasy we  współ-
czesnych aglomeracjach miejskich 
i jak istotna jest współpraca pomiędzy 

KZG zachęca do obejrzenia filmu: 
„Uwaga: zmiana klimatu! Część 1. Re-
tencja wody”, który można obejrzeć: 
www. kzg.pl w  zakładce aktualnosci 
lub: 

Przeciętnie przyjmuje się, że z  dachu 
o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu 
trwającego 20 minut można zebrać 

Nadleśnictwem, a  władzami samorzą-
dowymi.

-

-

-

-

 – powiedział prezydent 
miasta, .

ok. 360 litrów deszczówki i  tym samym 
oszczędzać wodę pobieraną z  wodo-
ciągu. Jej zagospodarowanie zmniejsza 
ryzyko podtopień, powodzi i  suszy. Do-
datkowo odciąża kanalizację deszczową.

Jest wiele małych sposobów, aby racjonal-
nie korzystać z wody i chronić jej zasoby:

 o s z c z ę d z a j my  w o d ę  w   d o m u 
i ogrodzie,

 zbierajmy deszczówkę,
 zakładajmy oczka wodne,
 stawy lub ogrody deszczowe,
 minimalizujmy powierzchnie nie-

przepuszczalne dla wody,
 zastępujmy trawniki łąkami kwietny-

mi, jeżeli mamy trawnik – ograniczaj-
my częstotliwość koszenia,

 chrońmy obszary naturalnej retencji 
jak mokradła czy torfowiska,

 zakładajmy pasaże roślinne (drze-
wa i  krzewy), które mogą stanowić 
zwarty pas ochronny na obrzeżach 
działki, przy drogach, na miedzach,

 jeśli to możliwe zalesiajmy nieużytki. 
Planując różnorodne przedsięwzięcia, 
warto zapoznać się z  możliwością dofi-
nansowania z  funduszy rządowych lub 
samorządowych. Bądźmy aktywni!
RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!

-

-

 

z nowoczesnymi technologiami, monito-
ring miejski, kupić sprzęt komputerowy, 
przeprowadzić audyt i  szkolenia z  za-

kresu cyberbezpieczeństwa, wyposażyć 
urząd w  programy wspierające bezpie-
czeństwo cyfrowe.
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Wejherowianin, absolwent Zespołu 
Szkol Samochodowych w  Wejherowie  
i  Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w  Gdańsku na Wydziale 
Kształcenia Artystycznego. W  latach 
1986-2007 był dyrektorem Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej, gdzie jednocześnie pro-
wadził pracownię plastyczną, ucząc rzeź-
by m.in. osoby niepełnosprawne. Jako 
wychowanek Młodzieżowego Zespołu 
Rzeźbiarskiego, pod okiem artystki Oty-
lii Szczukowskiej uprawiał: snycerstwo, 
płaskorzeźbę, rzeźbę figuralną, drze-
woryt sztorcowy i  linoryt. Wykonywał 
drzeworyty i ekslibrisy. Ilustrował wiele 
książek m.in. tomiki wierszy Stanisława 
Janke, Henryka Józefczyka i Adama Kle-
ina. Tablice jego dłuta upamiętniają wy-
bitne postaci Kaszub: ks. Leona Heykego 
w  Kielnie i  Nowym Dworze Wejherow-
skim, księży Pobłockich w kościele w Lini 
i Aleksandra Labudy na frontonie szkoły 
w  Tłuczewie. Był również twórcą kapli-
czek przydrożnych. W  1997 r. otrzymał 
nagrodę ,,Złotego Dłuta” przyznawaną 
przez dzieci osobom dorosłym poma-
gającym w  rozwijaniu ich uzdolnień. 
W 1999 r. wykonał figury św. Franciszka  
i  św. Ottona na ołtarz papieski w  Sopo-
cie. Po demontażu ołtarza papieskiego 
figura św. Ottona została podarowana 
kościołowi w  Kostkowie pw. św. Otto-
na. Jego dziełem jest również figura bł. 
s. Alicji Kotowskiej na grobie nr 7 w Pia-
śnicy. 
W latach 1999-2004 był prezesem Wej-
herowskiego Oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Za jego prezesu-
ry została nawiązana przez Oddział ZKP 
w  Wejherowie współpraca z  Uniwersy-
tetem Przykarpackim w  Iwanofrankow-
sku na Ukrainie. W 2005 r. otrzymał Me-
dal Edukacji Narodowej. 

