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BUDśET 2012 ZAPEWNIA ROZWÓJ MIASTA 
Rozwój pomimo trudności  

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Wejherowa 

-  Budżet na 2012 r. jest budżetem na 
dzisiejsze czasy - oszczędnym, racjo-
nalnym, ale zabezpieczającym 
wszystkie najistotniejsze pozycje  - 
od oświaty po opiekę społeczną, bez-
pieczeństwo i porządek publiczny 
oraz organizacje pozarządowe. Za-
bezpiecza również środki na kulturę 
fizyczną i sport w kwocie prawie 1,9 
mln zł. Ale nie jest to budżet naszych 
marzeń. Chcielibyśmy dużo więcej.     
Jak ostatnio słyszymy, Premier 
Donald Tusk wyraźnie zapowiada 
ciężkie czasy i cięcia wydatków, zaś 
Minister Finansów Jacek Rostowski 
dopuszcza pogłębienie kryzysu  
w Polsce w roku 2012, czego 
konsekwencją będą duże trudności 
finansowe. Jeśli budżet państwa 
przygotowany przez rząd Platformy 
Obywatelskiej na 2012 r. będzie 
słaby i zachowawczy, to trudno 
oczekiwać ożywienia, zwiększania 
wydatków na różne dziedziny  
i inwestycje również w samo-
rządach, jak Wejherowo. Patrzymy 
na to z niepokojem! Polityka rządu 
jest taka, że zmniejsza się 
drastycznie nasze możliwości, gdyż 
samorządy w bardzo dużym 
stopniu zależą od polityki rządu. 
Niestety nie ma obecnie 
możliwości realizacji innych 
potrzebnych i koniecznych inwes-
tycji. Boleśnie odczuwamy skutki 
podwy żk i podatk u V AT  
i wprowadzenia opłat za przejazd 
autobusów MZK dr. krajową nr 6.  
Wzorem lat ubiegłych w 2012 r. 
zostaną zabezpieczone środki  
w miejskim budżecie na dotacje dla 
organizacji pozarządowych reali-
zujących w Wejherowie zadania 
należące do zadań własnych gminy, 
czyli na m.in. na działalność sporto-
wą, kulturalną i zdrowotną.   
W tym bardzo trudnym czasie ape-
luję o współpracę ze strony 
wszystkich radnych, również opo-
zycji z Platformy Obywatelskiej. 
Radni partii, która sprawuje wła-
dzę i kształtuje finanse samorzą-
dów w Polsce mają szczególny obo-
wiązek wzięcia odpowiedzialności 
za kryzysowy budżet i mają też 
możliwości wpływania na rząd 
 i swoich liderów partyjnych w tej 
dziedzinie.  

 Podstawowy problem  
budŜetu to oświata 

Bogdan Tokłowicz 
Zastępca prezydenta Wejherowa 

- Podobnie jest w znakomitej większo-
ści polskich samorządów. Trudności 
wynikają przede wszystkim z polityki 
rządu w zakresie finansowania oświa-
ty, którą – zgodnie z prawem – powi-
nien finansować rząd. Niestety od wie-
lu lat nie wywiązuje się z tego obo-
wiązku, co ilustrują tabele. (s.2) 
Wzrost dopłat z budżetu miasta, czyli 
z pieniędzy, które mogłyby być prze-
znaczone na inne cele, do oświaty  jest 
dramatyczny.  
Pomimo tego budżet na 2012 r. za-
pewnia utrzymanie oświaty, w tym 
znaczące inwestycje w oświacie, na 
wysokim poziomie i zabezpiecza 
środki na opiekę społeczną.  

Inwestycje w 2012 r.  
W Wejherowie będą realizowane duże, 
odważne, zaplanowane wcześniej inwe-
stycje w oparciu o środki unijne pozyska-
ne przez władze miasta, które przyczynią 
się do rozwoju Wejherowa i korzystać z 
nich będą wszyscy mieszkańcy: 
• Kontynuacja budowy nowego WCK 
współfinansowanego przez UE z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
• Kontynuacja programu termomoder-
nizacji szkół w 2012 roku obejmie re-
mont dwóch szkół – Zespół Szkół nr 2  
i Zespół Szkół nr 3, współfinansowany 
przez UE z EFRR.  
• Budowa szlaku rowerowego i prome-
nady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki 
Cedron - dotacja UE. 
• Dokończenie dokumentacji technicznej 
węzła „Zryw”- powiązanie drogi krajo-
wej nr 6 tunelem z ul. Sikorskiego oraz  
z ul. Stefczyka/Gryfa Pomorskiego. 

