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BUDśET MIASTA BUDśET MIASTA BUDśET MIASTA BUDśET MIASTA  
NA 2012 ROK PRZYJĘTY  

Wejherowscy radni większością głosów uchwalili budżet na 2012 rok. 
Zabezpiecza on funkcjonowanie miasta we wszystkich dziedzinach.  

 2012 r. w Wejherowie realizowane będą duże, zaplanowane wcześniej 
inwestycje prowadzone w oparciu o środki unijne pozyskane przez wła-
dze miasta: 

• Kontynuowana będzie budowa nowego Wejherowskiego Centrum Kultury współ-
finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. 
• Kontynuowany będzie program termomodernizacji szkół w 2012 roku, któ-
ry  obejmie remont dwóch szkół – Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół nr 3, współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 • Budowany będzie szlak rowerowy i promenada pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki 
Cedron w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – budowa, prze-
budowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowe-
rowego na terenie gmin pow. wejherowskiego i puckiego”. 
 • Dokończona zostanie dokumentacja techniczna węzła „Zryw”- powiązanie drogi 
krajowej nr 6 tunelem z ul. Sikorskiego oraz z ul. Stefczyka/Gryfa Pomorskiego. 

• Wspierana będzie likwidacja pieców węglowych.  

Poprzeczkę stawiamy wysoko  
Prezydent Wejherowa  
Krzysztof Hildebrandt 

- Zawsze stawiamy sobie wysoko po-
przeczkę, bo zależy nam na rozwoju 
miasta i korzyściach dla mieszkań-
ców Wejherowa. Budżet ten został 
tak skonstruowany, aby pomimo kry-
zysu Wejherowo mogło się rozwijać. 
Kryzys w budżecie centralnym, rzą-
dowym, będzie miał  negatywny 
wpływ na stan budżetu miasta. Spo-
dziewamy się kolejnego, niedofinan-
sowania zadań rządowych w stosun-
ku do roku bieżącego. Brak środków 
szczególnie potęguje się w oświacie, 
w części której utrzymanie jest obo-
wiązkiem rządu. Będzie to oznaczać 
dopłaty do oświaty z budżetu gminy 
w wysokości wielu milionów złotych. 
Boleśnie odczuwamy skutki podwyż-
ki podatku VAT i wprowadzenia 
opłat za przejazd autobusów MZK 
drogą krajowa nr 6 jak i opodatkowa-
nie VAT-em usług, które wcześniej 
nie miały tego podatku – np. w kultu-
rze. Wszelkie prognozy podają, że 
2012 rok będzie najtrudniejszym ro-
kiem dla funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego od począt-
ku ich powstania. Eksperci od finan-
sów publicznych wskazują, iż kryzys 
gospodarczy samorządy odczują wy-
jątkowo dotkliwie w przyszłym roku. 
W tym bardzo trudnym czasie apelu-
ję o współpracę ze strony wszystkich 
radnych, również opozycji z Platfor-
my Obywatelskiej. Radni partii, która 
sprawuje władzę i kształtuje finanse 
samorządów w Polsce mają szczególny 
obowiązek wzięcia odpowiedzialności 
za kryzysowy budżet. Mają też możli-
wości wpływania na rząd i swoich lide-
rów partyjnych w tej dziedzinie. 

W 

Znaczną część miejskich pieniędzy 
samorząd musi wydać w związku z 
reformą oświaty i podwyżkami dla 
nauczycieli bez przekazania na ten cel 
wystarczających pieniędzy przez rząd.  
Budżet oświaty na rok 2012 zapla-
nowany został na 47.523.343 zł, mi-
mo że wstępna subwencja ogólna – 
część oświatowa to zaledwie kwota 
28.156.093 zł.  

Rok 2012 to kolejny etap odważnego 
zadania z dziedziny kultury – budo-
wa Regionalnego Centrum Kultury  
w Wejherowie, na ten cel zabezpieczo-
no kwotę 19.778.949 zł. Pozostałe 
środki przeznaczone są przede wszyst-
kim na zadania realizowane przez 
WCK i Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną, a także wsparcie w formie 
dotacji organizacjom pozarządowym. 

Ważny obszar życia społecznego to kul-
tura fizyczna i sport, na którą zaplano-
wano w 2012 r. na kwotę 1.853.752 zł. 
Zadania z tej dziedziny zostaną realizo-
wane m.in. poprzez udzielanie dotacji 
organizacjom pozarządowym na szko-
lenie dzieci i młodzieży oraz organizację 
współzawodnictwa sportowego - dota-
cja wynosi 171.000 zł. Na utrzymanie  
i obsługę przyszkolnych obiektów spor-
towych: krytej pływalni, sztucznego lo-
dowiska, boiska sportowego przy ZS nr 
3 oraz boisk osiedlowych zostały zabez-
pieczone środki finansowe w wys. 
1.581.052 zł.  

Na realizację działań w dziale ochro-
na zdrowia zaplanowano kwotę 
1.170.500 zł, w tym 225.000 zł na dota-
cje dla organizacji prowadzących dzia-
łalność pożytku publicznego realizują-
cych zadania publiczne z zakresu prze-
ciwdziałania alkoholizmowi, narkoma-
nii i innym patologiom społecznym.  