Szlak Nut Kaszubskich to jedna 
z  atrakcji turystycznych w  Wejhe-
rowie, którą warto zobaczyć. Frag-
menty tradycyjnej wyliczanki umiesz-
czone w  różnych częściach miasta, 
tworzą trasę wiodącą pośród najpo-
pularniejszych atrakcji turystycznych. 
Piętnaście postumentów zostało tak 
wkomponowanych w  miejską prze-
strzeń, aby przy okazji podróży za 
melodią, zaprezentować turystom 
główne atrakcje miasta. Podążając 
za kolejnymi elementami piosenki, 
turyści, ale także mieszkańcy,  odkry-
ją nie tylko całą wyliczankę, ale też 
samo miasto i jego historię. Autorami 
postumentu są wejherowscy artyści 
– Artur Wyszecki i Tomasz Morek.
– 

-

– mówi 
, zastępca prezy-

denta Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta. – -

-

. 
Więcej: www.wejherowo.pl 

Przygotowania do tej inwestycji trwa-
ły dwa lata. Zaś remont oddziału wraz 
z  budową platformy dla osób niepeł-
nosprawnych rozpoczął się w  marcu 
a  ukończył w  sierpniu br.  Wymiana 
i montaż windy trwał od połowy wrze-
śnia br.  Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali: biskup pomocniczy 
Archidiecezji Gdańskiej bp  Wiesław 
Szlachetka, zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, wicestarosta 
Jacek Thiel, dyrektor Pomorskiego 
Oddziału PFRON w  Gdańsku Dariusz 
Majorek oraz  przewodnicząca Rady 
Mieszkańców pani Renia.
– 

-

-

– mówi -

.
– 

– powiedziała , 
dyrektor DPS. Wśród sponsorów, któ-
rzy wsparli zakup windy, było również 
miasto.

-

-

-

-

-

-
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-

-

Krzysztof Hildebrandt, 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Na jarmarku nie zabrakło specjałów 
z  różnych regionów Polski i  świata. 
Kupić tu można było m.in.: pierogi, re-
gionalne wędliny, góralskie sery, chleb, 
litewskie specjały, miody, słodycze 
i  domowej roboty wypieki. Na miejscu 
były też dostępne rozgrzewające na-
poje: kawa, gorąca czekolada, świątecz-
na herbata oraz grzaniec. Można było 
kupić także ręcznie wykonane ozdoby, 
stroiki, biżuterię, świąteczne wyroby 
i  słodycze. Najmłodsi mogli korzystać 
z  przejażdżki przepięknie oświetloną 
świąteczną karuzelą. Dla amatorów łyż-
wiarstwa otwarte zostało lodowisko. 
Przedświąteczny czas uatrakcyjnili tak-
że artyści.
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– 

-

-

-

– mówi -

stowska z  Klubu Integracyjnego TAO 
w Wejherowie.
Prezentowane prace są dziełem wy-
chowanków i  pensjonariuszy takich 
ośrodków jak m.in.  Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w  Wejherowie i  Lubiatowie 
(Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszyst-
ko”), Warsztaty Caritas Rumia, Funda-
cja „Uśmiech Dziecka” w  Wejherowie, 
Fundacja Wspierania „Razem po sukces”, 
którego częścią jest wejherowski Klub 
TAO, Przedszkole Specjalne i inne.
Gratulacje organizatorom i twórcom zło-
żył m.in. zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. 

Dodatkowe rabaty i   bonusy przygoto-
wali Partnerzy Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca:  -

-

-

-

 
Od 1 do 23 grudnia można było odkrywa-
jąc, wzorem kalendarza adwentowego, 
skorzystać z  wyjątkowych promocji. Aby 
skorzystać z  promocji, należało mieć ak-
tywną Kartę Mieszkańca. Dziękujemy im 
za udział w akcji!

Kto może być posiadaczem  
Wejherowskiej Karty Mieszkańca
Kartę Mieszkańca może posiadać każdy 
mieszkaniec Wejherowa, który m.in. roz-

licza w  mieście podatek dochodowy, jest 
emerytem lub rencistą, a także jako oso-
ba pełnoletnia posiada aktualną legity-
mację studencką lub szkolną.