Skarbnik Miasta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz   

Materiał filmowy z konferencji prasowej: www.zobaczwejherowo.pl 
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA ULICY WAŁOWEJ 
Dobiegły końc a pr ac e przy dr ugim etapie przebudowy ulicy W ałowej i tym sam ym zakoń-

czyła się jedna z największyc h inw es tycji w W ejherowie o war tości prawie 15 mln zł,   
na którą 60 proc. środków władze miasta zdobyły z Unii Europejskiej.  

ałowa to jedna z najstarszych 
ulic w Wejherowie, ale też 
należała do najbardziej zanie-

dbanych – mówi prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. – Przystępując do projektu 
Rewitalizacja Śródmieścia chcieliśmy 
stworzyć nową jakość, polegającą nie 
tylko na remoncie tej ulicy i zagospoda-
rowaniu terenów przyległych, ale też na 
aktywizacji mieszkańców. Naszym ce-
lem jest, aby w Wejherowie żyło się bar-
dziej komfortowo, aby mieszkańcy czuli 
się tu dobrze, chcieli spędzać wolny czas 
całymi rodzinami w swoim mieście.  
 - Pierwszy etap prac, czyli ul. Dąbrow-
skiego, Północną z placem zabaw i fon-
tanną, parking przy Wałowej i fragment 
tej ulicy oddaliśmy do użytku w grudniu 

2009 r. Dziś kończymy drugi etap prac 
o wartości 5,8 mln zł – przypomniał 
zastępca prezydenta Piotr Bochiński –  
Etap I i II przebudowy ul. Wałowej  
i terenów przyle-
głych kosztował 
łącznie prawie  
15 mln zł. Na całą 
inwestycję zdoby-
liśmy 60 proc. do-
tacji z funduszy 
unijnych. Pierwotnie miało to być 50 
proc., ale w trakcie realizacji udało się 
nam pozyskać 60 proc. Te dodatkowe 
pieniądze to prawie 2 mln zł. Natomiast 
cały program, razem np. z elementami 
społecznymi kosztował 19,3 mln zł, zaś 
dotacja unijna to 11,6 mln zł. 

  Jak powiedział zastępca prezydenta 
Bogdan Tokłowicz, trzeba wziąć pod 
uwagę tzw. projekty miękkie czyli dzia-
łania prospołeczne, jak np. Klub Inte-
gracji Społecznej dla mieszkańców, fe-
styn integracyjny „Maj na Wałowej”, 
program edukacyjny w szkołach prze-
prowadzony przez policję, półkolonie 
TPD czy warsztaty „Magia ulicy” przygo-
towane przez WCK.  
-  Wałowa i tereny przyległe to był bar-
dzo trudny projekt, wymagający kon-
sekwencji i wieloletnich przygotowań. 
To przykład dobrego, przemyślanego  
i zaplanowanego działania w długim 
okresie. Fakt, że doprowadziliśmy pro-
jekt do końca to również zasługa i de-
terminacja radnych z „Wolę Wejhero-
wo”, którzy tę inwestycję przez wiele 
lat wspierali oraz pracy miejskich 
urzędników – podkreśla wiceprzewod-

niczący Rady Mia-
sta Wojciech Ko-
złowski. – Oczywi-
ście jest jeszcze 
sporo do zrobienia 
w otoczeniu tej 
ulicy, na podwór-

kach, czasami odbywa się to z oporami. 
Tu konieczne jest zaangażowanie i ini-
cjatywa samych mieszkańców, ale 
zmiana wizerunku Wałowej i program 
rewitalizacji już te zmiany zapoczątko-
wała. Widać też wzrost zainteresowa-
nia inwestorów tym rejonem miasta. 

Wałowa to - po parku miejskim - 
kolejne zakończone, ale nie 
ostatnie zadanie, w przełomo-
wym programie rewitalizacji  
i rozwoju Wejherowa.  

- W 

Materiał filmowy: www.zobaczwejherowo.pl  
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Rada Miasta Wejherowa wraz  
z Prezydentem Miasta przystąpiła 
do opracowania Strategii Rozwoju 
Wejherowa na lata 2012-2022.   
Ten bardzo ważny dokument 
określi cele i kierunki rozwoju na-
szego miasta na wiele lat oraz bę-
dzie podstawą do podejmowania 
decyzji. 