W dziale pomoc społeczna na 2012 r.  
zaplanowano natomiast kwotę 
26.784.238 zł, w tym 3.805.000 zł na do-
datki mieszkaniowe. Na te kwoty składa-
ją się: opłaty za pobyt osób w Domach 
Pomocy Społecznej, na zasiłki celowe  
i okresowe, na usługi opiekuńcze w do-
mach podopiecznych, na dożywianie 
dzieci w szkołach oraz na prace społecz-
nie użyteczne dla bezrobotnych osób.  

Nieodłączną funkcją zrównoważonego 
rozwoju miasta jest rozwój promocji i 
turystyki. W roku 2012 będą kontynu-
owane szeroko zakrojone działania  
z zakresu promocji miasta poprzez: 
wydawnictwa promujące Wejherowo  
i Kalwarię Wejherowską, prowadzenie 
akcji reklamowych promujących mia-
sto i Kalwarię Wejherowską w prasie, 
telewizji i radio, obsługę zwiedzających 
Ratusz Miejski i Kalwarię Wejherow-
ską, organizację kolejnej edycji „Wej-
herowskiej Nocy Muzeów”. 
Konsekwentne działania w zakresie 
budowania wizerunku miasta w latach 
poprzednich zaowocowały tym, że 
Wejherowo posiada coraz silniejszą 
markę i jest pozytywnie kojarzone w 
świadomości turystów z całego kraju.   
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Gminy mają obowiązek przeprowadzić przetargi na odbie-
ranie odpadów komunalnych od mieszkańców, którzy już 
nie będą samodzielnie zlecać wywozu śmieci. Zgodnie  
z ustawą mieszkańcy będą za tę usługę płacić do kasy mia-
sta.  System musi wejść w życie najpóźniej  1 lipca 2013 r. 
Jak wyjaśniał Tadeusz Wiśniewski, przewodniczący Komu-
nalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki”, gminy 
muszą wkrótce zacząć przygotowywania się do przejęcia 
nowych zadań i do wdrożenia przepisów ustawy. Powie-
dział również, o konieczności przekształcenia zakładów 
komunalnych (w Wejherowie Zakład Usług Komunal-
nych – red.)  w spółki prawa handlowego – bowiem tylko 
takie podmioty będą mogły startować w przetargach na 
odbiór odpadów organizowanych przez samorządy. Prze-
targ jest obowiązkowy, zaś obecny ZUK nie będzie mógł 
wziąć udziału organizowanym przez miasto Wejherowo, 
chyba że przekształci się w spółkę komunalną. 
Znikną „dzikie wysypiska” 
 Obecnie właściciele nieruchomości sami podpisują z firmami 
umowę na odbieranie odpadów z posesji. Zgodnie  
z nową ustawą to gminy w przetargach wybiorą firmy, które 
będą odbierać odpady, a wła-
ściciele nieruchomości uisz-
czą gminie opłatę za gospo-
darowanie odpadami. 
Uwzględni ona koszty odbio-
ru, transportu, zbierania, od-
zysku i recyklingu odpadów. 

Podczas sesji Tadeusz Wi-
śniewski, przewodniczący 
KZG podkreślał, że wprowadzenie nowych przepisów ma 
uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi, 

zapewnić ich selektywne zbieranie u mieszkańców. Argumen-
tował, że część śmieci trafi do sortowni surowców wtórnych, 
zmniejszy się zatem ilość odpadów kierowanych na kwatery 
składowe, zwiększy się z kolei liczba nowoczesnych instalacji 
do odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Znik-
ną dzikie wysypiska, ponieważ i tak wszyscy będą płacić obo-
wiązkową opłatę za śmieci.  

   Na wniosek prezydenta radni wybrali członków zespołu 
roboczego, który zaplanuje 
prace nad wprowadze-
niem w życie tzw. „ustawy 
śmieciowej” w Wejhero-
wie. W skład zespołu we-
szli: członkowie prezydium 
Rady Miasta(przewod-
niczący Rady Miasta Le-
szek Glaza, wiceprzewod-

niczący: Wojciech Kozłowski i Maciej Łukowicz), zastępca pre-
zydenta Piotr Bochiński oraz radca prawny Joanna Naczk.  

Rewolucyjne skutki nowelizacji ustawy   
Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa dyskutowano o konsekwencjach nowej Ustawy o Utrzy-
maniu Czystości i Porządku. Tzw. „ustawa śmieciowa” wprowadza przejęcie przez gminy obowiązków właści-
cieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.  

- Spotkanie uświadomiło nam, ile trudnych zagad-
nień do rozwiązania przed nami: od segregacji odpa-
dów, poprzez regulaminy, przetargi, powołanie spół-
ki, po ustalenie opłat – mówił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Podchodzimy do tego z po-
wagą, a szczególnie leży nam na sercu sprawa Zakła-
du Usług Komunalnych i ochrona miejsc pracy. 

  

Wejherowo gospodarzem Forum Sekretarzy Pomorza  
Kilkudziesięciu Sekretarzy samorządów gminnych uczestniczyło w Wejherowie w szkoleniu dotyczącym 
elektronicznego obiegu informacji w urzędach administracji gminnej zorganizowanym w ramach Forum Se-
kretarzy Województwa Pomorskiego. Sekretarze zwiedzili zmodernizowany przed dwoma laty budynek ad-
ministracyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz odrestaurowany Ratusz Miejski. 

