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26 STYCZNIA

razem w Sylwestra

Tej nocy nikt nie musiał być sam, bo razem witaliśmy Nowy Rok 2012 w wejhe-
rowskim parku. Jak bawili się mieszkańcy miasta na sylwestrowej plenerowej 
imprezie? Zobacz fotoreportaż na str. 9, a także zdjęcia w galerii na naszej stronie 
internetowej:  www.pulswejherowa.pl

ponad 26 tysięcy 
Wśród planowanych inwestycji i remontów dróg powia-

towych nie ma ulic w stolicy powiatu, mimo, że niektórzy 
radni postulowali podjęcie działań w mieście. 

Na sesji Rady Powiatu Wejherowskiego doszło do dyskusji na ten temat. Sta-
rosta wejherowski podważył zasadność budowy Węzła Zryw wraz z połączeniem 
do ul. Sikorskiego. Tymczasem dokumentacja tej inwestycji jest prawie gotowa. 
                     str. 6

Spór o drogi
Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomo-
cy zagrała po raz 
20. m.in. w Wejhe-
rowie i Luzinie, 
gdzie zebrano łącz-
nie 26 089,79 zł.

W minioną niedzielę na 
ulicach zaczerwieniło się od 
serduszek. Młodzież po raz 
kolejny spisała się w roli 
wolontariuszy charytatyw-
nej akcji. W sumie było ich 
ponad 60. 

Sztab XX WOŚP dla Wej-
herowa i Luzina znajdował 
się w Wejherowskim Cen-
trum Kultury, które zorga-
nizowało imprezę artystycz-
ną w Centrum Handlowego 
„Kaszuby”. 

Tam zbierano pieniądze 
m.in. podczas licytacji oraz 
sprzedaży orkiestrowych 
gadżetów Na scenie prezen-
towały się zespoły dziecięce 
i młodzieżowe, były pokazy 
ratownictwa WOPR i poka-
zowe akcje strażackie.

Nie zawiedli mieszkańcy 
miasta, uczestnicząc w im-
prezie CH „Kaszuby” i oka-
zując hojność podczas całej 
akcji. Zebrane pieniądze 
przeznaczone są  na urzą-
dzenia do ratowania wcze-
śniaków i pompy insulino-
we dla kobiet ciężarnych 
chorych na cukrzycę.

         str. 8

Kornelia Wiśniewska z ZSO nr 4 zbierała pieniądze 
przed wejściem do Centrum „Kaszuby”.

r e k l a m a
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AKTUALNOŚCI

Nawet w styczniu warto pospacerować po parku, ale 
lepiej bez papierosa, mimo, że uchwała Rady Miasta 
jeszcze nie obowiązuje.

Nowe radiowozy wejherowskiej policji.

Policjanci z powiatu wejherowskiego brali udział w eg-
zaminach strzeleckich, w ramach doskonalenia zawodowe-
go. Wcześniej  stróże prawa z Wejherowa przeszli szereg 
etapów szkoleń, podczas których ćwiczyli strzelanie szyb-
kie i dynamiczne. Każdy z policjantów oddał po kilkadzie-
siąt strzałów z broni krótkiej służbowej. W egzaminie na 
strzelnicy wejherowskiej jednostki wojskowej brali udział 
policjanci wszystkich pionów: prewencji, ruchu drogowego 
i kryminalnego. 

Sprawność i umiejętności będą skuteczniejsze w połą-
czeniu z nowym sprzętem, a wejherowscy policjanci otrzy-
mali niedawno dwa nowe samochody. Auta marki Hyundai 
i30 oraz Kia Ceed zakupiła Komenda Główna Policji przy 
finansowym wkładzie Starostwa Powiatowego, Urzędu 
Miasta i Urzędu Gminy w Wejherowie.

Oznakowany hyundai i30 kombi wyposażony jest w sil-
nik wysokoprężny o pojem. 1,6 litra, 6-biegową skrzynię 
biegów i klimatyzację. Nieoznakowana kia ceed ma silnik 
1,6 benzyna, 6-biegową skrzynię biegów i klimatyzację. 

Straż Miejska w Wejherowie uruchomi-
ła specjalny numer telefonu, na który oso-
by głuchonieme mogą zgłaszać interwencje, 
wnioski i uwagi poprzez wysłanie SMS. Sms-
-y można wysyłać na numer:  58 677 14 72. 

Zainstalowanie specjalnego sprzętu pozwala odczytać 
informację w formie głosowej. Telefon czynny jest całą 
dobę, tak, jak pracuje Straż Miejska w Wejherowie. 

Jak informuje komendant Straży Miejskiej, Zenon 
Hinca, dobrze będzie jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie 
poda nie tylko numer telefonu z jakiego nadała informa-
cję, ale także adres zamieszkania. Ułatwi to funkcjona-
riuszom szybsze dotarcie do osoby potrzebującej pomocy.  