- Chcemy opracować strategię dla 
Wejherowa wspólnie z Mieszkańca-
mi - mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Dlatego go-
rąco zapraszamy do udziału w tych 
pracach, do konsultacji społecznych. 
   Punktem wyjścia do dalszych prac 
jest Strategia Rozwoju Wejherowa w 
latach 2002-2011, która została zak-
tualizowana pod koniec 2005 roku. 
Zdała ona egzamin i na jej bazie zo-
stanie opracowany nowy dokument.  
Została ona przekazana na stronie 
internetowej wejherowskiego urzę-
du do wykorzystania razem z infor-
macją o realizacji każdego z 15 celów 
strategicznych  z wybranego warian-
tu rozwoju w latach 2002-2011 oraz 
posiadanymi analizami.  
- Prosimy o zgłaszanie propozycji 
nowych celów i kierunków działania 
lub zmiany istniejących w dotych-

czasowej strategii, pomysłów na 
priorytety i misję oraz innych 
uwag - mówi  Krzysztof Gajewski, 
przewodniczący Rady Programowej 
ds. Strategii.  
Na stronie miasta www.wejherowo.pl 
przygotowana została specjalna za-
kładka Strategia Rozwoju Wejhero-
wa na lata 2012-2022, na której za-
mieszczono podsumowanie poprzed-
niej strategii i materiał pomocny do 
wytypowania kolejnych celów do re-
alizacji w naszym mieście. 

Propozycje do 16 stycznia 2012 r.  
Propozycje można w formie pisemnej 
przesłać pocztą na adres Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie lub złożyć  
w kancelarii urzędu oraz przesłać 
drogą elektroniczną na adres:  

strategia@wejherowo.pl  
do 16 stycznia 2012 roku.  

   Rada Programowa ds. Przygotowa-
nia Strategii Wejherowa na lata 2012-
2022, którą powołała Rada Miasta, 
będzie analizowała propozycje podpi-
sane imieniem i nazwiskiem. 

Powstaje Strategia Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022 

MIESZKAŃCY WSPÓŁTWORZĄ STRATEGIĘ  

Nowy parking na Srebrnej  
rzy ul. Srebrny Potok powstał duży 
parking. Inwestycja była realizo-
wana w ramach zadania „Re-

witalizacja Przestrzeni Publicznej Śród-
mieścia Wejherowa” współfinansowana 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  
z budżetu państwa. Zostało tam także 
wykonane oświetlenie, elementy małej 
architektury oraz zagospodarowane zo-
stały fragmenty zieleni.  
Jak mówi zastępca prezydenta Piotr Bo-
chiński, inwestycja na osiedlu Srebrna 
miała na celu uporządkowanie tego tere-
nu, a także zwiększenie liczby miejsc par-
kingowych w samym centrum miasta. 
- Oprócz tego, że nie musimy już parko-
wać na tzw. dzikim parkingu, brodząc  
w błocie, ten rejon miasta wypiękniał  
i ożył - mówi Mariusz Zieliński z Wejhe-
rowa. - Ta część miasta zmienia się nie 
do poznania i to cieszy.  

P 

Radny Krzysztof Gajewski (z lewej), prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastęp-
ca Piotr Bochiński, podczas konferencji dotyczącej Strategii Wejherowa na lata 2012-2022 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 
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ZUK - PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011  
Zakład Usług Komunalnych  w  Wejherow ie zd obył  
certyf ikat „P rzedsiębiorstw o Fair Play 2011 r. ” w  
XIV edycji og óln opolsk ieg o Programu  Prom ocji Ku l-
tury P rzed siębiorczości organ izowaneg o p rzez Kra-
jową Izbę Gospod arczą.   

agroda została przyznana za stosowanie na co  dzień wy-
sokich norm etycznych w relacjach z klientami, kontra-
hentami i pracownikami oraz otoczeniem społecznym.  

- Dla Zakładu Usług Komunalnych uzyskany tytuł  
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2011 roku” jest niewątpliwie 
wielką nobilitacją – mówi dyrektor ZUK Jarosław Pergoł. - Jest 
dowodem na to, że przestrzegamy zasad Kodeksu Pracy  
i działalności socjalnej. Od kilku lat stawiamy na jakość pracy 
i terminowość realizacji swoich usług, aby w ten sposób pozy-
skiwać coraz większą liczbę klientów. Jako instytucja budże-
towa jesteśmy powołani do statutowego wypełniania obo-
wiązków na rzecz miasta, ale na podstawie umów cywilno-
prawnych realizujemy wiele zadań wynikających z umów  
z klientami indywidualnymi. Ten certyfikat pozwoli nam zdo-
bywać coraz większe zaufanie w oczach mieszkańców.  