Forum Sekretarzy skupia 86 członków, 
którzy raz na kwartał spotykają się na 
zjazdach. Zjazdy odbywają się rotacyjnie, 
za każdym razem w innej gminie.  
   W Wejherowie Sekretarz Miasta Bogu-
sław Suwara, a zarazem wiceprezes Fo-
rum Sekretarzy Woj.. Pomorskiego, go-
ścił członków Forum po raz drugi. Jak 
zapewnia Tomasz Ginda – prezes Forum 
Sekretarzy Województwa Pomorskiego, 
na co dzień Sekretarz Gminy Rzeczenica, 
praca w Forum pozwala Sekretarzom 
gmin podwyższać kwalifikacje oraz do-
skonalić warsztat swojej pracy. Dzięki 
regularnym spotkaniom możliwa jest 
wymiana wiedzy, doświadczeń i szerze-
nie dobrych praktyk. Forum Sekretarzy 
jest ważnym i opiniotwórczym środowi-
skiem w województwie pomorskim. 

- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest narzędziem, 
które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom publicz-
nym usługi administracji publicznej przez Internet na stronie www.epuap.
gov.pl – mówi Bogusław Suwara.  
Galeria zdjęć i relacja filmowa: www.zobaczwejherowo.pl   

Forum Sekretarzy skupia 86 członków, którzy raz na kwartał spotykają się na zjazdach.  

Relacja filmowa: www.zobaczwejherowo.pl  
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Zenon Hinca nowym komendantem  
wejherowskiej Straży Miejskiej  

Medal RóŜy dla Jacka Pisarka  
Podczas grudniowej sesji Rady Miasta, prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt wręczył Jackowi Pisarkowi - emerytowanemu Komendantowi 
wejherowskiej Straży Miejskiej Medal Róży. Wręczył nominację dla nowe-
go komendanta – Zenona Hincy, dotychczasowego zastępcy komendanta.  

- Medalem Róży wyróżniam komen-
danta i założyciela Straży Miejskiej 
w Wejherowie – powiedział prezy-
dent Wejherowa Krzysztof H i ld e -
brandt. – To on 16 grudnia 
1991 r. zajął się organizo-
waniem struktur Straży 
Miejskiej w Wejherowie.  
Licząca  20 lat Straż Miejska 
w Wejherowie została 
utworzona 16 grudnia 1991 
r. Obecnie Straż dysponuje 
własnym monitoringiem wi-
zyjnym dysponując 32 kame-
rami, które obejmują swoim 
zasięgiem Śródmieście 
 i wszystkie osiedla oraz Kal-

warię Wejherowską, łącznie  
z jej systemem alarmowym we wszyst-
kich kaplicach. 
   Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
wręczył nominację dla nowego ko-
mendanta, którym został Zenon Hin-
ca. Dotychczasowy zastępca, w wej-
herowskiej Straży Miejskiej pracuje 
od 1992 roku. Był autorem wielu pro-
gramów prewencyjnych, za które 
Wejherowo w 2004 r. w konkursie 
organizowanym przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
otrzymało tytuł „Bezpieczna Gmina” 
zajmując pierwsze miejsce w Polsce 
w kategorii miast do 50 tys.  

Wejherowska Straż Miejska uruchomiła specjalny numer telefonu dla osób głucho-
niemych 58 677 14 72. Na ten numer osoby głuchonieme mogą zgłaszać interwen-
cje, wnioski i uwagi poprzez wysłanie SMS. Jak informuje komendant Straży Miej-
skiej Zenon Hinca, wysła-
na informacja  sms,  zosta-
nie  dyżurnemu przetłumaczo-
na w formie głosowej. Telefon 
czynny jest całą dobę, gdyż 
Straż Miejska w Wejherowie 
pracuje całodobowo. W wejhe-
rowskiej Straży Miejskiej osoba 
głuchoniema może sprawę 
załatwić na miejscu. Funkcjo-
nariuszka Anna Blok ukończy-
ła kurs migowy I i II stopnia  
i bez problemu porozumie się 
z osobą  głuchoniemą.   

Telefon do StraŜy Miejskiej  
dla głuchoniemych   

Orzeł Agrobiznesu  
z Wejherowa    

Zakończyła się kolejna edycja kon-
kursu o nagrodę Orła Agrobiznesu. 
Wśród laureatów znalazła się Gmin-
na Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” w Wejherowie. Srebrnego Pro-
motora Orłów Agrobiznesu otrzy-
mał Krzysztof Hildebrandt prezy-
dent Wejherowa za rekomendowa-
nie wejherowskiej spółdzielni. 

Wyróżnienia odebrali podczas 37. edycji 
konkursu, która odbyła się w Warszawie - 
prezes wejherowskiej GS Zbigniew Koło-
dziejczyk i zastępca prezydenta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz. Nagrodę otrzymu-
ją firmy posiadające udokumentowany 
sukces rynkowy. 
   Wejherowska Gminna Spółdzielnia „Sa-
mopomoc Chłopska” zalicza się do ścisłe-
go grona firm agrobiznesowych w Polsce. 
Spółdzielnia prowadzi m.in. sprzedaż arty-
kułów w branży spożywczej, chemiczno - 
kosmetycznej, metalowej, włókienniczej  
i artykułów gospodarstwa domowego.  

