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Medal RóŜy  
dla wejherowskiego Gryfa   

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta Wejherowa, prezes 
WKS „Gryf” Rafał Szlas odebrał 
od prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta Me-
dal Róży oraz wcześniej przy-
znane podziękowania i gratu-
lacje dla piłkarzy i trenera.  

edalem Róży prezydent 
wyróżnił Wejherowski 
Klub Sportowy „Gryf”   

z okazji 90. lat działalności oraz 
awansu drużyny piłkarskiej 
seniorów do ćwierćfinału roz-
grywek Pucharu Polski.  

- Chciałbym serdecznie podzię-
kować za zaproszenie w imie-
niu swoim, zarządu, trenera 
oraz piłkarzy – powiedział Ra-
fał Szlas. – Medal Róży jest uko-
ronowaniem sukcesu 90-
letniego klubu. Przypomnę: 

trzy zwycięstwa z pierwszoli-
gowcami oraz dwa sukcesy  
z zespołami ekstraklasy, które 
były efektem ciężkiej pracy 
piłkarzy, trenera, zarządu  
i sponsorów.  
   Jak powiedział prezydent  
Krzysztof Hildebrandt, władze 
miasta od początku są dumne  
i cieszą się z sukcesu jaki od-
niósł WKS  „Gryf”.  
- Miasto nadal będzie wspiera-
ło klub WKS „Gryf” – mówi 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. - Należy jednak pamię-
tać, że klub jest niezależnym 
stowarzyszeniem kultury fi-
zycznej, dlatego mieszkańcy 
miasta za pośrednictwem jego 
budżetu, wspierają klub na 
miarę aktualnych możliwości 
finansowych i prawnych. Jesz-
cze jednym dowodem na dąże-
nie do pozytywnej współpracy 
i umożliwienia rozwoju Klubo-
wi jest fakt, iż podjąłem decyzję 
o wycofaniu pozwu sądowego 
w sprawie stadionu. Liczę przy 
tym na to, że zarząd będzie 
modernizował i rozwijał sta-
dion, który zaliczany był  
i jest do najważniejszych 
obiektów sportowej infra-
struktury naszego miasta. 

www.zobaczwejherowo.pl  

M 
Prezes WKS „Gryf” Rafał Szlas odebrał od prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta Medal Róży  

yła to inicjatywa Klubu Młodych Przedsiębiorców, 
który założyli laureaci „Pomorskiego Biznespla-
nu”. Patronat nad targami objął m.in. Prezydent 

Miasta Wejherowa.  
- W Klubie Młodego Przedsiębiorcy, działającego przy 
Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej skupili się 
laureaci i finaliści Wejherowskiego Konkursu "Biznes-
plan", którzy postanowili rozwijać własną przedsię-
biorczość w oparciu o szanse jakie stworzył im kon-
kurs - mówi Leszek Glaza, prezes Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie.  
   Młodzi przedsiębiorcy z Wejherowa biorą udział  
w różnego rodzaju targach, związanych z przedsiębior-
czością, ale sami również organizują konkretne przed-
sięwzięcia biznesowe. Wiosną tego roku w Centrum 
Handlowym „Kaszuby” w Wejherowie odbyła się wy-
stawa poświęcona tematyce komunijnej, przygotowa-
na z inicjatywy młodych przedsiębiorców. Wzięły  
w niej udział dwie prowadzone przez nich firmy: Dia-
mond Decor i pracownia krawiecka Katarzyny Rosz-
man. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców – potencjalnych klientów.  

Zorganizowane po raz pierwszy Kaszubsko-
Pomorskie Targi Ślubne w hotelu „Murat”  
w Redzie, spotkały się z ogromnym zaintere-
sowaniem zarówno wystawców, jak i przy-
szłych młodych par.  

Promocja lokalnych firm  
Maciej Sulęta, organizator Kaszubsko-

Pomorskich Targów Ślubnych 
- Zależało nam na pokazaniu Wejherowa i oko-
lic, jako miejsca atrakcyjnego do organizacji we-
sela. W targach wzięło udział 45 firm, które re-
prezentowały różne branże, m.in. oferujące 
stroje dla pary młodej, kwiaty, fryzury i makijaże, ale także lokale, w któ-
rych można urządzić wesele. Cieszymy się, że Prezydent Wejherowa 
wsparł to przedsięwzięcie, a tym samym młodych przedsiębiorców.  