Szczegółowy regulamin:  

Przedsiębiorcy – Partnerzy  
Wejherowskiej Karty Mieszkańcy 
Do Wejherowskiej Karty Mieszkańca 
wciąż mogą przystąpić przedsiębiorcy 
z   Wejherowa. Poprzez przyłączenie 
się do  Karty Mieszkańca dany przed-
siębiorca będzie mógł wprowadzać 
różnego rodzaje udogodnienia dla 
swoich klientów takie jak: rabaty, 
zniżki, promocje, a  także reklamować 
swoją działalność.   Podmioty gospo-
darcze zainteresowane przystąpie-
niem do  Karty Mieszkańca serdecznie 
zachęcamy do   wypełnienia formula-
rza (w   załączniku) i   przesłanie go na   

adres partnerzy@wejherowskakarta.
pl   lub dostarczyć do kancelarii Urzę-
du Miejskiego w   Wejherowie, przy 
ul. 12 Marca 195. 

 Socjal EYE, 
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 
Siłownia Fitness APOLLO, WKS Gryf 
Wejherowo, Perfumeria OSTROVSKI, 
Cukiernia Wenta, Przychodnia Reha-
bilitacyjna FIT-MED., PromoTrend, Bar 
Żarłoczek, Northpol s.c., Bardotka, 
Astra, Optyk, CrisTap Producent Mebli 
Tapicerowanych, Księgarnia Wejhero-
wo ul. Judyckiego, Garden Northpol, 
Salon Fryzjerski ul. Judyckiego, Tutum 
House Nieruchomości, Baba Jaga Bar 
& Lounge, Oranżeria LaBelle, Rossi, 
Restauracja Leśna Wejherowo, Precy-
zyjna Czystość, Karate Klub Wejhero-
wo, Dobry Zabieg - gabinet Podologii 
i   Biomechaniki, Salon Audio Nautilus 
Północ, Centrum Dekoral Professio-
nal, Studio Optyczne Ramka, Ratajczak 
Biuro Rachunkowe, Polska Federacja 
Nordic Walking. 

 Filharmonia Ka-
szubska, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie, Zakład Usług Komunal-
nych sp. z o.o., Szkoła Podstawowa nr 8 
– kryta pływalnia i  lodowisko.

-
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Przegląd obejmował prezentacje spek-
takli teatralnych i  monodramów w  wy-
konaniu teatrów amatorskich i  indywi-
dualnych wykonawców oraz  warsztaty 
teatralne, które prowadzili Marzena Woj-
ciechowska-Orszulak, Michał Stachow-
ski, Grzegorz Szlanga i  Karol Formela. 
Oprócz spektakli amatorskich grup te-
atralnych miało miejsce również czyta-
nie performatywne fragmentów drama-
tów Tadeusza Różewicza. Przeglądowi 
towarzyszyły: wystawa prac pokonkur-
sowych Ogólnopolskiego Konkursu 
Form Plastycznych „Różnorakie światy 
mistrza fantastyki” oraz  wystawa doty-
cząca twórczości Stanisława Lema przy-
gotowana we współpracy z Narodowym 
Centrum Kultury. 
Podczas XV OPMFT na  deskach Filhar-
monii wystąpili: „Kompromisu Nie Bę-
dzie” z  Sopotu – Moniodram nie o  ryb-
kach, „Teatr Prawie Lucki” z Wejherowa 
– Prawie Luckie przetwarzanie T. Róże-
wicza, „Niedobrani” z  Redy - Czerwony 
Kapturek szuka księcia, „Alchemia BIS” 
z  Wejherowa – Szafa, Zespół Teatru 
Szkolnego „Zdziesiątkowani” z  Gdyni 
– Okruchy groteski i  absurdy, oraz  mo-
nodramiści: Livia Walczak z  Chojnic 
– Po  jedenaste: Nie oszukiwać dzieci!, 
Sebastian Frodyma z  Chełmna – Inter-
mezzo i Klaudia Tarnowska z Pucka – Nic 
się nie dzieje, zaraz przejdzie.
Nagrodę Pegaza i  Nagrodę Remusa 
otrzymała Edyta Łysakowska-Sobiczew-

ska, wieloletnia reżyser Teatru Prawie 
Lucki i  współorganizatorka OPMFT 
im. A. Luterka.
– -

-

– mówi 
 podkreśla-

jąc, że przegląd –

-

-

. 
Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu 
Małych Form Teatralnych, to  każdora-
zowo duże przedsięwzięcie. Patronat 
Honorowy na  przeglądem sprawowali: 
Prezydent Miasta Wejherowa, Starosta 
Wejherowski i Uniwersytet Gdański. 