 

 

Jest nas więcej   
Kolejny rok utrzymał się przyrost 
mieszkańców Wejherowa. Z danych 
Wydziału Spraw Obywatelskich UM w 
Wejherowie wynika, że 31 grudnia 
2011 r. w Wejherowie zameldowanych 
było 48.845 osób (47.446 na pobyt sta-
ły i 1.399 - czasowy). Rok temu na po-
byt stały i czasowy zameldowanych 
było 48.774 osoby. Pod względem 
wzrostu liczby mieszkańców, Wejhero-
wo jest jednym z najszybciej rozwijają-
cych się miast w Polsce.  

   W 2011 r. urodziło się 670 dzieci – 
342. chłopców i 322 dziewczynki. Zmar-
ło natomiast 460. wejherowian - w tym 
228. mężczyzn i 222. kobiety. Z innych 
gmin zameldowało się 835 osób, a wy-
emigrowały 62 osoby.  W ubiegłym ro-
ku zawarto w Wejherowie 546 mał-
żeństw i odnotowano 173 rozwody.   

 

Zenon Hinca - nowy komendant wejherowskiej Straży Miejskiej 

Jacek Pisarek odbiera Medal Róży 

Prezes wejherowskiego Gminnej Spółdzielni  
Zbigniew Kołodziejczyk  (z lewej)  

Anna Blok, funkcjonariuszka Straży Miejskiej w Wejherowie  
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NOWE SAMOCHODY DLA POLICJI  
Wejherowska policja otrzymała dwa nowe radiowozy – w tym jeden 
nieoznakowany. Pojazdy mają przyczynić się do poprawy bezpie-
czeństwa na drogach powiatu. Pieniądze na jedno z aut przekazało 
miasto Wejherowo wspólnie z gminą Wejherowo.  

Kluczyki do samochodów symbolicznie 
przekazano w Komendzie Powiatowej 
Policji w Wejherowie. Jak mówi zastępca 
prezydenta Piotr Bochiński, miasto rozu-
miejąc potrzeby policji, dokłada wszel-
kich starań, aby wspomóc te służby. 

Przypomnijmy, że podczas sesji 28 
czerwca br. wejherowscy radni przyjęli 
uchwałę dotyczącą przekazania 20 tys. 
złotych na zakup oznakowanego radio-
wozu dla Komendy Powiatowej Policji w 
Wejherowie. 

W trosce o zdrowie 
mieszkańców  

Polskie Towarzystwo Programów 
Zdrowotnych w Gdańsku z uznaniem  
i akceptacją odniosło się do Uchwały 
Rady Miasta Wejherowa ustalającej za-
kaz palenia papierosów w parku miej-
skim, amfiteatrze, na Kalwarii Wejhe-
rowskiej oraz na klatkach schodowych 
budynków wielorodzinnych. 
Członek Zarządu PTPZ Łukasz Balwicki 
w swoim piśmie skierowanym do Prze-
wodniczącego Rady Miasta Wejherowa 
Leszka Glazy, Prezydenta Miasta Wej-
herowa Krzysztofa Hildebrandta oraz 
Komendanta Straży Miejskiej w Wejhe-
rowie Zenona Hincy pogratulował wła-
dzom miasta podjęcia odważnej, a zara-
zem potrzebnej decyzji. 
  „…Cieszymy się, że ich śladem podążyło 
Miasto Wejherowo, którego Radni zad-
bali o ochronę osób przebywających w 
bardzo wielu miejscach publicznych. 
Państwa decyzja spowoduje zmniejsze-
nie ryzyka zachorowania na choroby 
odtytoniowe u biernych palaczy (takie 
jak: przewlekła obturacyjna choroba 
płuc, zawały serca, udary mózgu, nowo-
twory i inne), a także pomoże osobom 
palącym ograniczyć, a w dalszej konse-
kwencji porzucić swój nałóg” – napisał 
Łukasz Balwicki. 
Jak informuje Zenon Hinca komendant 
Straży Miejskiej w Wejherowie 
uchwała wejdzie w życie po opubliko-
waniu w Dzienniku Województwa Po-
morskiego, co oznacza że zacznie obo-
wiązywać za około półtora miesiąca, 
gdy się uprawomocni. W Parku Miej-
skim zostanie wyznaczonych kilka 
miejsc dla palaczy, gdzie palenie pa-
pierosów będzie możliwe bez szkody 

W nocy z soboty na niedzielę  
15 stycznia br. w budynku socjal-
nym przy ul. Iwaszkiewicza w Wej-
herowie wybuchł pożar. Spalony 
budynek, w którym osiem  rodzin 
straciło dach nad głową, nie nadaje 
się do zamieszkania.  

ak zapewnia Piotr Bochiński, za-
stępca prezydenta Wejherowa, 
podjęte są starania, aby osobom 
poszkodowanym w pożarze za-

bezpieczyć lokale.  
  Jedna rodzina mieszka już w budyn-
ku socjalnym w Gościcinie. Poszkodo-
wani mogą skorzystać z lokali przy ul. 
Sikorskiego wynajętych przez miasto 
od Wejherowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Poza tym rodziny, które 
ucierpiały w pożarze mogą wynająć 
mieszkania we własnym zakresie, za 
które zapłaci miasto.  