 

W targach wzięła udział Katarzyna Roszman - jedna z pierwszych laure-
atek Wejherowskiego Biznesplanu - więcej:www.zobaczwejherowo.pl  

MIASTO WSPIERA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 

B 
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

WIELKA PRZEBUDOWA WEJHEROWA  
Kończy się przełomowa inwe-
stycja dla Wejherowa – drugi 
etap przebudowy ul. Wało-
wej. W jej ramach tej inwesty-
cji powstała nowa granitowa 
nawierzchnia, chodniki, kana-
lizacja deszczowa, zieleń, ele-
menty małej architektury 
oraz stylowe latarnie i scho-
dy, które połączą uliczkę przy 
ZUS, z ulicą Wałową.  Rewita-
lizacja Śródmieścia Wejhero-
wa to jedna z największych 
inwestycji ostatnich lat.  

nwestycja obejmuje prace na 
odcinku od ul. 12 Marca, przy 
rzece Cedron, do ul. Sobieskie-

go – mówi Piotr Bochiński, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Koszt obec-
nego etapu prac to 5,8 mln zł, z czego 
50 proc. władze miasta pozyskały z 
UE. Przypomnijmy, że w grudniu 2009 
r. zakończono I etap modernizacji ul. 
Wałowej i terenów przyległych. Zgod-
nie z naszymi zapowiedziami, będzie-
my mogli się szczycić ulicą Wałową, 
która do tej pory była jedną z najbar-
dziej zaniedbanych ulic w mieście. Jak 
widać, odzyskała dawny blask, a Śród-
mieście zyskało nowy wygląd.  

- I 

Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa  
- Wałowa to jedna z najstarszych ulic w Wejhe-
rowie, ale też należała do najbardziej zaniedba-
nych. Przystępując do projektu Rewitalizacja 
Śródmieścia chcieliśmy stworzyć nową jakość, 
polegającą nie tylko na remoncie ulicy, ale też 
na aktywizacji mieszkańców tego terenu. To 
bardzo trudny projekt, wymagający wielolet-
nich przygotowań. Połączył on ze sobą wiele 
zadań o charakterze infrastrukturalnym, a tak-
że społecznym. Chodzi o to, aby mieszkańcy 
mieli poczucie silnego związku z tą częścią 
miasta – tu jest pięknie mieszkać, spędzać czas. 
Naszym celem jest, aby w Wejherowie żyło się 
bardziej komfortowo, aby ludzie czuli się tu 
dobrze, chcieli spędzać wolny czas całymi ro-
dzinami. Jesteśmy godni zaufania i chcemy do-
kończyć projekt Rewitalizacji Śródmieścia po-
przez budowę nowego Centrum Kultury.  
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ULICA WAŁOWA W OBIEKTYWIE 

Przebudowa ul. Wałowej rozpoczęła się w październiku 2010 r.   Tak wyglądała ul. Wałowa przed remontem — wrzesień 2010 r.  

Ul. Wałowa po przebudowie - widok na ulicę od strony ZUS  Stylowe schody łączą uliczkę przy ZUS z ul. Wałową 

Festyn „Maj na Wałowej” zorganizowany przez wejherowski MOPS  Ul. Wałowa po remoncie 
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- Uchwała Nr VIk/XI/146/2011 Rady Miasta Wejherowa  
o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejhero-
wa z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 
2026. Znajdują się tam dane związane z planami, dochodami, 
wydatkami i przedsięwzięciami miasta  na lata 2011-2026.  
- Uchwała Nr VIk/XI/147/2011 Rady Miasta Wejherowa  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 
2011. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy o kwo-
tę 1 065 859 zł, a  wydatki o kwotę 1 065 859 zł. 
- Uchwała Nr VIk/XI/148/2011 Rady Miasta Wejherowa  
w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświato-
wych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w Gminie 
Miasta Wejherowa za rok szkolny 2010/2011". Rada Miasta 
Wejherowa przyjęła "Informację o stanie realizacji zadań oświa-
towych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów 
w Wejherowie za rok szkolny 2010/2011".  
- Uchwała Nr VIk/XI/149/2011 Rady Miasta Wejherowa  
w sprawie wys. opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, 
maksymalnej wys. opłaty za wyżywienie oraz warunków czę-
ściowego zwolnienia od ponoszonej opłaty.  
Radni przyjęli uchwałę dot. opłaty za pobyt dziecka u dziennego 
opiekuna w wys. 2 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem, a 
maksymalną wys. opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego 
opiekuna w wys. 6 zł za dziecko dziennie.  
- Uchwała Nr VIk/XI/150/2011 Rady Miasta Wejherowa  
w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem 
Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na za-
kup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii . Rada Miasta Wejherowa wyraziła zgodę 
na  udzielenie dotacji w wysokości 100 tys. zł dla Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii, koniecznego do realizacji zadań 
w zakresie promocji zdrowia.  