 

Wręczenie certyfikatów odbyło się 2 grudnia br. podczas Wiel-
kiej Gali, która odbywała się w sali Kongresowej  w Warszawie. 
Certyfikat odebrał dyrektor ZUK Jarosław Pergoł 

N 

Pomorski Biznesplan rozstrzygnięty  
W Centrum Handlowym "Kaszuby" zostały ogłoszone wyniki VII  edycji konkursu Pomorski Biznesplan 
2011, który jest szansą dla młodych ludzi na otwarcie lub rozwój swojego pierwszego biznesu. Nagrodę 
główną w Wejherowie otrzymała Małgorzata Reszke za projekt „Fontanny czekoladowe”, drugie miejsce 
zajęła Elżbieta Kurek za „Pracownię rękodzieła artystycznego”, zaś wyróżnienie  - Agnieszka Cieśla -  „Pry-
watny ośrodek artystyczny”. Nagrody finansowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Wejherowa, lau-
reatom wręczył zastępca prezydenta Piotr Bochiński.    

ak powiedział 
przewodniczą-
cy komisji kon-

kursowej, prezes 
Regionalnej Izby 
P r z e m y s ł o w o -
Handlowej - Leszek 
Glaza, w tegorocz-
nym konkursie 31 
osób zgłosiło 32 
projekty. 

 - Konkurs jest szan-
są dla tych wszyst-
kich młodych 
przeds iębiorców , 
którzy mieli dość 
pomysłu i odwagi, 
by swoje pomysły 
zrealizować – mó-
wił Leszek Glaza. –  
W ciągu siedmiu edycji Pomorskiego Biznesplanu wzięło w 
nim udział 152 uczestników, a zgłoszono 181 projektów.  

    W tym roku w konkursie uczestniczyli przedstawiciele: 
miasta i gminy Wejherowo, Rumi, Gminy Luzino, Gniewi-
no, Choczewo, Gdyni, Sopotu, Ustki, Chojnic.  Laureatom 
nagrody Marszałka przyznał także Włodzimierz Szordy-
kowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.  

   Nagrodę główną w Wejherowie otrzymała Małgorzata 

Reszke, która od tego 
roku prowadzi firmę 
ChocoCream, czyli 
wynajem fontann 
czekoladowych. 

 Otrzymała również 
nagrodę od Marszał-
ka Województwa Po-
morskiego. 

 - Pomysł akurat ta-
kiego biznesu naro-
dził się trzy lata te-
mu, kiedy przebywa-
łam za granicą i tam 
zetknęłam się z fon-
tannami czekolado-
wymi, pomyślałam 
wówczas, że może 
warto na nasz rynek 
wprowadzić taki pro-

dukt i taką usługę – mówi Małgorzata Reszke. - Starałam 
się uzyskać dotacje, zdobyć środki na rozwój własnej dzia-
łalności, jak widać warto próbować spełniać marzenia. Na-
groda pomoże mi rozwinąć i uatrakcyjnić swoją ofertę. 
Drugą nagrodę otrzymała Elżbieta Kurek. 
- Planowałam otworzenie pracowni rękodzieła m.in. pro-
dukcja biżuterii, lalek, dekorowanie przedmiotów użytko-
wych, odnawianie mebli małych gabarytów - mówi Elżbieta 
Kurek. - Nagrodę przeznaczę na zakup maszyny do szycia.  

J 

Laureaci VII edycji Pomorskiego Biznesplanu 2011 
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WDZIĘCZNOŚĆ  
DLA KRWIODAWCÓW 

Z okazji obchodów Dni Honorowego Dawstwa Krwi w sali widowi-
skowej Atlantic w Wejherowie uhonorowano zasłużonych krwio-
dawców i wręczono nom inacje wejherowskim ratownikom PCK.   