Decyzją Prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta każda z po-
szkodowanych rodzin otrzymała po-
moc z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie w postaci 

jednorazowej zapomogi finansowej  
w wysokości 2 tys. złotych. Dodatko-
wo uczniowie otrzymają zasiłki lo-
sowe w wysokości 400 złotych.    
Urząd Miejski zapewni również po-
moc w odtworzeniu utraconych w 
pożarze dokumentów.  

Osoby chcące pomóc rodzinom, któ-
re ucierpiały w pożarze mogą prze-
kazać pomoc w postaci sprzętów 
gospodarstwa domowego, pościeli, 
ręczników itp. do Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Pomoc przyj-
mowana jest codziennie w godzi-
nach pracy Ośrodka.   

Przypomnijmy, że tragicznej nocy na 
miejscu zdarzenia byli osobiście m.
in. Bogdan Tokłowicz i Piotr Bochiń-
ski, zastępcy prezydenta Wejhero-
wa. Dla poszkodowanych zabezpie-
czono salę w Szkole Podstawowej nr 
11 i skierowało także na miejsce 
zdarzenia autobus MZK, w którym 
pogorzelcy czekali na ugaszenie po-
żaru, nie chcąc zostawić swojego do-
bytku. 

PoŜar budynku  
przy ul. Iwaszkiewicza 

J 
INFORMACJA 

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że 
na tabl. ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Ja-
kuba Wejhera 8, 20 stycznia 2012 r. został 
wywieszony na  21 dni wykaz lokali miesz-
kalnych stanowiących własność Miasta 
Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemców: 
• lokal mieszk. nr 2 przy ul. św. Jacka 11 
wraz z ułamk. częścią gruntu dz. nr 368 
obręb 15 (użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 34 na os. Kaszubskim 14 
wraz z ułamk. częścią gruntu dz. nr 384/16 
obręb 9 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 4 przy ul. Judyckiego 14 
wraz z ułamk. część gruntu dz. nr 3 ob.. 14 
• lokal mieszk. nr 1 przy ul. Harcerskiej 14 
wraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr  
154/1 obręb 16 

Komendant Powiatowej Policji w Wejherowie Krzysztof Lawer, na ręce zastępcy prezyden-

ta Wejherowa Piotra Bochińskiego złożył podziękowanie za pomoc w zakupie auta.  



Styczeń 2012 r.                                           Nowiny -  www.wejherowo.pl                                                                Str. 7  

MIŁOŚNICY WEJHEROWA 
POMAGAJĄ  

Z in icjatywy przewodniczącego Klubu Miłośników Wejherowa Pawła 
Formeli zorganizowano zbiórkę prezentów świątecznych  dla potrze-
bującej ośmioosobowej rodziny z Wejherowa.  

Ponad dwudziestu członków klubu przy-
niosło mnóstwo różnych prezentów od 
słodyczy, po zabawki, przybory szkolne, 
ubranka i środki czystości. W ramach 
akcji „Świąteczna Paczka Klubu Miłośni-

ków Wejherowa” zostały one przekaza-
ne matce sześciorga dzieci: 2. letniej 
Emilki, 7. letniej Justynki, 8. letniej Wero-
niki, 10. letniego Mikołajka, 12. letniego 
Przemka i 13. letniej Darii.  

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wcielił się po raz kolejny  
w rolę Świętego Mikołaja i tym ra-
zem wręczył prezent świąteczny - 
klocki LEGO Julii Klaus z Wejherowa. 
Wziął udział w Świątecznej Akcji 
"Dziennika Bałtyckiego" pod hasłem: 
zaproś z nami Mikołaja.  

Święty Mikołaj  
w ratuszu   

Prezydent spotkał się z piłkarzami 
Gryfa Wejherowo  

W wejherowskim ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał 
się z piłkarzami WKS Gryf i trenerem Grzegorzem Nicińskim. Prezydent pogra-
tulował gryfitom dotychczasowych sukcesów w Pucharze Polski i wręczył im 
przyznane wcześniej nagrody pieniężne. 

- Poprzez zaproszenie 
piłkarzy Gryfa Wejhero-
wo do ratusza chciałem w 
imieniu władz miasta 
przekazać radość z odnie-
sionego przez Was sukce-
su. Pokonując Górnika 
pokazaliście, iż nie boicie 
się największych piłkar-
skich sław - powiedział 
Krzysztof Hildebrandt.   
   Każdy z piłkarzy otrzy-
mał nagrodę w wysoko-
ści 1000 zł. Nagrodę 
otrzymał także trener Grzegorz Niciński i kierownik drużyny Zbigniew Hallmann. W 
sumie prezydent miasta przeznaczył dla całego zespołu kwotę 33 tys. zł. Podkreślił 
też, że odniesienie wielu efektownych zwycięstw w roku obchodów 90. lecia klubu 
ma szczególne znaczenie. 
- Dziękujemy za wyróżnienia i to spotkanie, które będziemy pamiętać do końca swo-
ich karier piłkarskich i naszych boiskowych przygód. Mamy cichą nadzieję, że ta 
współpraca z miastem przyniesie obopólne korzyści i zaowocuje kolejnymi sukcesa-
mi w przyszłym roku - powiedział grający na pozycji pomocnika Maciej Szymański.  