- Uchwała Nr VIk/XI/151/2011 Rady Miasta Wejherowa w spr. 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Pow. 
Wejherowskiemu na "Remont chodnika w ciągu drogi powiato-
wej Nr 1478 G (ul. Sucharskiego w Wejherowie) w obrębie 
przejazdu kolejowego". W związku z planowanym remontem 
chodnika, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych 
na przejeździe kolejowym w ul. Sucharskiego. Wartość pomocy 
finansowej  to 6 000 zł .  
- Uchwała Nr VIk/XI/152/2011 Rady Miasta Wejherowa w spr. 
uchylenia uchwały z dn. 28 czerwca 2011 r. w spr. przyznania 
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, 
znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamieni-
cy przy ul. Wybickiego 1 w Wejherowie.  Radni przyjęli  uchwa-
łę, która została uchylona z powodu niewykorzystania środków 
przez wspólnotę.  
- Uchwała Nr VIk/XI/153/2011 Rady Miasta Wejherowa  
w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród 
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współza-
wodnictwie krajowym i międzynarodowym. Uchwała określa 
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych za 
osiągnięcie wysokich wyników sportowych.  
- Uchwała Nr VIk/XI/154/2011 Rady Miasta Wejherowa o 
zmianie uchwały z dn. 29 grudnia 1998 roku w spr. utworzenia 
zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych 
w Wejherowie".   

- Uchwała Nr VIk/XI/155/2011 Rady Miasta Wejherowa w spr. 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych. W uchwale określa się wymagania, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.  
- Uchwała Nr VIk/XI/156/2011 Rady Miasta Wejherowa w spr. 
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schro-
nisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części. Określa się wymagania dla 
przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie tego rodzaju działalności.  
- Uchwała Nr VIk/XI/157/2011 Rady Miasta Wejherowa w spr. 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa 
w rejonie ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów.  
- Uchwała Nr VIk/XI/158/2011 Rady Miasta Wejherowa w spr. 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmują-
cej odcinek pasa drogowo-kolejowego od Ronda Solidarności  
w ciągu ul. I Brygady Pancernej WP do ul. Kociewskiej.  
- Uchwała Nr VIk/XI/159/2011 Rady Miasta Wejherowa w 
sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2012 
Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie". Przyjmując niniejszy dokument władze 
Gminy Miasta Wejherowa deklarują wolę kształtowania 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nadrzędnym 
celem Programu współpracy jest wspieranie wszelkich form 
aktywności społecznej mieszkańców Wejherowa oraz 
stworzenie warunków do kształtowania prawidłowych relacji 
między społeczeństwem a władzą samorządową.  
- Uchwała Nr VIk/XI/160/2011 Rady Miasta Wejherowa  
w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej 
dla powiatu wejherowskiego. Rada Miasta Wejherowa wyraziła 
wolę zawarcia Porozumienia pomiędzy Powiatem Wejherow-
skim a Gminą Miasta Wejherowa w spr. powierzenia Powiato-
wej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej bibliote-
ki publicznej dla powiatu wejherowskiego - na czas określony 
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.  
-Uchwała Nr VIk/XI/161/2011 Rady Miasta Wejherowa  
w spr. nadania terenowi rekreacyjno - sportowemu, położo-
nemu przy zbiegu ul. Mostnika i ul. Krofeya, nazwy plac im. 
Ryszarda Jakubka. Ryszard Jakubek (zm. 13 maja 2011 r.– 
red.) był założycielem i wieloletnim Przewodniczącym Rady 
Os. Sucharskiego. Z jego inicjatywy i osobistego zaangażowa-
nia powstała w środowisku Osiedla przyjazna przestrzeń 
mieszkalna oraz plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Mostnika.  
-Uchwała Nr VIk/XI/162/2011 Rady Miasta Wejherowa doty-
cząca uchwały Nr Vk/XXI/226/2008 Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nieruchomości odda-
nej przez Gminę Miasta Wejherowo w użytkowanie wieczyste 
Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu "Gryf" w Wejherowie . 
Rada Miasta Wejherowa zaakceptowała podjęcie przez 
Prezydenta Miasta Wejherowa czynności prawnych 
wstrzymujących realizację uchwały z dn. 29 kwietnia 2008 r. 
w spr. nieruchomości oddanej przez Gminę Miasta Wejherowo 
w użytkowanie wieczyste WKS "Gryf" w Wejherowie, czyli wy-
cofanie pozwów z Sądu o zwrot stadionu miastu.  