To nie jedyne działania, zmierzające do pomocy oso-
bom z tą niepełnosprawnością. Funkcjonariuszka wejhe-
rowskiej Straży Miejskiej, Anna Blok ukończyła kurs 
migowy I i II stopnia i potrafi porozumieć się z osobą  
głuchoniemą. Już kilkakrotnie pomogła interweniować 
w sprawach, dotcyzących osób niepełnosprawnych.

Specjalny telefon

pomoc dla osób
głuchoniemych

Dzięki uchwale, osoby 
niepalące będą mogły spa-
cerować po parku czy po 
Kalwarii bez konieczności 
wdychania papierosowego 
dymu. Tak będzie również 
na korytarzach i schodach w 
blokach oraz w kamienicach.

Taką decyzję zdecydo-
wanie pochwalili członko-
wie Polskiego Towarzystwa 
Programów Zdrowotnych w 
Gdańsku. Przewodniczący 
Rady Miasta Leszek Gla-
za, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
oraz komendant Straży 
Miejskiej Zenon Hinca 
otrzymali pismo od przed-
stawiciela Zarządu PTPZ 
Łukasza Balwickiego. 
Pogratulował on władzom 
miasta podjęcia odważnej, a 
zarazem potrzebnej decyzji. 

Palacze, a jest ich w 
Polsce ok. 10 milionów, 

Na klatce schodowej, w parku miejskim i na Kalwarii

Bez papierosów i dymu
Na grudniowej sesji Rady Miasta 

Wejherowa zapadła nietypowa, ale 
bardzo pożyteczna decyzja. Radni pod-
jęli uchwałę o zakazie palenia papiero-
sów w miejskim parku, w amfiteatrze, 
na Kalwarii Wejherowskiej oraz na 
klatkach schodowych budynków wie-
lorodzinnych. 

narażają na bierne wdy-
chanie dymu tytoniowego 
dorosłych, dzieci i młodzież. 
Stosunkowo niedawno roz-
szerzono katalog miejsc 
publicznych, objętych zaka-
zem palenia, a ustawodaw-
ca pozostawił samorządom 
możliwość tworzenia prze-
strzeni wolnych od dymu 
tytoniowego. Niektóre sa-
morządy zadbały o zdrowie 
mieszkańców oraz gości. 

„…Cieszymy się, że ich 
śladem podążyło Miasto 
Wejherowo, którego Radni 
zadbali o ochronę osób prze-
bywających w bardzo wie-
lu miejscach publicznych. 
Państwa decyzja spowoduje 
zmniejszenie ryzyka zacho-
rowania na choroby odtyto-
niowe u biernych palaczy 
(...), a także pomoże oso-
bom palącym ograniczyć, 
a w dalszej konsekwencji 

porzucić swój nałóg. Jako 
realizatorzy projektu two-
rzenia miejsc wolnych od 
dymu tytoniowego w woje-
wództwie pomorskim służy-
my Państwu pomocą i radą 
w podejmowaniu dalszych 
starań na rzecz ochrony 
zdrowia społeczeństwa.” – 
napisał Łukasz Balwicki z 
Zarządu PTPZ do przesta-
wicieli władz Wejherowa.

Uchwała wejdzie w życie 
po opublikowaniu w Dzien-
niku Województwa Pomor-

skiego, co oznacza że za-
cznie obowiązywać za około 
miesiąc.

Dla tych, którym trud-
no jest pozbyć się nałogu 
mamy wiadomość na po-
cieszenie: w Parku Miej-
skim im. A. Majkowskiego 
zostanie wyznaczonych 
kilka miejsc dla palaczy. 
Tam będzie można zapalić 
papierosa bez szkody dla 
zdrowia innych spacero-
wiczów oraz bez narażenia 
się na mandat. 

PIJANY DŁUGI WEEKEND, CZYLI 
NA GAZIE I BEZ PRAWA JAZDY
Podczas ostatniego, długiego weekendu, wejherow-

scy policjanci zatrzymali na drogach powiatu aż 7 nie-
trzeźwych kierowców oraz jednego po spożyciu alko-
holu. Niebawem nieodpowiedzialni kierowcy zostaną 
przesłuchani i usłyszą zarzuty. Za popełnione przestęp-
stwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości 
grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 2. 

Na drogach w trakcie weekendu doszło aż do 16 nie-
groźnych kolizji drogowych. Jedną z nich spowodował 
nietrzeźwy kierowca, który toyotą camry najechał na 
tył samochodu opel astra w Rumi na ul. Kujawskiej (w 
czwartek 5.01.2012). 

Okazało się, że nietrzeźwy kierowca nie posiadał 
prawa jazdy, a badanie alko-testem wykazało, że miał 
prawie 2 promile. 