Kamil Gołofit odszedł…  
Z nieopisanym smutkiem dowiedzieli-
śmy się, że w czwartek, 12 stycznia br. 
zatrzymało się serduszko Kamila Gołofi-
ta, który przez 16 lat heroicznie walczył 
o każdy dzień. Jego rodzicom – Marioli  
i Leszkowi, Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wraz ze współ-
pracownikami składa wyrazy najgłęb-
szego współczucia i dziękuje za wspa-
niałą lekcję miłości… 

Kamil urodził się ze złożoną wadą serca. 
Pomimo wielu trudności  i ograniczeń 
spowodowanych chorobą, był pełnym 
optymizmu i nad wyraz mądrym chłop-
cem. Można było Go też zobaczyć na 
specjalnym quadzie z chorągiewką ma-
jestatycznie jeżdżącym po wejherow-
skim deptaku… Kiedy ostatnio z Nim 
rozmawialiśmy, wierzył że będzie kie-
dyś normalnie żył… Chciał zostać kon-
struktorem samochodów … Chciał tak-
że pomagać innym … 
Kamilu, zawsze będziesz dla nas 
Wielkim Bohaterem w małym ciele… 

Relacja filmowa: www.zobaczwejherowo.pl  

www.zobaczwejherowo.pl  
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Lp.                          Organizacja pozarządowa                                                                                                                    Kwota w zł 

1. Karate Klub Wejherowo                                                             upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Akcja Lato  (nieobozowa) 7 400 

 2. Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”                                                                                            upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                          30 000 

3. Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej                  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Akcja Lato  10 000 

4. Klub Sportowy „Wejher”                                                                                                                   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                             23 000 

5. Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”                                                                  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 4 000 

6. Uczniowski Klub Pływacki „Trójka”                                                                                             upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                        7  000 

7. Klub Sportowy „MAXIMUS” - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży po-
przez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych 

6 000 

8. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”   - upowszechnianie kult. fizycznej i sportu  - siatkówka,  lekkoatletyka, sporty walki , piłka noż-
na;  Akcja Zima 2012  

23 000 

9. Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe                                                                                   upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu                               8 000 

10. Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”                                                                                       upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu         15 000 

11.  Klub Sportowy „Chopina” Wejherowo                                                                                      upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu  1 500 

12. Klub Karate „Kyokushin” i Sportów Walki                                                                              upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu                                                                                                2 000 

13. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne  - upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu; organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych                                                                                                           

7 500 

14. Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo  - upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu; organizacja czasu wolnego dzieci  
i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych;  Akcja Lato 2012 (nieobozowa) 

16 000 

15. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki „SHOTOKAN i LA”                          upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu  1 000 

16. Kurkowe Bractwo Strzeleckie                                                                                                        upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu  2 000 

17.  Uczniowski Klub Sportowy „Basket - Ósemka”                                                                      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 8 000 

18.  Polski Związek Głuchych                                                                                                                           pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja  1 000 

19.  Wejherowska  Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”  - upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu; Akcja Lato 2012 (nieobozowa) 24 000 

20.  Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie                                                                                                  ochrona zdrowia; kultura i sztuka 6 200 

21. Polski Związek Głuchych                                                        ochrona zdrowia ;  kultura i sztuka;  krajoznawstwo i promocja regionu 6 000 

22. Fundacja „Uśmiech Dziecka”                                                                                                                                                                 ochrona zdrowia 4 500 

23. SPON Filia w Redzie                                                                                                                                                                                  ochrona zdrowia 3 000 

24.  SPON „Barka”                                                                                                                                                                                                ochrona zdrowia 2 000 

25. Polski Czerwony Krzyż                                                                                                                                                                            ochrona zdrowia 3 000 

26. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy                                                                  ochrona zdrowia 2 500 

27.  Akcja Katolicka pw. Św. Anny                                                                                                                                                                ochrona zdrowia 1 000 

28.  Polski Związek Niewidomych                                                                                                                                                                ochrona zdrowia  2 800 

29. Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”                              przeciwdziałanie alkoholizmowi; zwalczanie narkomanii 105 000 

30. Zgromadzenie Sióstr Albertynek                                                                                                                                                          Akcja Lato 2011 6 400 

31.  Stowarzyszenie TRAMPOLINA                                                                                       przeciwdziałanie alkoholizmowi; ochrona zdrowia 5 000 

32. Parafialny Zespół „Caritas”                                                                                                                                                                      *Akcja Lato 2011 7 200 

33.  Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”  3 000 

34. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                                                                                                                                            Akcja Lato 2011 6 000 

35.  Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”                                                 1 500 

36.  Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie                                                                                                                                                       kultura i sztuka 6 000 

37.  Akcja Katolicka pw. Św. Leona                                               Akcja Lato 2012; kultura i sztuka; krajoznawstwo i promocja regionu  6 500 

38.  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej         kultura i sztuka; ochr. zdrowia; krajoznawstwo i promocja regionu; *Akcja Lato 2012 13 000 

39.  Związek Harcerstwa Polskiego                             upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  kultura i sztuka;; Akcja Lato 2012                                                                                      18 000 