8 listopada 2011 roku odbyła się XI Zwyczajna Sesja 
Rady Miasta Wejherowa, podczas której radni przyjęli  
17 uchwał. Uchwały dostępne na: www.bip.wejherowo.pl 

XI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WEJHEROWA  
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30-LECIE SZPITALA 

ratulacje z okazji urodzin złożyli jubilatowi m.in. wi-
ceminister Kazimierz Plocke, marszałek pomorski 
Mieczysław Struk i dyrektor Departamentu Rozwoju 

Gospodarczego Włodzimierz Szordykowski.  
Gratulacje i kwiaty złożyli także gospodarze grodu Wejhe-
ra - prezydent Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta 
Piotr Bochiński i sekretarz miasta Bogusław Suwara. Z ży-
czeniami przybyli również współpracujący z cechem dy-
rektorzy przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych,  
w tym m.in. prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej Leszek Glaza. Minister Kazimierz Plocke udeko-
rował Brunona Gajewskiego Honorową Odznaką „Za-
służony dla rolnictwa”,  zaś marszałek Mieczysław Struk 
wręczył jubilatowi list gratulacyjny. 
Brunon Gajewski działał społecznie m.in. w wejherowskim 
ruchu śpiewaczym i Kaszubskim Banku Spółdzielczym.  
W cechu działa ponad pół wieku tj. od 1960 roku. Był inicja-
torem organizowania kursów zawodowych i doskonalą-
cych dla rzemieślników, a także  utworzenia Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosł w Wejherowie.  

80. urodziny Brunona Gajewskiego  
4 listopada br. swoje 80. urodziny obchodził Brunon Gajewski, starszy cechu Powiatowego 
Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związku Pracodawców w Wejherowie.  

G 

„ - Żeby być dobrym rzemieślnikiem trzeba być nie tyl-
ko dobrym fachowcem, ale również  trzeba być słow-
nym. Jak coś się obiecuje to należy dotrzymać słowa. 
To jest bardzo ważne, zwłaszcza w usługach – pod-
kreśla Brunon Gajewski”.  

Prezydent RP Bronisław Komorowski 
odznaczył na wniosek Wojewody Po-
morskiego,  za wzorowe wykonywa-
nie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej:  
Medalem Złotym za Długoletnią Służ-
bę: Bożena Czepułkowska, Mirosław 
Klause, Barbara Rogowska, Małgorzata 
Czajkowska, Marcin Ulasiński, Alina La-
dach, Marian Strzyżewski, Danuta Orłow-
ska, Danuta Nowacka, Krystyna Cyman, 
Ewa Mierzejewska, Dorota Bartkowska, 
Wojciech Kozioróg, Tadeusz Krawczyk, 
Krzysztof Maciejewski, Barbara Krupa – 
Szafran, Jan Naczk, Brygida Hewelt.  
Medalem Srebrnym: Mieczysław Witz-
ling, Jan Labuda, Jolanta Jelińska, Alina Hor-
bacz-Chmiel, Maria Maszota, Andrzej Du-
baniewicz, Alicja Mączkowiak, Krzysztof 
Budzyn, Irena Charytanowicz, Danuta Pie-
lowska, Katarzyna Nastały. 
Medalem Brązowym:  Beata Wieczorek – 
Wójcik, Joanna Treder, Adam Herman, 
Tomasz Damaszke, Michał Jankowski. 
Odznaką honorową „Zasłużony dla 
ochrony zdrowia” zostali wyróżnieni: 
Maciej Michalik, Jolanta Ciołkowska-
Kowalczyk, Wiktoria Ostrowska, Dorota 
Gajewska, Aleksandra Niklas, Andrzej Zie-
leniewski.  