Wejherowskie Centrum Kultury zapro-
siło  do udziału wspaniałych artystów 
związanych m.in. z  Teatrem Wybrze-
że – Martę Kalmus – Jankowską, Piotra 
Jankowskiego, Grzegorza Otrębskiego; 
z Teatrem Muzycznym – Katarzynę Wo-
jasińską oraz Grzegorza Szlangę, Monikę 
Płomin, Michała Stachowskiego i Miesz-
ka Weltrowskiego. Od strony naukowej 
mistrzowsko przedstawiła sylwetkę po-
ety dr Joanna Lisiewicz, „specjalistka” od 
Różewicza. Projekt okraszony był muzy-
ką na żywo w  mistrzowskim wykonaniu 
Joanny Knitter, ciekawą scenografią – in-
terpretacjom towarzyszyły bowiem zdję-
cia Różewicza i grą świateł. 

Jak podkreśliła Jolanta Rożyńska, dyrek-
tor Filharmonii Kaszubskiej, projekt, któ-
ry towarzyszył tegorocznej edycji Ogól-
nopolskiego Przeglądu Małych Form 
Teatralnych im. Adama Luterka, miał udo-
wodnić, że Różewicz może być nie tylko 
atrakcyjny, ale i nadal inspirujący. 
– -

-

 – po-
wiedziała . – 

-

-

. 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Gdy szumi las i zawoła
Pastuszków głosy z wieczora,

W Betlejem niebo goreje
I pierwsza gwiazda truchleje.

To wszystko jest już nam dane
Tak czule  jak małe dziecię

Przez ludzkość oczekiwane
Na śmiesznym zetlałym świecie.

Czemu więc w stajni, przy żłobie,
W sytej radości,  w chorobie,

Czemu nie pragniesz, nie wierzysz,
By przyjąć Dzieciątko Jezus?

Drzewa wietrzą zimę
Biało-śnieżne ptaki

Rdzawych pól wieczory
Sowiookie krzaki

Źdźbła czochrate półnagie
Liści schnący żagiel –

Już odleciały myśli
Może lato się przyśni

Jest to  jeden z  czołowych konkursów 
organizowanych od  kilkunastu lat w  bi-
bliotece, jak powiedziała dyrektor biblio-
teki Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. 
Wyniki konkursu przedstawił Daniel Od-
ija – przewodniczący jury konkursu. W po-
ezji pierwszej miejsce zdobyła Małgorza-
ta Borzeszkowska z  Wejherowa, drugie 
miejsce zajęła Klaudia Janiak z  Wejhe-
rowa, a  trzecie – Małgorzata Osowiecka 
z  Sopotu. W  prozie I  miejsce zdobył Do-
minik Kasicki z  Gdańska, drugie miejsce 
– Krzysztof Szkurłatowski z  Wejherowa, 
a trzecie – Tomasz Magulski z Pętkowic.
Nagrody finansowe ufundowane przez 
Prezydenta Miasta Wejherowa wręczyli 
prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. 

Konkurs na tekst piosenki o Wejherowie
Konkurs na  piosenkę o  Wejherowie or-
ganizowany jest pod  patronatem Pre-
zydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta. Pierwsze miejsce zdobyła 
Joanna Makarczyk z  Wołomina, drugie 
miejsce przyznano Małgorzacie Bo-
rzeszkowskiej z  Wejherowa, a  trzecie 
miejsce ex aequo otrzymały – Monika 
Kubisiak z Wejherowa oraz Monika Gór-
ny z Przyborowic Dolnych.
Jak powiedział Tomasz Fopke, dyrek-
tor Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, pomysłodawca 
konkursu, konkurs na  muzykę do  pio-

senki z  wybranego przez kompozytora 
utworu z  nagrodzonych tekstów odbę-
dzie się w  przyszłym roku. Zorganizuje 
go po raz trzeci Muzeum Piśmiennictwa 
i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w  Wej-
herowie.

Podczas spotkania Bogna Zubrzycka 
opowiedziała kilka ciekawych opowieści 
zamieszczonych w  książce, do  których 
umiejętnie wprowadzał ją prowadzą-
cy spotkanie Krzysztof Szkurłatowski. 
Wspominała m.in.  swoje dzieciństwo, 
które spędziła w  bombardowanej War-
szawie oraz swój pobyt w internacie szko-
ły Sióstr Zmartwychwstanek z 1945 roku 
w Wejherowie. Tych opowieści jest dużo 
więcej. Żeby je poznać trzeba przeczytać 
książkę Bogny Zubrzyckiej, którą można 
otrzymać w  Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej, jeśli przeznaczy się na cel chary-
tatywny 25 zł. 