40.  Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy                                                                                                                                                 kultura i sztuka       4 000 

41.  Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Polska YMCA                             kultura i sztuka; krajoznawstwo i promocja regionu 3 500 

42. Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku                                                                                                                                          kultura i sztuka  2 500 

43.  Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”                                                                                                                                    kultura i sztuka 2 000 

44.  Chór Męski „Harmonia”                                                                                                                                                                               kultura i sztuka 9 000 

45.  Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny”              kultura i sztuka;                                                                                    1 000 

                                                                                                                                                                                                                                         RAZEM  426 000 

DOTACJE NA 2012 ROK PRZYZNANE  
Wykaz podmiotów,  którym Prezydent Wejherowa udzielił dotację na realizację zadań zleconych z zakresu zadań pu-

blicznych  należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2012 roku. 
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KULTURALNIE W WEJHEROWIE 
koncerty-wystawy-spotkania   

 luty 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
7.02, godz. 10 - Spektakl pt. „Czerwony Kapturek”  
w  wykonaniu aktorów Teatru Władca Lalek ze Słupska, 
wstęp wolny, aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; 
10.02, godz. 18 - Spektakl pt. „Magnetyzm dobroczyn-
nych serc”, czyli... wieczór z Fredrą. Wystawiany z okazji 
Światowego Dnia Chorego. Aktorami są osoby publiczne 
z obrębu miasta i gminy Wejherowo, aula Gimnazjum nr 
1 w Wejherowie;  
24.02, godz. 18 - Wernisaż wystawy prac niemieckiego 
malarza marynisty Horsta Wagnera, wstęp wolny, Ratusz 
w Wejherowie. Wystawa czynna w dniach 24.02 – 23.03 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
10.02 – 11.02 - Obchody  Światowego Dnia Chorego  
10.02, godz. 18.00 – aula Gimnazjum nr 1 – przedsta-
wienie „Wieczór z Fredrą”, czyli „Zemsta” i „Śluby panień-
skie” we fragmentach – bilety (w cenie nie mniej niż 30 
zł) do nabycia w siedzibie Biblioteki przy ulicy Kaszub-
skiej 14 lub przed spektaklem. Całkowity dochód ze spek-
taklu przeznaczony będzie na Hospicjum im. Św. Judy Ta-
deusza w Wejherowie; 
10.02 – 11.02 - kiermasz na rzecz Hospicjum im. Św. Ju-
dy Tadeusza w Wejherowie w budynku Biblioteki przy ul. 
Kaszubskiej 14 ; 
22.02, godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
29.02 - otwarcie wystawy międzynarodowej SILVA RE-
RUM - prace o zróżnicowanej tematyce i formie wypowie-
dzi artystycznej, autorstwa dwudziestu dwóch artystów  
z siedmiu krajów europejskich, (wystawa czynna od  
17.01 w holu wystawienniczym Biblioteki);  
wystawki związane z rocznicami:  
Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez Jana Pawła II w 
1992 r.; 110. rocznica urodzin Johna Steinbecka,  amerykań-
skiego pisarza, autora powieści „Na wschód od Edenu”, 70. 
rocznica urodzin Danuty Wawiłow, autorki utworów dla 
dzieci, 200. rocznica urodzin Charlesa Dickensa - najwybit-
niejszego twórcy angielskiej powieści społeczno-obyczajowej 
II poł. XIX w., m.in. Klub Pickwicka – Filia nr 2. 

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

www.bibliotekawejherowo65lat.blox.pl 

Zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju 

Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty i Po-
moc Psychologiczno – Pedagogiczną TRAMPOLINA, za-
prasza na zajęcia do Centrum Psychologiczno – Pedago-
gicznego TRAMPOLINA  przy ul. Sobieskiego 221/3 w  
Wejherowie,  realizowane dla dzieci posiadających opinie 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Szczegóło-
we informacje i zgłoszenia tel.  723 002 004. 

Pomysł na ferie  
Tak jak każdego roku podczas ferii zimowych będzie można  
w Wejherowie atrakcyjnie spędzić wolny czas. Dla dzieci  
i młodzieży do wyboru będzie wiele interesujących zajęć or-
ganizowanych przez placówki kulturalne i oświatowe:  

Wejherowskie Centrum Kultury - ArtFERIE  

WCK podczas tegorocznych ferii proponuje dzieciom i mło-
dzieży warsztaty gobelinu, filcowania, origami, wokalne, wi-
kliniarstwa, linorytu i grafiki, komiksowe. 
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 
10-14 w dwóch grupach wiekowych: młodsza (dzieci klasy 
III-VI szkoły podstawowej) i starsza (młodzież gimnazjalna  
i ponadgimnazjalna). Warsztaty odbywać się będą w Gimna-
zjum nr 1 w Wejherowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejhe-
rowie. Informacje i zapisy: 58 672 27 75 (WCK).  