Wejherowski Szpital Specjalistyczny 
obchodził jubileusz 30-lecia. Uroczy-
stość była okazją do wręczenia szpita-
lowi certyfikatu akredytacyjnego po-
twierdzającego najwyższy poziom 
usług i opieki nad pacjentem. Placów-
ka w Wejherowie jest jedną z sześciu 
szpitali w województwie pomorskim 
posiadających taki certyfikat. 

uroczystości wzięło udział ponad 
300 gości, wśród nich władze wo-
jewódzkie, posłowie, samorzą-
dowcy,  lekarze i pielęgniarki.  

- Staramy się dostosowywać do aktual-
nych wymogów, podnosić standardy 
zmniejszając liczbę łóżek w salach cho-
rych – mówi dyrektor Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie Andrzej Ziele-

niewski. – Wszystko to ma służyć popra-
wie komfortu pobytu pacjentów.  
Mieczysław Struk, Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego dodaje, że wejherowski 
szpital jest wyjątkowy. 
- To szpital przyjazny ludziom - mówił 
marszałek Struk. - Myślę, że pacjenci to 
dostrzegają, dlatego wielu ceni sobie at-
mosferę tego miejsca i fachowość lekarzy. 
Wejherowski szpital może stanowić 
wzór dla pomorskich placówek, pod 
kątem współpracy i pomocy okolicz-
nych samorządów. To przecież w Wej-
herowie, decyzją tutejszych włodarzy 
szpital zwolniony jest z podatku od nie-
ruchomości, a każdego roku samorządy 
przekazują znaczne kwoty na remonty  
i zakup specjalistycznego sprzętu. To 
ewenement w skali województwa.  

   Przypomnijmy, że na ostatniej sesji,  
z inicjatywy prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta Rada Miasta Wejherowa 
wyraziła zgodę na udzielenie dotacji  
w wysokości 100 tys. zł dla Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
koniecznego do realizacji zadań 
w zakresie promocji zdrowia.  

www.zobaczwejherowo.pl 

W 

Wyróżnieni Złotym Medalem za Długoletnią Służbę pracownicy wejherowskiego szpitala   
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MEDAL „GLORIA ARTIS” 
DLA CHÓRU HARMONIA  
Chór Męski „Harmonia” został wyróżniony srebrnym medalem  
„Gloria Artis” za wieloletnią i owocną działalność na niwie śpiewaczej.  

piewacy wystąpili w projekcie 
muzycznym:  „Koncerty cyster-
skie w kręgu chorału” w koście-

le pw. Św. Michała Archanioła w Sta-
rzynie k. Pucka. Chór zaprezentował 
kilkanaście utworów patriotycznych, 
religijnych i kaszubskich.  
Jako soliści wystąpili: Edmund Kloka, 
Maciej Baran i Zygmunt Hazuka.  
Niezwykły był występ młodego mu-
zyka Artura Sychowskiego.  

   Dużą niespodziankę sprawił 
śpiewakom wiceminister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – Kazimierz 
Plocke, który wystąpił do ministra 
Kulturyi Dziedzictwa Narodowe-
go o wyróżnienie Chóru Męskie-
go „Harmonia” medalem „Gloria 
Artis”. 
 W 2005 roku zespół został uhono-
rowany brązowym medalem Zasłu-
żony dla Kultury „Gloria Artis”. 