W  promocji wzięli udział m.in.  zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, wicestarosta Jacek Thiel, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bog-
dan Tokłowicz, prezes Stowarzyszenia 
WUTW Krystyna Laskowska, dyrektor 
biblioteki Barbara Gusman, a także gro-
no przyjaciół i sympatyków ze Stowarzy-
szenia WUTW. 

W Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie miała 
miejsce promocja książki 
wejherowianki Bogny Zu-
brzyckiej – „W zamknięciu”. 

Dobiegła końca XVI edycja Wejhe-
rowskiego Konkursu Literackiego 
„Powiew Weny”, którego zakończenie 
wraz z ogłoszeniem wyników i wrę-
czeniem nagród odbyło się w Filhar-
monii Kaszubskiej w ramach uroczy-
stych obchodów 75. lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Aleksandra 
Majkowskiego. Ogłoszone zostały 
także wyniki na tekst do III Konkursu 
piosenki o Wejherowie.
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Nadziejo nasza głupiutka w sukience 
czerwonej,

nie musisz być tuż obok, trzymać nas 
za rękę,

byle z wiatrem od sadu szept twój nas 
doleciał,

i byś wierzyć nam dała: jutro będzie 
piękniej.

Och, nadziejo niemądra w znoszonych 
bamboszach,

dreptać wkoło nie musisz z miną zatro-
skaną,

bylebyś chciała nocą szronem namalo-
wać 

na szybie jasne słowa: cudniej będzie 
rano.

Możesz się nawet ukryć na najwyższej 
wieży,

gniazdo tam ciepłe uwić, lub zamieszkać 
z drozdem,

bylebyś, gdy znów spłyniesz z ciepłym, 
letnim deszczem,

umiała nas przekonać, że znów będzie 
dobrze.

Nadziejo niezbyt lotna, przyjaciółko 
bardów,

nie musisz być tuż obok, na odległość 
ręki,

bądź choć tam, gdzie cię kiedyś sam 
Bułat zapisał -

w kilku słowach i nutach rosyjskiej 
piosenki.

***

w jaskini utkanej z płatków róży
światło umarło

szorstkie łodygi oplotły słońce
rozprysło się

ognisty deszcz rozpalił
dawno zapomniane uczucia

ostre kolce przebiły gwiazdy
spłynęły po aksamitnym niebie

obmyły cię
w srebrnej posoce

martwe liście przykryły wieczny ogień
rozkopuję go

zostawiając ślad
krwawiących dłoni

i tylko w kącie w pajęczynie
tli się zapałka

Lustra

przeglądam się w przedmiotach
ogłoszeniach o pracę sklepowych 

półkach
torebkach kobiecych i męskich kie-

szeniach
szklankach walczących z czerwienią

po szmince kluczach kawałkach 
pokala

przeglądam się w dwuznacznościach
dowcipach grach losowych miło-

ściach
paranojach świeckich i boskich 

granicach
alaskańskich rzek z lodowców i oce-

anu spokojnego
granicach wewnątrz i na zewnątrz 

małych,
dużych ludzi i zwierząt podziemnym 

świecie
naszych łazienek miast i snów

przeglądam się w czynnościach
tarciu o siebie w ustach cukierków

bo nie wiadomo było którego wybrać
dotykaniem się rąk przez szybkę 

w drzwiach
kwaszeniu ogórków i twarzy lekkim 

powiewie
wywołanym twoją ręką

która nie trafiła pomiędzy moje włosy
przeglądam się w matkach które 

straciły mleko
i ojcach przypadków widzących 

trawę lub beton
na różnych etapach życia bardziej
małych przestrzeniach w waszych 