Ferie w bibliotece  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra 
Majkowskiego w Wejherowie zaprasza dzieci w wieku 7-
12 lat na „Ferie w bibliotece”. Zajęcia odbywać się będą w 
trzech grupach: zajęcia teatralne – dla uczniów klas 4-6;   
zajęcia gimnastyczno-taneczne – dla uczniów klas 4-6; 
zajęcia plastyczne – dla uczniów klas 0-3. Ilość miejsc 
ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w Wy-
pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.  
 W bibliotece odbędą się dwa spektakle w wykonaniu 
krakowskiego Teatru Duet: "Przygody Kota Filona" 8 lu-
tego o godz. 10 oraz "Grzecznie i Bezpiecznie" 9 lutego, 
godz. 16.30. Wstęp wolny! 11 lutego o godz. 12.00 pokaz 
w wykonaniu uczestników zajęć na zakończenie ferii.  

Ferie  w  muzeum 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia w czasie 
ferii zimowych. Zajęcia będą odbywały się w godz. 9-13.  
W programie: zajęcia  plastyczne, malarstwo  na  szkle  i  cera-
mice, czerpanie  papieru  i  zdobnictwo, wycieczki  historycz-
ne  po  mieście, zajęcia z cyklu: poznajemy język i kulturę ka-
szubską, spotkania z ciekawymi osobami, zabawy z muzyką.  
Cena udziału w zajęciach: 50 zł/osoba za 1 tydzień (płatne 
pierwszego dnia zajęć). Podczas zajęć dzieci w czasie prze-
rwy śniadaniowej otrzymają ciastko i napój. W cenę wliczone 
są wszystkie potrzebne materiały do pracy i zabawy.  
Zgłoszenia tel. (58) 672-29-56, (58) 736-18-21.  

Ferie na sportowo  

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” zaprasza na zajęcia 
sportowe „Akcja Zima 2012”. Zajęcia będą się  
odbywać w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejhero-
wie ul. Śmiechowska 36. Początek zajęć o godzinie 9.   
30 stycznia – piłka nożna – rocznik 1996 - 1997 
30 stycznia – piłka nożna – rocznik 1998 - 1999 
1 lutego – piłka nożna – rocznik 2000 - 2001 
2 lutego – piłka nożna – rocznik 1996 - 1997 
3 lutego – piłka nożna – rocznik 1998 - 1999 
6 lutego – piłka nożna – rocznik 2000 - 2001 
7 lutego – piłka nożna – rocznik 1996 - 1997 
8 lutego – piłka nożna – rocznik 1998 - 1999 
9 lutego – piłka nożna – rocznik 2000 - 2001 
10 lutego – piłka nożna – rocznik 1999 – 2001         
Zajęcia sportowe otrzymały dotację z Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie.  
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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,  

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  
(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30,  

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 

Halowe Turnieje Tenisowe 
W hali Wejherowskich 
Kortów Tenisowych roze-
grano dwa deblowe Turnie-
je Tenisowe. W pierwszym, 
który odbył się w grudniu 
2011 r. zwyciężyli Sebastian 
Skrzypczak i Adam Pienczk, 
którzy w finale pokonali 
Jarosława Dziekońskiego  
i Wojciecha Steca. Turniej 
drugi, rozegrany 14-15 
stycznia br. zakończył się 
zwycięstwem Jarosława 
Dziekońskiego i Michała Jelińskiego. Organizatorzy turnieju - Mirosława i Lech 
Bieńkowski, zapowiadają kolejne turnieje dla amatorów tenisa. 

 

Mieszkańcy nagrodzeni  
za dekoracje świąteczne 

Rozstrzygnięto tegoroczny konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację 
świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie Miasta Wejherowa.  
Prezydent Krzysztof Hildebrandt gratulując laureatom konkursu i wszystkim 
uczestnikom tak wspaniałego przygotowania dekoracji  świątecznych podzięko-
wał za inicjatywę i wkład pracy.   
- Mieszkańcy włożyli wiele serca i autentycznej pasji w wykonanie świątecznych 
dekoracji, co razem z dekoracjami miejskimi tworzy szczególny klimat naszego 
miasta - powiedział prezydent.  
  W kategorii dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wieloro-
dzinnych pierwsze miejsce zajęła Jolanta Damaszke (ul. Pruszkowskiego), 
drugie - Daria i Adam Korzeniowscy (ul. Okrężna), a trzecie - Jolanta Kłusak 
(ul. Sędzickiego). W kategorii dekoracje świąteczne balkonów i okien w do-
mach jedno- i wielorodzinnych zwyciężyła Ewa Tukalska (os. Kaszubskie), 
drugie miejsce zajęła Patrycja Danisewicz (ul. Sędzickiego 13), trzecie -  
Urszula Boszke (ul. Rejtana). Wyróżnienia otrzymały Elżbieta Poczan  
(ul. Iwaszkiewicza) i Elwira Jaedtka-Pieszak (ul. Stefczyka).  
Dekoracje oceniała komisja w składzie: Teresa Patsidis (przewodnicząca), 
Dorota Grochalska, Leszek Miś, Roman Górecki, Gabriela Wańdoch, Jacek 
Thiel, Natalia Borkowska-Mudlaff i Tacjana Bielawa.  

Michał Jeliński (pierwszy z lewej) i Jarosław Dziekoński (drugi 
z prawej) pokonali Marcina Kennera i Tomasza Guzmana 

Dekoracje oceniała komisja, której przewodniczyła Teresa Patsidis (z prawej).  
Galeria zdjęć i relacja  filmowa: www.zobaczwejherowo.pl 