Mimo 16 kolizji drogowych oraz 8 kierujących znaj-
dujących się pod wpływem alkoholu, ten weekend na 
drogach powiatu wejherowskiego można zaliczyć do 
spokojnych. Podczas tak długiego wypoczynku nie do-
szło do żadnego wypadku drogowego.

UMIEJĘTNOŚCI I NOWE RADIOWOZY

rEKlAMuJ SIĘ  w
pulSIE  wEJhErOwA

Atrakcyjne ceny i rabaty
Tel.:  606-629-454
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WYDARZENIA
Dla bezdomnych i ubogich

wigilia u franciszkanów

Ojciec Ewaryst Gręda pośród swoich podopiecznych.

Podczas wieczerzy z jasełkami wystąpiły dzieci z 
parafii św. Anny.

Opłatkowe spotkanie w Cechu

rzemieślnicza rodzina
Aktywni zawodowo oraz emerytowani rzemieślnicy z Wejhe-

rowa i powiatu spotkali się  w święto Trzech Króli na uroczysto-
ści z okazji Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Nie zabrakło 
opłatka i życzeń, wspólnej modlitwy oraz kolęd.

Ks. prałat Tadeusz Reszka modlił się z rzemieślnikami 
i składał im życzenia. Na zdjęciu w towarzystwie Bru-
nona Gajewskiego i Krzysztofa Hildebrandta.

Powiatowy Cech Rze-
miosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, Związek 
Pracodawców w Wejhero-
wie dba o integrację śro-
dowiska i nie zapomina o 
emerytowanych rzemieślni-
kach. Dlatego na spotkaniu 
świąteczno-noworocznym w 
auli szkoły przy ul. Kalwa-
ryjskiej, spotkały się co naj-
mniej dwa pokolenia człon-
ków Cechu. 

Nie zabrakło też gości, w 
tym ks. Tadeusza Reszki, 
kapelana Cechu Rzemiosł, 
prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta i jego zastępcy 
Bogdana Tokłowicza oraz 
wójta gminy Wejherowo 
Henryka Skwarło. Obecny 
był prezes Izby Rzemieślni-
czej w Gdańsku Wiesław 
Szajda i Starszy Cechu w  
Gdyni, Adam Wika-Czar-
nowski. Dla wszystkich za-
śpiewał znakomity Chór Mę-
ski „Harmonia” oraz soliści. 

Honorowy prezes chóru, 
a zarazem Starszy Cechu 
Brunon Gajewski otrzy-
mał podziękowania od dyry-
genta Marcina Grzywacza 
za wspieranie zespołu przez 
organizację rzemieślniczą.

Był też czas na modlitwę 
pod przewodnictwem ks. 
prałata Reszki. W święto 
Objawienia Pańskiego pod-
kreślił on, z jaką pokorą mę-
drcy oddawali cześć Dzie-
ciątku, aby „nie mówiąc nic, 
powiedzieć wszystko”. 

Przypomniał też, że przy 
narodzonym Jezusie stał 
wiernie św. Józef, rzemieśl-
nik i patron zebranych. AK.

Wigilię przygotowano, 
jak co roku, dla podopiecz-
nych Kuchni św. Francisz-
ka i koła Caritasu w parafii 
św. Anny, a także MOPS w 
Wejherowie. Te instytucje 
były organizatorami spo-
tkania, nad którym głów-
ną pieczę sprawował ojciec 
Ewaryst Gręda, opiekun 
Kuchni św. Franciszka. 

Wolontariusze (głównie 
panie z parafii), którym na-
leży się szczególne uznanie, 
przygotowali 1500 pierogów 
i ponad sto porcji wszelkich 
innych potraw, których nie 
może zabraknąć na wigilij-
nym stole. 

Były też paczki, występy 
dzieci oraz modlitwa pod 
przewodnictwem o. Ty-
beriusza Nitkiewicza, 
który odczytał fragment 
Ewangelii. 

Były wreszcie słowa 
otuchy i życzenia, m.in. od 
prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta, który wraz z za-
stępcą Bogdanem Tokło-
wiczem i dyrektor MOPS, 
Ewą Kłosowską gościł na 
tej wzruszającej wigilii. 

Mimo smutnego losu, 
uczestnicy cieszyli się z tych 
miłych chwil w ciepłej, ser-
decznej atmosferze, pośród 
kolęd i światełek na choince.

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia w klasztorze francisz-
kanów w Wejherowie przy stołach zasiadło 120 osób potrzebują-
cych, w tym bezdomnych. Zanim uczestnicy wieczerzy skoszto-
wali tradycyjnych potraw, modlili się i śpiewali kolędy.