opowieściach
jak w świetle obiektywu ustawionym 

na 2.8
w nich ostro widać jak jest i bywało

moi przyjaciele są kanciaści
po to bym sobą pasowała

a więc tak:
wstąpiłam w śmierć

jestem śmiercią drzewa
moje gałęzie obumarły z zimna

opadły, kiedy boga coraz częściej 
zaczęły zasłaniać chmury

Tak to jest - nie szkodzi
tłumaczę im

choć chciałoby się krzyczeć
bo ciemno
bo zimno

bo smutno
bo umiera się tam, gdzie rosły maki 

i dmuchawce
i pada śnieg 

i drzewa już nie ma – przestało się 
dziać

a więc tak:
stoję teraz sama

szukam miejsca dla ciebie wśród 
kolorowych gablot

i jest radość 
bo wszystko się świeci, jazgoce 

bo jest życie tam, gdzie pada śnieg

 *  *  *

1.
Czy jest już Ci dobrze tam gdzie (nie) 

bije twe serce?
Czy twoja niewinna dusza napawa się 

radością?
Wciąż słowa słyszę, lekkie, czułe, niby 

nieistniejące,
Obijają się o płatki mych uszu, niczym 

spadające liście, gdy mkną ku ziemi,
Świat okrywa się natomiast kolorami 

jesieni,
Tymi, które twoimi ulubionymi niegdyś 

były,
Dookoła mnie natomiast tańczy nadzie-

ja, stawiając ostrożnie swoje kroki,
Szepcze mi do ucha, że tam gdzie jesteś 

sielankowa atmosfera się odznacza,
I wierzę w to, wierzę, gdyż sama 

uśmiecham się teraz, patrząc na wody 
wzburzonej rzeki,

Czy zasługuje na to, by również i ma 
dusza zaznała szczęścia?

Nie wiem, lecz mimo to popchnięta 
powiewem nadziei stawiam jeden krok 

więcej,
Mknąc ku tobie niczym liść o barwnych 

kolorach,
Przecie twój ulubiony, prawda?
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z każdym kolejnym razem
z każdym kolejnym razem coraz bardziej 

próbuję
ale to już nie trzyma

ale ta taśma, którą próbuje się posklejać 
już nie trzyma.

nie stać mnie na nową, więc cały czas 
używam tej

ale z każdym kolejnym razem coraz 
mniej klei.

nieustannie próbując jednak skleić
nieustannie próbując jednak skleić poła-

maną na kawałki mnie.
wciąż licząc

wciąż licząc na nieuniknione
z beznadziejnością

z beznadziejnością patrzę na odklejający 
się kawałek taśmy

jednakże ktoś nieznajomy
jednakże ktoś kogo jeszcze nie znam 

wypełnia złamanie całkowicie nowym
całkowicie nowym kawałkiem taśmy

patrzę mu w oczy
patrzę mu w te piękne, czarujące oczy
i dociera do mnie, że chyba znalazłam.

że chyba znalazłam...

Proza 

(...) Otworzyła oczy. Wyciągnęła rękę 
i  delikatnie otarła dłonią twarz męża. 
Tak bardzo Cię kocham – szepnęła. 
Wiem, że nie chciałbyś, żebym cierpia-
ła. To wszystko nie jest takie proste… 
Ale będzie lepiej, musi.  Uśmiechnęła 
się do siebie. Od wielu dni tego nie ro-
biła, ale dziś, zaczyna nowy rozdział…, 
a  może jakiś kończy. Stanęła przed 
oknem. Promienie słońca przedziera-
ły się przez szpary między zasłonami, 
które niegdyś były jej tarczą chroniącą 
ją przed światem zewnętrznym. Chwy-
ciła obie kotary, aby móc je odsłonić. 
Zawahała się jednak. Mocno ścisnęła 
materiał w dłoniach i pociągnęła w dół. 
Dzienne światło rozświetliło ją. (...)

Proza 

(…) Cała inwestycja potoczyła się dość 
szybko. Byliśmy klasycznym przykła-
dem młodego małżeństwa, od którego 

Proza 

(...) Mawia się, że ludzie to chaotycz-
ny gatunek pełen irracjonalnych po-
mysłów i  rozwiązań. Wojny, konflik-
ty, polityka, religia, filozofia, fizyka 
kwantowa, kredyty. To wszystko było 
świetnym przykładem takiego irra-
cjonalnego podejścia do życia, któ-
rym wykazywał się stereotypowy 
człowiek. Jednak zawsze były w  tym 
wyjątki. Matematyka, aerodynamika, 
astronautyka, astronomia i  architek-
tura. Właśnie to ostatnie najbardziej 
obalało wierzenie o  chaotycznym 
podejściu do życia rasy ludzkiej dla 
każdego zewnętrznego obserwatora, 
w formie tego prostego korytarza. Kto 
nigdy nie pracował lub na wycieczce 
szkolnej nie odwiedzał placówek słu-
żących do monitorowania planetarnej 
atmosfery, ten nigdy nie doświadczył 
prawdziwej symetrii, ładu, porządku 
i starannego planowania.(...)                                                                          

Proza

(…) Choć była już zmęczona i  strzykało 
ją w  kolanie, podeszła do pawilonów 
z  odzieżą. Na wystawie zobaczyła ma-
nekina ubranego w  eleganckie czarne 
spodnie. Uśmiechał się do niej, więc we-
szła do lokalu. Wzięła jedne ze spodni 
leżących na półce i  odsłoniła zasłonę 
przymierzalni. Zamiast lustra wisiał tam 
obraz. Zamrugała kilka razy ze zdziwie-