ak powiedziała prezes Zarządu 
Rejonowego PCK w Wejherowie 
Gabriela Lisius, krew jest dla chore-

go darem najcenniejszym, od którego 
zależeć może życie człowieka. W wejhe-
rowskim Klubie HDK działa ok. 250 
członków, którzy w tym roku oddali 476 
litrów krwi.  Zarząd Okręgowy PCK na-
dał Odznaki Zasłużonego Honorowego 
Dawcy Krwi. Odznakę III stopnia (za od-
danie min. 5 l krwi - kobieta, 6 l mężczy-
zna) otrzymali: Jowita Majkowska, Artur 
Baran, Krzysztof Halmann i Wojciech 
Nierzwicki. Odznakę II stopnia (za odda-
nie min. 10 l kobieta, 12 l mężczyzna) 

otrzymali: Łukasz Dziedzic, Rafał Ty-
szer, Piotr Klein, Michał Sas, Michał De-
ttlaf, Sławomir Drabik, Zbigniew Duch-
nowski, Janusz Groth, Michał Kummer, 
Jędrzej Sikora. Zaś Odznakę Honorową 
PCK - tzw. Krzyż PCK, otrzymały: Kata-
rzyna Paupa-Dargacz i Karolina Grzen-
kowicz. Nominacje na stopnie ratowni-
cze otrzymali ratownicy PCK - Karol 
Szulta i Szymon Piotrowski. Przy naj-
bliżSZej okazji nominacje ratownicze 
otrzymają także: Ewelina Baprawska, 
Grzegorz Ceynowa, Joanna Staszewska, 
Barbara Klopowicz, Emilia Grzonka, 
Bartosz Paupa i Bartłomiej Błoszyk.  

J 

Do Wejherowa  
częściej kolejką 

SKM  
W grudniu br. wszedł w życie nowy 
rozkład jazdy SKM. Na odcinku 
Gdańsk- Gdynia w godzinach szczytu, 
czyli między 6:00, a 9:00 i między 
13:30, a 18:00 kolejki  jeżdżą co  
7 i pół minuty. Między 9:00 a 13:30 - 
co 15 minut.  
Nowością, jak mówi dyrektor ds. mar-
ketingu SKM Marcin Głuszek, jest 
większa częstotliwość pociągów do 
Wejherowa. W godzinach szczytu 
(6:30-9:00 i 14:00-20:00) pociągi kur-
sują co 15 minut, a nie jak do tej pory 
co pół godziny.  W godzinach 9:00-
14:00 – co 30 minut. 
    W relacjach Luzino-Wejherowo  
i Wejherowo-Luzino wprowadzone 
zostaną trzy dodatkowe pociągi.  
W godzinach szczytu składy mają zo-
stać wzmocnione. Zamiast czterech 
wagonów będą to pociągi mające na-
wet siedem wagonów.  
- Większa częstotliwość w kursowaniu 
pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej to 
duże udogodnienie dla naszych miesz-
kańców dojeżdżających codziennie do 
Trójmiasta w różnym celu – mówi pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. – Decyzja przewoźnika jest 
zgodna z naszymi postulatami o polep-
szeniu komunikacji pomiędzy Wejhe-
rowem a metropolią trójmiejską. Tury-
ści podróżujący pociągami SKM będą 
również mieli lepsze warunki w dotar-
ciu do naszego miasta. 

W sali wystawowej wejherowskiego 
ratusza miał miejsce  wernisaż „Ka-
lendarz Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego” połączony z prezentacją 
zdjęć wykonanych w ramach warsz-
tatów „Spotkania z fotografią. Archi-
tektura Sakralna Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego”. 

alendarz powstał ze zdjęć zgło-
szonych do otwartego konkursu 
fotograficznego zorganizowanego 

przez Stowarzyszenia Twórców Sztuki i 
Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w 
Redzie, Stowarzyszenia Gmin „Małe 
Trójmiasto Kaszubskie” oraz trzy działy 
promocji urzędów miast stowarzyszo-
nych – Wejherowa, Redy i Rumi. Foto-
grafie wystawowe prezentujące doro-
bek artystyczny konkursu przygotowa-

ła Nadmorska Gru-
pa Fotograficzna. 
Jak podkreśliła Be-
at a Zaw al-
Brzezińska wybór 
12. zdjęć do kalen-
darza ze 180. zgło-
szonych przez 18. 
fotografików było 
niezwykle trudnym 
zadaniem. 
     W kalendarzu 
znalazły się zdję-
cia: Ewy Lisiec-
kiej, Bożeny Ol-
szewskiej, Mai Sahajdacznej, Mag-
dy Stankiewicz, Anny Tarnow-
skiej, Marcina Fedoruka, Michała 
Kaczmarka, Katarzyny Kałuży, Wi-

tolda Kończaka, Krzysztofa Szkurła-
towskiego, Piotra Tylskiego i Mirosła-
wa Wierzbickiego. Wystawa w ratu-
szu czynna będzie do świąt.  