Wolontariusze z koła Caritas i kuchni św. Franciszka uwijali się pracowicie, aby 
przygotować i podać tradycyjne wigilijne potrawy.
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ROZMOWA

wejherowo rozwija się 
w dobrym kierunku

O budżecie, inwestycjach, kryzysie i przedsiębiorczości w mieście, w nowym roku 
rozmawiamy z prezydentem Wejherowa, Krzysztofem Hildebrandtem

dokończenie na str. 5

- Panie Prezydencie, 
podczas sesji budżeto-
wej i konferencji na ten 
temat podkreślał pan, 
że to będzie trudny rok. 
Z różnych przyczyn do 
miejskiej kasy trafia 
coraz mniej pieniędzy. 
Czy mieszkańcy mają 
się czego obawiać? Czy 
funkcjonowanie miasta 
jest zagrożone?

- Nie, nie musimy się ni-
czego obawiać. Budżet jest 
skonstruowany tak, żeby 
zapewnić sprawne funk-
cjonowanie miasta i jego 
zrównoważony rozwój. Bę-
dziemy musieli ograniczyć 
niektóre przedsięwzięcia 
i plany ze względu na ko-
nieczne oszczędności, ale to 
nie znaczy, że Wejherowo 
nie będzie się rozwijać. 

- Opozycja zarzuca 
władzom miasta zasła-
nianie się kryzysem go-
spodarczym, którego w 
praktyce nie odczuwa-
my, a także polityką rzą-
du, która jest jednakowa 
wobec wszystkich samo-
rządów, nie tylko wobec 
Wejherowa.

- I właśnie dlatego w 
większości samorządów na-
szego województwa padają 
te same zarzuty pod adresem 
polityki rządu i te same ar-
gumenty, co w Wejherowie. 
Podobnie jak ja wypowiadał 
się w grudniu  m.in. marsza-
łek pomorski, Mieczysław 
Struk i inni samorządowcy. 

Zresztą nie chodzi tylko 
o Pomorze, ale o cały kraj, o 
czym świadczy akcja Związ-
ku Miast Polskich. Wyraża 
on ubolewania i rozżalenie 
z powodu przerzucania cię-
żaru zmniejszania deficytu 
finansów publicznych na 
samorządy. Wzrost VAT, 
akcyzy i innych opłat, a 
także ograniczanie dota-
cji na placówki oświatowe 
oznaczają dla samorządów 

dodatkowe koszty. To do-
bija samorządy! Związek 
Miast apeluje do prezyden-
tów i burmistrzów o mo-
bilizację i wspólną obronę 
przed taką polityką. 

To nie jest mój wymysł, 
ale poważny ogólnopolski 
problem. Nasze środki po-
chodzą w większości od 
rządu, czy to w formie sub-
wencji, dotacji czy poprzez 
udział w podatkach. Jeśli 
rząd ma kłopoty, przekazu-
je samorządom mniej pie-
niędzy. 

Samorząd nie jest uza-
leżniony od rynku, tylko 
od sytuacji, jaką stworzy 
finansów. Poza tym rząd 
wymyśla niepotrzebne a 
kosztowne reformy, np. w 
oświacie.

- Wracając do uchwalo-
nego niedawno tegorocz-
nego budżetu, większość 
radnych poparła pań-
ski projekt, odrzucając 
wszystkie wnioski opozy-
cji. I znów zawrzało...

- Zależy nam na współ-
pracy z opozycją i lepszej 
atmosferze obrad, ale ob-
wiązują pewne przepisy i 
zdrowy rozsądek. 

Niestety, zabrakło pracy 
w komisjach czyli w miej-
scu, w którym w naturalny 
sposób odbywa się analiza 
budżetu. Tam składa się 
propozycje i jest czas na od-
niesienie się do nich przez 
służby finansowe. Chodzi 
o analizę wniosków pod 
kątem możliwości wprowa-
dzenia poprawek i zgodno-
ści z prawem. Jeśli radni 
PO dopiero na sesji mają 
propozycje, związane m.in. 
z kredytem, to nie da się 
zgodnie z prawem przepro-
wadzić określonej procedu-
ry. Wnioski opozycji były 
złożone w taki sposób, żeby 
nie mogły być przyjęte. Były 
bardziej propozycjami me-
dialnymi niż faktycznymi.

- Kryzys i polityka 
rządu to problemy ogól-
nopolskie, a w Wejhero-
wie kontrowersje budzi 
budowa nowego Cen-
trum Kultury. Zdaniem 
radnych Platformy, ta 
inwestycja pochłania 
duże pieniądze i pogłę-
bia zadłużenie. 

-  Opozycja nie przed-
stawia rzeczywistego sta-
nu zadłużenia, z którym 
nie jest źle. Potwierdza to 
uchwała Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdań-
sku, zawierająca dane na 
temat długu miasta w la-
tach 2012-2013. Sięga on 
ok. 30 procent planowa-
nych dochodów, podczas 

gdy dopuszczalny poziom 
zadłużenia wynosi 60 pro-
cent. Z kolei koszty obsługi 
długu wyniosą ok. 3,5 pro-
cent dochodów, a dopusz-
czalna granica wynosi 15 
procent.