Proza 

 

(…) Najpierw przyszła Wielka Wojna, 
przez którą, zamiast leczyć koklusz 
i  podagrę, musiał błyskawicznie od-
świeżyć sobie studencką wiedzę na 
temat ran postrzałowych i amputacji. 
Przez trzy lata służby w  szpitalach 
polowych napatrzył się na strumie-
nie krwi płynące z  żył i  tryskające 
z  aort. Odciął tyle palców i  kończyn, 
że pewnie dałoby się w  nie zaopa-
trzyć pułk. Był już tym zmęczony. 
Zmęczony myśleniem o  dziesiątkach 
tysięcy ludzi ginących po to, by front 
mógł przesunąć się dwadzieścia albo 
pięćdziesiąt kilometrów w  którąś ze 
stron. Był męczony operowaniem po 
kilkanaście godzin dziennie. Był zmę-
czony codziennym ratowaniem ludzi, 
których zaraz o  rekonwalescencji ja-
kiś major posyłał na zatratę we fron-
towym piekle.  (...)

                                                        

społeczeństwo wręcz wymagało tej 
tryskającej witalności, przekładającej 
się potem na wnuki i  prawnuki tego na-
rodu. Do kompletu może jeszcze jakiś 
piesek, choć Grzesiek zawsze roił jakieś 
fantazje o ogródkowym krokodylu. Więc 
sam fakt, że dom ten musi prędzej czy 
później powstać był pewny i  absolutnie 
niezaprzeczalny. Jak to w  życiu bywa, 
każdy w promieniu kilku kilometrów miał 
swoją opinię, która mniej lub bardziej 
przyczyniała się do mojego poczucia 
wątpliwości i bezsensu jakiejkolwiek już 
konstrukcji budowlanej. Najwięcej do 
powiedzenia mieli rodzice, ale mając to 
szczęście zlewania ich niesłusznego zda-
nia od szkoły średniej, byliśmy przyzwy-
czajeni i  wytrenowani w  odburkiwaniu 
nic nieznaczących pomruków aprobaty. 
(...)

nia. Złapała spodnie za pas i  przyłożyła 
je do swoich nóg, żeby porównać dłu-
gość.
– Szuka pani czegoś konkretnego? To 
sklep z  męską odzieżą - zapytał eks-
pedient, przyglądający się do tej pory 
klientce zza biurka.
– Spodni dla Piotrusia. Jutro wraca 
z  olimpiady. W  pojutrze ma spotkanie 
z  prezydentem. Musi jakoś wyglądać - 
wyrzuciła z siebie Maria.
(…)  

Proza 

    (…) Egzemplarz translatora który miał 
Albrecht, posiadał jeszcze jedną uni-
kalną właściwość. Były na nim zainsta-
lowane języki martwe, które od setek, 
a  nawet tysięcy lat były nieużywane. 
Wymarły wraz z  ludami które się nimi 
posługiwały. Wiele wysiłku włożył Al-
brecht w udźwiękowienie języków, które 
w  większości są znane tylko z  archiwal-
nych zapisków na papirusie, pergaminie, 
czy glinianych tabliczkach. Jaka była 
wymowa, intonacja, akcent, a  nawet 
brzmienie poszczególnych sylab i  fraz, 
nie było do końca pewne. Albrecht wy-
korzystał cały swój kunszt informatycz-
ny i  lingwistyczny aby opracować jak 
najbardziej prawdopodobne brzmienie 
wymarłych języków. (…)
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NOWINY – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: nowiny@wejherowo.pl; 

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Krzysztof Hildebrandt

 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50

 58 677 70 20
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

(Zenon Hinca) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
Kancelaria Ogólna

( ) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45

 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 

i Urbanistyki ( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

 58 677 71 37, 58 677 71 39

( ) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

(
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50

( ) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32

 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97

( ) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26

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

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

>

>

>

SPOŁECZEŃSTWO

Jak powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt,   minione lata dla 
biblioteki są niewątpliwym powodem 
do dumy, zarówno dla tych którzy zaczy-
nali tworzyć jej historię, jak i   obecnych 
pracowników, którzy pracują na   jej dzi-
siejszy wizerunek. 
– 

-

-

-

-

– podkreślił prezydent Krzysztof 

 dodając, że   na docenienie 
zasługują atrakcyjne przedsięwzięcia 
kierowane do   mieszkańców takie jak 
spotkania, wystawy, kluby czytelnicze 
i  dyskusyjne, letnia biblioteka w  parku, 
akcje charytatywne czy spektakle.
– 