Małe Trójmiasto Kaszubskie  w obiektywie   

K 
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MIASTO RATUJE ZABYTKOWE NAGROBKI 
NA STARYM CMENTARZU 

Zakończyły się prace konserwacyjne trzech nagrobków na wejherowskim starym cmentarzu przy ul. 3 Ma-
ja. Odrestaurowano nagrobki: Anastazego Karabasza – profesora Gimnazjum w Wejherowie, działacza nie-
podległościowego, Augustyna Dybowskiego – pierwszego burmistrza Wejherowa w odrodzonej Polsce 
oraz Augustyna Westphala – ostatniego komendanta „Gryfa Pomorskiego”. Prace były możliwe dzięki za-
inicjowanej przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta akcji ratowania zabytkowych nagrob-
ków na terenie starego cmentarza. Z budżetu miasta przeznaczono na tę konserwację 15 tys. złotych.  

- To miejsce jest bardzo cenne, bo za-
chowana jest tu spora część historii na-
szego miasta – mówi prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt. - Stary cmentarz jest 
bezcennym zabytkiem. Są tu pochowa-
ni ludzie szczególnie zasłużeni dla na-
szego miasta. 
Jak mówi Roman Górecki z Wydziału 
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska UM w Wejhero-
wie, w miarę możliwości finansowych 
urząd będzie starał się wyremontować 
rocznie 2-3 nagrobki osób zasłużonych 
dla miasta albo tych, które wymagają 
konserwacji ze względów zabytkowych 
bądź historycznych. 
  Miejski Konserwator Zabytków w 
Wejherowie Anita Jaśkiewicz-Sojak mó-
wi, że konserwacja tych trzech nagrob-
ków nie jest przypadkowa – są to waż-
ne zabytki dla historii Wejherowa.  
- Cmentarz przy ul. 3 Maja znajduje się 
na terenie wpisanym do rejestru zabyt-
ków i wszystko, co znajduje się na tym 

terenie podlega uzgodnieniom z Kon-
serwatorem Zabytków - mówi Anita 
Jaśkiewicz-Sojak.  
Renowację nagrobków wykonywała 
konserwator sztuki Izabela Huk-
Malinowska. - Prace polegały na zabez-

pieczeniu zniszczonych powierzchni 
nagrobków – mówi Izabela Huk-
Malinowska. – Sam cmentarz jest niesa-
mowity – to perełka architektury cmen-
tarnej na terenie nie tylko Pomorza, 
ale całej Polski.  

Konkurs dla organizacji  
pozarządowych ogłoszony  

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
ogłosił 1 grudnia br. otwarty konkurs ofert – projek-
tów na 2012 r. na wykonanie na terenie Wejherowa 
zadań publicznych przez podmioty prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego.  

Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadań z zakresu: 
ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależ-
nienia od narkotyków, profilaktyki i terapii uzależnienia 
od alkoholu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
innym uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury 
i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
turystyki i krajoznawstwa - promocja regionu. 
   Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego  
w Wejherowie (Urząd Miejski ul. 12 Marca 195, Plac Jaku-
ba Wejhera 8, godz. 7.30-15.30) w terminie do 30 grudnia 
2011 r. 
   Formularze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicz-
nej www.bip.wejherowo.pl, oraz w Kancelarii Ogólnej UM 
(ul. 12 Marca 195, Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, parter, 
codziennie w godz. 7.30-15.30).  

INFORMACJA 
Prezydent  Miasta  Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
przy pl. J. Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 195, 14 grudnia 
2011 r. został wywieszony, na 21 dni, wykaz nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, po-
łożonych w Wejherowie przy ul. Roszczynialskiego, prze-
znaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:  
• działka nr 3/3 obr. 19, o powierzchni 568 m2, Kw nr    
GD1W/00023273/8, 
• działka nr 8/4 obr. 19, o powierzchni 16 032 m2, Kw nr 
GD1W/00023273/8, 
• działka nr 25/2 obr. 19, o powierzchni 9 221 m2, Kw nr 
GD1W/00041894/9, 
• działka nr 25/5 obr. 19, o powierzchni 6 100 m2, Kw nr 
GD1W/00021553/1. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 14 grudnia 
2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wej-
herowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 42 przy ul. ks. P. Skargi 2 wraz  
z ułamkową częścią gruntu działka nr 146/36 obręb 10. 