„Powiew Weny 2011” rozstrzygnięty  
Dobiegła końca szósta edycja konkursu literackiego „Powiew Weny 2011” zorganizowanego przez Powiato-
wą i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa.  

tegorocznej edycji konkursu, przebiegającej pod ha-
słem  „To się mogło zdarzyć tylko w Wejherowie”, 
wzięło udział 41 uczestników. W grupie wiekowej do 

lat 19 - w kategorii "Poezja" I nagrodę otrzymała Magdalena 
Wołosiak z Wejherowa, II nagrodę - Aleksandra Mielewczyk  
z Bolszewa, III nagrodę -Paulina Zelewska z Wejherowa.   
W kategorii "Prozy" w grupie młodzieży I nagrodę otrzymała 
Kornelia Selonke z Lęborka, II nagrodę - Paulina Richert z Lu-
zina, III nagrodę otrzymała Paulina Czajkowska ze wsi Gęś.  
W grupie dorosłych (od lat 20 wzwyż), w kategorii "Poezji"  
I nagrodę przyznano Marcinowi Kotłowskiemu z Wejherowa, 
II nagrodę otrzymała Barbara Sędzicka z Wejherowa,  III na-
grodę otrzymała Edyta Wysocka z Miastka. Nagrodę Specjalną 
za utwór w języku kaszubskim ufundowaną przez zastępcę 
Prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego otrzymał Mateusz Meyer z Lewinka. Zaś wyróż-
nienie otrzymał Grzegorz Lewkowicz z Gdyni.  
   Wśród dorosłych w kategorii "Prozy" I nagrodę otrzymała 
Lucyna Kurpiewska z Wejherowa, II nagrodę - Tadeusz Bura-
czewski z Redy, III nagrodę - Mirosław Odyniecki z Wejhero-
wa. 

  Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Rady Miasta Wejhero-
wa Andrzej Podgórniak ze Skarszew, a Nagrodę Specjalną Dy-
rektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej Wanda Ditrich z Wejherowa.  
Wyróżnienia otrzymali: Bogusława Zubrzycka z Wejherowa  
i Tomasz Lipowski z Wejherowa za opowiadanie pt. 
"Zawieruszony szept przeszłości". 

Sztandar dla  
Nadleśnictwa  

Metropolita gdański ks. abp Leszek Sła-
woj Głódź poświęcił w wejherowskiej 
kolegiacie sztandar ufundowany przez 
sponsorów dla Nadleśnictwa Wejhero-
wo oraz rzeźbę św. Huberta wykonaną 
dla nadleśnictwa aż we Lwowie.  

ak powiedział dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Zbigniew Kaczmar-
czyk, sztandar jest symbolem jednoczącym 

wszystkich leśników. Nadanie sztandaru w Mię-
dzynarodowym Roku Lasów i po niedawnych 
obchodach patrona lasu św. Huberta ma dla Nad-
leśnictwa Wejherowo historyczny wymiar.  
Abp Głódź życzył, by wszyscy leśnicy i drzewiarze 
tworzyli jedną rodzinę a las był dobrze strzeżoną 
skarbnicą państwową.  
   W uroczystości  uczestniczyli przedstawiciele 
leśnictwa podległych Nadleśnictwu Wejherowo. 
Obecni byli także włodarze miasta: prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Piotr 
Bochiński i sekretarz miasta Bogusław Suwara.  

ŚŚŚŚ    

W  

J 

Materiał filmowy: www.zobaczwejherowo.pl  
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koncerty-wystawy-spotkania   
 grudzień 2011  

Wejherowskie Centrum Kultury  
2.12, godz. 11 - Konferencja Literacka w ramach VI OPMFT   im. 
A. Luterka w LO im. Jana III Sobieskiego i auli Gimnazjum nr 1; 
 6.12, godz. 16 -  „Mikołaj zaprasza na spotkanie z Mamin-
kami”, plac Jakuba Wejhera w Wejherowie;       
18.12, godz. 17 - Koncert Wigilijny w wykonaniu orkiestry 
Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod batutą Wojcie-
cha Rajskiego, Kolegiata w Wejherowie; 
31.12, godz. 23-1 - „Sylwester w Parku” - pokazy pirotech-
niczne, oprawa muzyczna w wykonaniu DJ Any, Park im.  
A. Majkowskiego w Wejherowie                                          