Wejherowskie Centrum 
Kultury, budowane po czę-
ści ze środków unijnych, 
wymagało zaciągnięcia kre-
dytu, ponieważ inwestycja 
przekracza roczne możliwo-
ści finansowe miasta. Nie 
można jej podzielić na od-
cinki, tak jak na przykład-
budowę drogi.

- Czy nie za duży jest 
rozmach Filharmonii Ka-
szubskiej ?

- Nowoczesne Centrum 

Kultury jest bardzo po-
trzebne wejherowianom, 
gdyż w  mieście musi być 
więcej możliwości kultural-
nego i ciekawego spędzania 
czasu i rozrywki. Poprzed-
nia placówka była powo-
dem do wstydu, zwłaszcza, 
że Wejherowo cieszy się 
mianem duchowej stolicy 
Kaszub. Duchowość to nie 
tylko religia, ale też kultu-
ra. Centrum pozwoli m.in. 
na rozwój dzieci i młodzie-
ży w różnych dziedzinach, 
a dorosłym mieszkańcom 
umożliwi bezpośredni kon-
takt z kulturą, sztuką i roz-
rywką w odpowiednich wa-
runkach i na odpowiednim 
poziomie. 

W naszej historii tylko 
raz mieliśmy szanse na 
powstanie takiego obiektu, 
kiedy pojawiały się dotacje 
unijne i dlatego budujemy 
centrum z prawdziwego 
zdarzenia, na pokolenia.  

Owszem,  inwestycja 
wzbudza kontrowersje, ale 
ma również bardzo wielu 
zwolenników. Mieszkańcy 
często wyrażali zadowo-
lenie z powstania tej pla-
cówki. Tę politykę poparła 
także większość wyborców.

- A co z nieutwardzo-
nymi drogami, zwłasz-
cza na Śmiechowie?

- Wprawdzie z uwagi na 
trudniejszą sytuację finan-
sową ograniczyliśmy w tym 
roku inwestycje drogowe, ale 
przygotowujemy się do tego, 
żeby w tej kadencji kilka 
dróg zostało w całości utwar-
dzonych, chociażby płytami 
jumbo , co ułatwi mieszkań-
com poruszanie się.

Chciałem podkreślić, że 
to obecny kryzys, a nie bu-
dowa nowego WCK,  powo-
duje, że budowa dróg idzie 
wolniej. 

Trzeba też pamiętać, że 
wiele się pod tym względem 
zmieniło. Dla przykładu, 
kiedy obejmowałem stano-
wisko prezydenta, w sta-
rej części Śmiechowa była 
jedna utwardzona ulica 
Piotra Skargi. Dzisiaj jest 
ich większość. To dowód na 
to, że drogi były i są moim 
priorytetem.

- Powiedział pan, że 
tegoroczny budżet nie 
jest budżetem na miarę 
marzeń. A jakie są pana 
marzenia, związane z 
budżetem?

- Największym marze-
niem jest, żeby można było 
realizować więcej dróg, i 
tych małych i tych, które 
dają możliwość powiązania 
części miasta, po obu stro-
nach torów kolejowych i 
trasy nr 6. 
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O G Ł O S Z e N I e

r e k l a m a

ZAKŁAD uSŁuG KOMuNAlNYCh 
w wEJhErOwIE

84-200 wejherowo ul. Obr. helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl      www.zukwejherowo.pl

-  Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady komunalne 
   o pojemności 110 l. 120 l.  240 l. i 1100 l.,
-  Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
-  Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie do 3,5 tony,
-  Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
-  Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
-  Worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 110 litrów.

OFEruJE:

MASZ ODpADY
- MASZ ZuK

AKTUALNOŚCI

punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

plac Jakuba wejhera 8 
84-200 wejherowo

urząd Miejski w wejherowie
dokończenie ze str. 4

- Czy jest pan zado-
wolony z tego, co udało 
się w ostatnich latach 
zrobić?

- Stworzyliśmy strate-
gię rozwoju miasta, której 
realizacja w tej chwili się 
kończy i przygotowujemy 
się do kolejnego etapu. 
Taki moment pozwala za-
stanowić się, czy Wejhero-
wo rozwija się w dobrym 
kierunku, czy priorytety są 
prawidłowe? 

Dzisiaj mogę powiedzieć, 
że jestem zadowolony, bo 
wszystkie przedsięwzięcia 
nie tylko poprawiają es-
tetykę miasta i czynią je 
atrakcyjnym, ale prowadzą 
do ożywienia, zaś przede 
wszystkim przynoszą ko-
rzyść wejherowianom.  

Temu służy m.in. nie-
dawno zakończona rewita-
lizacja Śródmieścia i wejhe-
rowskiego parku, z którego 
możemy być dumni. Takie 
działania pozwalają nadać 
miastu istotną rangę w re-
gionie i w metropolii. 

Jest jeszcze wiele do 
zrobienia, ale myślę, że to 
osiągniemy.