Przy odrestaurowanym nagrobku Augustyna Dybowskiego  - mat. filmowy: www.zobaczwejherowo.pl 
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koncerty-wystawy-spotkania   
 styczeń 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
8.01, godz. 13 - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku odbywać się będzie pod hasłem  
„Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, 
zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp 
insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”. Centrum 
Handlowe Kaszuby w Wejherowie; 
14.01, godz. 10 - Przegląd Jasełek Wejherowo 2012 –  
cz. I, Konkurs teatralny dla dzieci klas „0” i „I-III” Szkół 
Podstawowych, Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
21.01, godz. 10 - Przegląd Jasełek Wejherowo 2012 –  
cz. II, Konkurs teatralny dla dzieci klas „0” i „I-III” Szkół 
Podstawowych, Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
22. 01, godz. 16 - Chóralny Koncert Kolęd w wykonaniu 
chórów z Wejherowa i regionu pomorskiego w kościele  
p.w. Św. Stanisława Kostki w Wejherowie; 
23.01, godz. 17 - Festiwal Słowa Verba Sacra 2012. 
Doskonała uczta dla ducha. Czytanie fragmentów Biblii  
w  języku kaszubskim z towarzyszeniem muzyki. Kościół 
p.w. Trójcy Świętej – Kolegiata w Wejherowie; 
27.01, godz. 18 - Improwizacje Kolędowe w wykonaniu 
Artura Sychowskiego oraz Agaty Jasińskiej. Aula Gimna-
zjum nr 1 w Wejherowie. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
11.01, godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika;  
19.01, godz. 16.00 - spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla Dorosłych poświęcone książce Wojciecha Ku-
czoka „Spiski”; 
25.01, godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
31.01-10.02 - Ferie w Bibliotece – szczegóły  w osob-
nych ogłoszeniach;  
Styczeń – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Młodzieży; wystawy bieżące w holu wystawienniczym.  

Szczegółowe i aktualne informacje na stronie: 

www.biblioteka.wejherowo.pl oraz www.facebook.com/
BibliotekaWejherowo; www.bibliotekawejherowo.blox.

pl; www.bibliotekawejherowo65lat.blox.pl  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 
Wygrała wyjazd do Disneylandu  

Dobiegł końca konkurs „Czarodzieje Uśmiechu” organizo-
wany przez McDonald’s Polska. Udział w konkursie mogły 
wziąć  dzieci, które kupiły płytę „Czarodzieje Uśmiechu” 
i przygotowały rysunek do wybranej piosenki. Główną 
nagrodę - wyjazd do Disneylandu we Francji wygrała 10-
letnia Aleksandra Grabowska z Wejherowa.   
„Czar odzieje 
uśmiechu 2” 
jest już drugą 
płytą zrealizo-
waną w ramach 
muzy cznego 
projektu wspie-
rającego dzia-
łalność Funda-
cji McDonalda. 
Pierwszy krą-
żek z utworami 
z repertuaru Majki Jeżowskiej ukazał się w 2010 r.  

Grzybobranie oczami dziecka   
W ratuszu rozstrzygnięto konkurs plastyczny ”Grzybobranie” 
dla przedszkoli, klas „0” oraz „I-III” szkół podstawowych. Kon-
kurs zorganizowany został przez Wejherowskie Centrum Kul-
tury, a prac e oceniały Aneta Fittkau i Karolina Pałasz.  
Wyniki w kategorii przedszkoli (pierwsze miejsca):  Nie-
publiczne Przedszkole Przyjaciele Kubusia Puchatka: Nikola 
Lange; Przedszkole Wędrowniczek: Malwina Dettlaff; Niepu-
bliczne  Przedszkole Przygoda: Anna Dampc; Przedszkole Sa-
morządowe nr 2 im. K. Puchatka: Małgorzata Górska; Słoneczne 
Przedszkole: Natalia Socik; Niepubliczne Przedszkole Przyjacie-
le Kubusia Puchatka: Maja Łepkowska; Przedszkole w Gościci-
nie: Martyna Modrzejewska; Angielski Punkt Przedszkolny: 
Amelia Lis; Przedszkole  Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego: 
Zofia Miodziak; Samorządowe Przedszkole w Kostkowie: Maja 
Skowronek; Niepubliczne Przedszkole Bajka: Paulina Klimczak.  
Wyniki w kategorii szkół (pierwsze miejsca): SSP w Gościci-
nie: Roksana Borska; SP nr 6: Katarzyna Renk; SP nr 11: Klaudia 
Grőn; SP Sychowo: Jakub Stenka; SP nr 5: Olivia Łeppek; SP nr 9: 
Zuzanna Patok; SP w Częstkowie: Magdalena Rompca, Przy-
szpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego: Michał Borchmann, 
Społeczna SP nr 1: Nadia Zakrzewska, SP nr 8: Martyna Na-
wrocka,  OSW nr 2: Aleksander Schulta. 