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
1.12, godz. 16.00 – wernisaż wystawy Klubu Haftu Kaszub-
skiego „Pelikan” ZK-P o. Wejherowo; 
6.12 godz. 10.00 i 11.15 – Mikołaj w Bibliotece –  pokazy pro-
gramu „Mikołajkowe niespodzianki”; 
7.12, godz. 10.00 – spotkanie z Pawłem Beręsewiczem – auto-
rem opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci; 
8.12, godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych poświęcone poezji i prozie tematycznie związanych 
z Wigilią i Bożym Narodzeniem; 
13.12, godz. 11.00 – spotkanie z Franciszkiem Szczęsnym – 
autorem publikacji o tematyce historycznej, wojskowej i oby-
czajowej, a także bajek dla dzieci w języku kaszubskim; 
14.12, godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
14.12, godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży poświęcone książce „Dziewczynka w czerwo-
nym płaszczyku” Romy Ligockiej; 
19.12 – spotkanie wigilijne pracowników Biblioteki  

Szczegółowe i aktualne informacje na stronie www.biblioteka.
wejherowo.pl oraz www.facebook.com/BibliotekaWejherowo 

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Srebro dla wejherowskich skacistów 
Wejherowska drużyna Skata Sportowego odniosła duży sukces 
zajmując drugie miejsce w rozegranym 11 listopada br.  
w Strzelnie koło Pucka Turnieju Skata Sportowego z okazji  
93. rocznicy Odzyskania Niepodległości. W turnieju uczestni-
czyło 60 zawodników (15 drużyn), w tym drużyna Skata Spor-
towego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o. Wejherowo  
w składzie: Jerzy Szreder, Władysław Szreder, Jerzy Gdaniec.  

Wystawa haftu  
W  Bibliotece Publicznej w Strzebielinie  została otwarta wysta-
wa Haftu Kaszubskiego przygotowana przez Zrzeszenie Kaszub-
sko Pomorskie oddział Wejherowo - Klub w Strzebielinie. 
Wystawę otworzył  i przywitał gości  prezes ZKP o. Wejherowo - 
Klub w Strzebielinie Stanisław Barszcz, wśród zaproszonych 
gości byli: wójt gminy Łęczyce – Piotr Wittbrodt, skarbnik ZKP o. 
Wejherowo – Leon Wesserling, kierownik Klubu Hafciarek „Tul-
pa” ZKP o.  Wejherowo - Ludwika Wesserling, radna i członkini 
KGW w Strzebielinie – Andżelika Pallach oraz hafciarki Klubu  
„Mereżka: Ewa Lieder, Teresa Albecka, Krystyna Dering i Ewa 
Barszcz. Kierownikiem – opiekunem grupy  hafciarek Klubu  
„Mereżka” od 2000 r. jest pani Bogusława Damps – Trepczyk, 
córka znanego działacza  kaszubskiego Jana Trepczyka.  

Znany podróŜnik w bibliotece  
Niezwykle ciekawie o mieszkańcach Syberii i dalekiej Czukotki 
opowiadał w wejherowskiej bibliotece Romuald Koperski, zna-
ny polski podróżnik, pisarz i przewodnik po Rosji.   
Romuald Koperski opowiedział o jedynej trasie transsyberyj-
skiej – kolejowej i drogowej, łączącej Europę z dalekim Wscho-
dem i zimowych autostradach wiodących szlakami zamarznię-
tych największych rzek syberyjskich. Szok wywołały również 
opowieści o sposobach żywienia i ogólnych zasadach życia tych 
społeczności w  ekstremalnych warunkach w temp. sięgającej 
często 50 i 60 poniżej zera.  

Wystawa czynna jest do 15 grudnia br.  

Konkurs na dekorację świąteczną  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt po raz 
dziewiąty ogłosił konkurs na najbardziej atrakcyjną 
dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na 
terenie Wejherowa. 

Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywa-
na w trzech kategoriach: dekoracje świąteczne okien w domach 
jedno- i wielorodzinnych, dekoracje świąteczne balkonów  
w domach jedno- i wielorodzinnych, dekoracje świąteczne 
ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych. 
Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała 
zgłoszone dekoracje wg następujących kryteriów: pomysło-
wość i samodzielność dekoracji, widoczność dekoracji z ze-
wnątrz, niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym 
obiekcie, ogólny wyraz estetyczny. 
   W terminie do 10 stycznia 2012 r. komisja wyłoni spośród 
zgłoszonych ofert konkursowych zwycięzców. Zgłoszenia pi-
semne do dnia 23 grudnia 2011 r. przyjmuje Urząd Miejski  
w Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo.  
   Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez 
osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.), po uprzednim uzy-
skaniu zgody właściciela. Zgłoszenie musi zawierać dodatko-
wo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej. 
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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 (Jacek Pisarek)   

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 

Konkurs na ozdobę choinkową 
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza „Konkurs na najładniejszą ozdobę 

choinkową” dla dzieci z klas I-III  szkół podstawowych i ośrodków  
szkolno-wychowawczych w Wejherowie.  

    Do wykonania ozdób choinkowych należy wykorzystać materiał wodoodporny 
(np. plastik, metal, orzechy, suszone owoce, sznurek, pióra, skórę, korek, fizelinę, 
opakowania po jogurtach, folię aluminiową, modelinę, klej wikol, lakier, farbę 
akrylową). Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.  
   Prace należy dostarczyć do 30 listopada br. do ratusza pokój nr 5 (parter).  Prace 
należy podpisać  imieniem, nazwiskiem z nazwą szkoły i klasy.  Zwycięzców wy-
łoni komisja powołana przez Prezydenta Miasta. Nagrody zostaną wręczone 
6 grudnia 2011 r. w dniu św. Mikołaja na Placu Jakuba Wejhera. Dodatkowe 
informacje tel. 58 677 70 46. 

Podsumowanie Ogólnopolskich Biegów Przełajowych  
tym roku dla miłośników 
rekreacyjnego biegania 
sportowego pojawiła się 
nowa propozycja. Była nią 

trzykrotna edycja Ogólnopolskich 
Biegów Przełajowych. Zawody roz-
grywane były w Parku Miejskim i 
Amfiteatrze. Organizatorzy zawo-
dów  - KS „Wejher” i WCK - propo-
nując nową formułę biegów, mieli 
na uwadze przede wszystkim 
udział jak największej liczby dzieci i młodzieży ze szkół wejherowskich i regio-
nu. Ten cel został osiągnięty - w zawodach wzięło udział ok. tysiąc zawodni-
ków z ogromną przewagą dzieci i młodzieży. W przyszłym roku organizatorzy 
zamierzają tę formułę biegów kontynuować z nadzieją na zwiększanie rangi 
tych zawodów i promowanie walorów zrewitalizowanego Parku  i Amfiteatru. 
Organizatorów w tym roku wspierali: Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego i firmy: KORNIX, Bracia Bertrand, Pro-Sport i Wejherplast.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tabl. ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 
pl. J. Wejhera 8, 24 listopada 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przezna-
czonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lok.al mieszkalny nr 35 na os. 1000-lecia 9 wraz z ułamkową częścią gruntu 

działka nr 19/5 i 21/2 obręb 16 (użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 11 przy ul. Judyckiego 5 wraz z ułamk. częścią gruntu dz. nr 

210/2 obręb 15  
• lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 5 przy ul. Judyckiego 14 wraz z ułamkową czę-

ścią gruntu działka nr 3 obręb 14 

W 

Złoty medal  wejherowianek  
Podczas  finałów  XIII Wojewódzkiej  Gimnazjady rozegranej 15 listopada 
br. reprezentacja Gimnazjum nr 3 dziewcząt wywalczyła złoty medal.  

Gimnazjum nr 3 pod wodzą trenera Grzegorza Janiszewskiego w drodze po me-
dal pokonało  Gimnazjum 19 Gdynia 5:2, Gimnazjum Mikołajki Pomorskie 3:0, 
Gimnazjum Trąbki Wielkie 3:0 i zremisowała z Gimnazjum 33 Gdańsk 0:0. Srebr-
ny medal wywalczyły dziewczęta z Gdańska, a brązowy z Mikołajek Pomorskich. 
Reprezentacja Gimnazjum nr Wejherowo wystąpiła w składzie: Paulina Klawi-
kowska - bramkarz, Marta Chrapkowska, Kinga Dziosa, Ewelina Lessnau, Agniesz-
ka Nastały, Patrycja Stenka, Sandra Szyc, Michalina Wendt i Agnieszka Żownir.  