- Ożywienie miasta 
to również rozwój firm, 
m.in. handlowych. Po-
dobno wysokie czynsze w 
lokalach użytkowych w 
centrum Wejherowa zmu-
siły niektórych przedsię-
biorców do zamknięcia 
sklepów czy zakładów 
usługowych.

- Miasto musi wynajmo-
wać lokale w formule prze-
targowej, a podczas przetar-
gu bardzo często cena jest 
podbijana. Generalnie nie 
mamy innej formy wydzier-
żawienia lokali i nie zawsze, 
jesteśmy zainteresowani 
wysokimi czynszami. Poza 
tym czynsze w lokalach 
gminnych są i tak niższe 
od tych w lokalach prywat-
nych, których na deptaku i 
rynku jest większość.

Mimo, że nie mamy 
wielu skutecznych narzę-
dzi, staramy się wspierać 
przedsiębiorców, m.in. mło-
dych poprzez konkurs Po-
morski Biznesplan i inne 

działania, podejmowane 
wspólnie z Izbą Przemysło-
wo-Handlową lub z Cechem 
Rzemiosł w Wejherowie. 
Bardzo mi zależy na przed-
siębiorczości mieszkańców, 
ponieważ dzięki niej mia-
sto się rozwija. Ubolewamy 
nad tym, że trudna sytu-
acja gospodarcza zmusza 
przedsiębiorców do ograni-
czania działalności.

-  Czy w tym roku bę-
dzie kontynuowana akcja 
promocyjna, propagująca 
atrakcje turystyczne Wej-
herowa? 

- Najistotniejsze jest, 
żeby w Wejherowie dobrze 
się mieszkało. Żeby naszym 
mieszkańcom  dobrze się tu 
żyło, czego w nowym roku 
życzę wszystkim wejhero-
wianom. To jest główny kie-
runek naszych starań, ale 
poza tym jesteśmy zainte-
resowani, żeby coraz więcej 
osób odwiedzało nasze mia-
sto. Turyści mogą wpłynąć 
na ożywienia gospodarcze 
miasta, zwłaszcza w cen-
trum, o którym wcześniej 
rozmawialiśmy. Mamy się 
czym pochwalić i na pewno 
będziemy zapraszać tury-
stów do Wejherowa.

- Dziękuję bardzo za 
rozmowę.

Rozmowa z prezydentem Wejhe-
rowa, Krzysztofem Hildebrandtem
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POWIAT WEJHEROWSKI

Zgodnie z przyjętym bu-
dżetem, powiat zaciągnie 
kredyt w wysokości 4 mln 
490 tys. zł, przeznaczony 
na spłatę dotychczasowego 
zadłużenia. W budżecie za-
pisano też trzy inwestycje 
(w tym dwie drogowe) oraz 
remonty kilku dróg na tere-
nie powiatu.

- To odpowiedzialny i pro-
rozwojowy budżet - stwier-
dził na sesji starosta wej-
herowski, Józef Reszke 
(Platforma Obywatelska). 

Nie wszyscy radni byli 
tego samego zdania. Cho-
ciaż uchwalili budżet więk-
szością głosów, nie brakowa-
ło zastrzeżeń i kontrowersji, 
dotyczących najważniejsze-
go dokumentu. Świadczy o 
tym długa dyskusja, poprze-
dzająca głosowanie.

NIEBEZPIECZNE
SKRZYŻOWANIE
Radni Klubu „Wspólny 

Powiat” zdecydowali się 
poprzeć budżet (stanowi-
sko klubu na sąsiedniej 
stronie), ale zaproponowali 
zmiany w projekcie. Jacek 
Thiel, w imieniu tego klu-
bu złożył wniosek o zacią-
gniecie kredytu w wysoko-
ści 3 mln zł na przebudowę 
skrzyżowania ulic Sienkie-
wicza, Św. Jana oraz 10 Lu-
tego w Wejherowie.

- Miasto wykonało za 
własne środki dokumenta-
cję techniczną przebudowy 
skrzyżowania dróg powiato-
wych Św. Jana i 10 Lutego 
z drogą wojewódzką, jaką 
stanowi ulica Sienkiewicza. 
Realizacja tej inwestycji 
znacznie zwiększy bezpie-
czeństwo ruchu drogowego 
i poprawi komunikację w 
tym miejscu – powiedział 
Jacek Thiel.

Będą remonty dróg,
ale poza wejherowem

uchwalony budżet powiatu wzbudził kontrowersje na sesji   

Tegoroczne dochody powiatu wejherowskiego wyniosą 
ponad 141, 6 mln zł, a wydatki ponad 140 mln zł - to najważ-
niejsze liczby, zapisane w uchwale budżetowej, przyjętej 
na ostatniej w minionym roku sesji Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego. Gorącym tematem tej sesji były problemy ko-
munikacyjne w samym Wejherowie.