Lodowisko juŜ czynne 
Od 10 grudnia 2011 r. czynne  jest sztuczne lodowisko 

przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie.  
Lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku 9.00-

21.00; soboty, niedziele i ferie 9.00-20.50.  
Wstęp na  lodowisko (60 min):  

bilet normalny: 7 zł, bilet ulgowy: 3 zł .  
Wypożyczenie łyżew kosztuje 7 zł, ostrzenie - 7 zł, wypo-

życzenie kasku 3 zł, a szatnia: 1 zł.  
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NOWINY - Biule tyn In fo rmacyj ny Urzędu Mie jskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. (58) 677 70 56, fa x (58) 672 12 57; e- m ai l: n o wi n y @ we jh e ro wo . p l;     

Archiwalne nume ry na stronie: www.zob aczwejherow o.pl   
Materi ały in form acyjne przyjmowa ne są codziennie w go dzinach p racy Urzę du  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezp łatnie.   Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejhe rowie. Nakła d  
6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  We jhe ra  8 - Ratusz  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, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
StraŜ 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. Sobieskiego 251   

(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 RoŜyńska)  

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 

WPROWADZENIE RELIKWII  
JANA PAWŁA II DO WEJHEROWA 

W kościele klasztor-
nym pw. św. Anny od-
była się uroczystość  
wprowadzenia do 
Wejherowa i Sanktu-
arium Relikwii Krwi 
Błogosławionego Ja-
na Pawła II.  

Podczas nabożeństwa, 
któremu przewodni-
czył prowincjał o. Filo-
men Janka, gwardian 
klasztoru o. Tyberiusz 
wniósł uroczyście do kościoła relikwie krwi Jana Pawła II. Kropla papie-
skiej krwi spoczywa w specjalnej ampułce umieszczonej w relikwiarzu.  
O. Tyberiusz powiedział, że z wnioskiem o relikwie polskiego Papieża wy-
stąpił  do Prowincji Poznańskiej, a ta otrzymała tę relikwię od Metropolity 
Krakowskiego ks. abp. Stanisława Dziwisza z przeznaczeniem dla wejhe-
rowskiego Sanktuarium. Po nabożeństwie wszyscy wierni wyszli ze świą-
tyni i uczestniczyli w poświęceniu hełmu na kościele klasztornym, które-
go dokonał o. Filomen Janka. Wcześniej o. Tyberiusz odczytał treść aktu 
erekcyjnego, który zostanie umieszczony w hełmie wieży kościoła. Znala-
zły się tam informacje o czasach współczesnych, o fundatorach remontu 
hełmu oraz podpisy obecnych włodarzy.  

Święto wejherowskich pszczelarzy 
Podczas obchodów dnia św. Ambrożego wejherowscy pszczelarze świę-
towali 25. lecie poświęcenia swojego sztandaru. Spotkanie pszczelarzy 
odbyło się w Domu Działkowca przy ul. Nadrzecznej. Zostało poprze-
dzone Mszą św. w kościele pw. Chrystusa, którą odprawił zamiłowany 
hodowca pszczół ks. prałat Daniel Nowak  

W trakcie spotka-
nia Medal ks. dr. Ja-
na Dzierżona 
otrzymali Romu-
ald Głu-szko, Złotą 
Odznakę Polskiego 
Związku Pszczelar-
skiego - Włady-
sław Żywicki, 
Adam Fengler, Je-
rzy Bargański i 
Maksym Pawlik, 
Srebrne Odznaki 
PZP otrzymali 
Krzysztof Grzenia i Bronisław Bargański, a brązowe - Jerzy Stankiewicz  
i Adam Piotr Fengler. Odznaczenia wręczał Jan Przychoda – prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Polskiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku i sekretarz Za-
rządu Wojewódzkiego PZP Ryszard Voss. Prezes Romuald Głuszko wręczył 
również medale okolicznościowe z okazji 25-lecia poświęcenia sztandaru 
koła PZP, które otrzymali goście oraz zrzeszeni członkowie. 

 



Mikołajki w świątecznej scenerii