-

– mówiła dyrektor biblioteki -

 podkreśla-
jąc, że  na dzisiejszy wizerunek placówki 
zapracowały pokolenia wspaniałych 
ludzi, ambitnych dyrektorów, bo biblio-
teka to  ludzie – pracownicy i  czytelni-
cy, którzy tworzą duszę biblioteki i   jej 
charakter oraz   kształtują kierunek jej 
rozwoju. Podczas jubileuszu odbyła się 
promocja książki „Wejherowo Czyta 
75 lat. Zarys historii i  działalności Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w   Wejhero-
wie” Henryka Połchowskiego. 
Na uroczystości byli obecni wejherow-
scy radni z  Jackiem Gafką przewodni-
czącym Rady Miasta na czele. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego 
w Wejherowie świętowała jubileusz 75. lecia. Z tej okazji 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił dyrektor biblioteki Ewelinę Magdziarczyk-Plebanek 
Miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera. 
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Projekt „Konwersja cyfrowa domów kul-
tury” odbywać się będzie poprzez kom-
pleksowe szkolenia, a  także związane 
z  nimi doposażenie w  sprzęt niezbędny 
do prowadzenia działań edukacyjnych 
i  animacyjnych, w  formie cyfrowej i  on-
line. Projekt realizowany będzie do 
30 czerwca 2022 roku. 
– 

– mówi prezy-
dent Wejherowa . 
– -

-

-

-

. 

Wirtualna galeria 
Jak mówi Jolanta Rożyńska, dyrek-
tor Wejherowskiego Centrum Kultury 
–  Filharmonii Kaszubskiej, pozyskane 
w ramach projektu środki unijne pozwo-
lą zrealizować w  Wejherowie projekt 
„WCK wirtualnie”. Zakłada on stworze-
nie unikalnej ścieżki edukacyjnej „Wirtu-
alna Galeria WCK”. 
– 

i technicznych dostosowanej do potrzeb 

 – podkreśla 
. 

– 

– mówi 
, kierownik działu projektów 

Wejherowskiego Centrum Kultury. 
– 

-

-

-

. 

Dwurnik, Beksiński i Dali 
Prezentowane w  galerii Filharmo-
nii Kaszubskiej wystawy są niezwykle 
różnorodne i  regularnie się zmieniają. 
W  ostatnich latach odwiedzający mogli 
podziwiać prace choćby: Jerzego Dudy-
-Gracza, Edwarda Dwurnika, Zdzisława 
Beksińskiego, czy… Salvadora Dalego.
– -

sowanie – podkreśla , odpo-
wiedzialny za promocję Wejherowskie-
go Centrum. – 

-

-

.

Mieczysław Wojecki od niedawna 
mieszkaniec Wejherowa, zafascynowa-
ny Kaszubami, pisze o urokach naszego 
miasta oraz wspomina wiele osób, któ-
re tutaj poznał. 
W  numerze znajdziemy m.in. odpo-
wiedź na pytanie – dlaczego warto 
postawić na turystykę i komu zawdzię-
czamy współczeną turystykę. Jest tu 
także tekst o Wejherowskich Trampach 
– o  nich poniżej. W  czasopiśmie za-
mieszczono mapy Ziemi Wejherowskiej 
w  latach 1878-1919, mapę w  obec-
nych granicach. Są tu także biogramy 
znanych osób z  Wejherowa. Kontakt 
z  autorem: ul. Dzięcielskiego 4A/4, 
Wejherowo

Zdobycie najwyższego wzniesienia 
Wejherowa
Po koniec października seniorzy grupy 
turystycznej „Wejherowskie Trampy” 
Stowarzyszenie WUTW zdobyli naj-
wyższe wzgórze Wejherowa o  wyso-
kości 149,7 m i nadali mu (nieoficjalną) 
nazwę „Wzgórze Krajoznawców”. Po-
mysłodawcami wydarzenia i  przewod-
nikami byli: Mieczysław Wojecki i  Da-
riusz Dębski. Liczną grupę seniorów 
prowadziły i  dbały o  ich bezpieczeń-
stwo: Alicja Orszulak i Jolanta Czeczót-
ka oraz Renata Makiła. Trasa, jak mówią 
uczesnicy, była średnio trudna i mierzy-
ła ok. 8 km. 

Wejherowskie Centrum 
Kultury wirtualnie
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