CO Z WĘZŁEM 
W ŚMIECHOWIE?
Radny Wojciech Ryba-

kowski z PiS apelował o 
zajęcie się innym trudnym 
komunikacyjnym tema-
tem. Radny przypomniał, 
że w poprzedniej kadencji 
wspólnym priorytetem rad-
nych PO i PiS była budowa 
bezkolizyjnego połączenia 
dwóch części Wejherowa 
na wysokości planowanego 
Węzła Zryw w Śmiechowie. 

- Jestem zaniepokojo-
ny, że powiat odstępuje od 
tego pomysłu, a w budżecie 
nie zabezpieczono żadnych 
środków choćby na wstępne 
prace, zmierzające do roz-
poczęcia inwestycji. Wnio-
skuję o przeznaczenie choć-
by symbolicznej kwoty 100 
tysięcy zł na badania ruchu, 
które poprzedzą budowę – 
stwierdził W. Rybakowski. 

DOKUMENTACJA 
PRAWIE GOTOWA
Wobec zarzutów staro-

sty, że miasto nic nie robi 
w tym kierunku, radny 
Jacek Thiel przypomniał z 
kolei, że władze Wejherowa 
przygotowują dokumenta-
cję budowy Węzła Zryw i 
przejazdu pod torami do ul. 
Sikorskiego i prace te do-
biegają końca. 

Ulica Sikorskiego, zbu-
dowana wyłącznie z bu-
dżetu miasta, ma od kil-
kunastu lat status drogi 
powiatowej, ale powiat ni-
gdy nie zainteresował się 
rozwiązaniem problemów 
komunikacyjnych w tej czę-
ści miasta.

- Usłyszeliśmy o planowa-
nych inwestycjach i remon-
tach na terenie powiatu, a 
co w drogami powiatowymi 
w mieście Wejherowie? – py-

tał inny radny PiS, Witold 
Reclaf.

W CZWARTEJ 
KOLEJNOŚCI
Odpowiadając na wnio-

ski i krytykę radnych, sta-
rosta Józef Reszke zamiast 
mówić o podjęciu konkret-
nych działań w zakresie 
budowy dróg ...zaatakował 
prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta. 

Wykorzystał przy tym 
„żelazny temat” Filharmo-
nii Kaszubskiej, zamiast 
której - zdaniem starosty - 
można by budować drogi i 
tunele. 

Starosta stwierdził, że 
Węzeł Zryw i planowa-
ny bezkolizyjny przejazd 

w rejonie Śmiechowa nie 
jest dobrym pomysłem, 
bo niczego nie rozwiązuje. 
Można go budować, ale „w 
czwartej kolejności”, jak po-
wiedział starosta Reszke.
(co ciekawe, radni PO na 
ostatniej sesji Rady  Miasta 
naciskali  na prezydenta, 
aby tę właśnie inwestycję 
realizował – dop. red.). 

Radny Wojciech Ryba-
kowski przekonywał, że 
rozwiązanie komunikacyj-
ne w rejonie Śmiechowa i 
fabryki „Zryw” jest bardzo 
potrzebne. Co więcej, pra-
ce nad przygotowaniem 
inwestycji są już dalece za-
awansowane i nie można 
ich spychać do „czwartej 
kolejności”. 

BRAK DZIAŁAŃ 
STAROSTY
Józef Reszke zapowie-

dział jednak, że będzie za-
biegał o budowę tunelu w 
ciągu ulicy Sienkiewicza i 
w tej sprawie wyśle wnio-
sek do marszałka pomor-

skiego (Sienkiewicza to 
droga wojewódzka). 

Poza zamiarem wysła-
nia listu, starosta Reszke 
niczego nie zaproponował i 
nie zadeklarował żadnych 
przedsięwzięć, dotyczących 
wejherowskich dróg. 

 CZY TO OBSESJA?
- To nieprawda, że mia-

sto nie przeznacza pienię-
dzy na drogi – ripostował 
radny Jacek Thiel, przypo-
minając, że w ciągu ostat-
nich lat miasto ze swoich 
środków wykonało nową 
nawierzchnię 30 procent 
ulic w mieście, w tym wielu 
dróg powiatowych (radny 
wymienił m.in. ulice: Sikor-
skiego, 12 Marca, Strzelec-
ką i Pomorską).

- Dyskutujemy o budże-
cie, a pan poświęcił połowę 
swojego wystąpienia na 
krytykę prezydenta Hil-
debrandta – zwrócił się do 
starosty J. Reszke radny 
W. Reclaf. – To chyba jakaś 
obsesja.             AK.

Podczas dyskusji nad 
budżetem powiatu na 
2012 rok rozmawiano 
nie tylko o drogach, cho-
ciaż to one zdominowały 
tę część obrad.

Radny Witold Reclaf wy-
raził zaniepokojenie zmniej-
szającymi się wydatkami na 
funkcjonowanie Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Wejhero-
wie i pytał, czy zabezpieczono 
pieniądze na przeciwdziała-
nie bezrobociu? 

Grzegorz Gaszta, radny 
PiS, zdecydowanie skrytyko-
wał pomysł budowania hali 
sportowej przy szkole zawo-
dowej w Rumi z pieniędzy, 
pochodzących z subwencji 
oświatowej. 

- Oznacza to złamanie do-
tychczasowej zasady prowa-
dzenia tego rodzaju inwesty-
cji ze środków własnych. Ta 
budowa prowadzona będzie 
kosztem bieżących wydat-
ków innych szkół powiato-
wych  – stwierdził Grzegorz 
Gaszta. 

Bezrobocie 
i hala 
sportowa

Przejazd na Sienkiewicza, choć często zamykany, nie jest głównym powodem 
korków, bo te tworzą się już od ronda, a także na ul. Św. Jana. To zdjęcie bez 
korków zrobilismy w dzień powszedni ok. godziny 13.00.

Tunel pod przejazdem 
Sienkiewicza to mrzonka, 
ponieważ nie da się do 
niego wykonać wjazdów. 
Ten pomysł rozpatrywano 
co najmniej kilka lat temu. 
Wówczas okazało się, że bu-
dowa przejazdu po torami w 
tym miejscu nie jest możliwa 
technicznie, a ewentualny 
wiadukt byłby niepraw-
dopodobnie kosztownym 
przedsięwzięciem. 
Poza tym tunel nie rozwią-
że problemów komuni-
kacyjnych w tym rejonie, 
ponieważ korek tworzy się 
już na rondzie Sienkiewi-
cza-Sobieskiego, prowadzą-
cym do przejazdu. 
Dlatego potrzebna jest mo-
dyfikacja całego układu ko-
munikacyjnego Wejherowa 
i budowa tuneli, wiaduktów 
w innych miejscach. 
Do tematu wrócimy.

Nie tylko 
drogi

potrzebna jest modyfikacja układu komunikacyjnego
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POWIAT  WEJHEROWSKI
Stanowisko Klubu Radnych „Wspólny Powiat” 
w sprawie budżetu na 2012 rok
Przystępując do jednego z najważniejszych głosowań w ciągu roku, podejmu-

jemy decyzję jak kształtować się będą wydatki i dochody w 2012 roku w naszym 
powiecie. Budżet określa dziedziny życia i cele, na które kierowane są odpowiednie 
środki i wskazuje źródła ich finansowania. 

Obowiązkiem władz powiatu, jak i radnych jest przeznaczenie odpowiednich 
kwot na realizację ustawowych zadań powiatu, ale także na cele i zadania, które 
mają największe znaczenie dla jakości życia mieszkańców oraz na inwestycje, które 
stymulują rozwój naszego powiatu.

Radni klubu „Wspólny  Powiat” analizując projektS) budżetu powiatu na 2012 
rok, podczas prac w komisjach i na klubie, kierowali się przede wszystkim oceną tego, 
czy zapewnia on bieżącą realizację zadań powiatu m.in. w sferze oświaty, pomocy 
społecznej, kultury, administracji i czy gwarantuje kontynuację rozpoczętych inwe-
stycji oraz realizację nowych, głównie drogowych i oświatowych inwestycji. 

W projekcie budżetu na 2012 rok niepokoić może fakt zdecydowanie niższych 
dochodów własnych i wydatków majątkowych, niewystarczający naszym zdaniem 
poziom dotacji dla miast i gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 
niski poziom rezerwy celowej na opiekę społeczną oraz nowe zadania cedowane  
przez Rząd na samorząd powiatowy bez idących za nimi środkami finansowymi.

Rok 2012 to również rok zakończenia największej inwestycji powiatowej - Prze-
budowy systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejaz-
dów pod liniami kolejowymi. Należy już dziś pomyśleć o  podobnych rozwiązaniach 
dla miasta Wejherowa.

W świetle przedłożonych informacji uważamy, że budżet powiatu wejherowskie-
go na 2012 rok zapewnia w dobie nadchodzącego kryzysu realizację założonych w 
ustawie zadań dla powiatu oraz cytując ostatni akapit z Uzasadnienia do projektu 
budżetu - mamy nadzieję, że przedstawiony projekt budżetu powiatu wejherowskie-
go na 2012 rok jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany 
w zależności od nowych, dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczęd-
ności w planowanych wydatkach.

Radni klubu „Wspólny  Powiat” w Radzie Powiatu Wejherowskiego będą głoso-
wać za przyjęciem uchwały budżetowej na 2012 rok.

plANOwANE INwESTYCJE 
Zgodnie z zapisami w budżecie powiatu, w tym roku zapla-

nowano nastepujące inwestycje:
- dokończenie budowa trasy z Rumi do Redy z budową 

dwóch podziemnych przejazdów pod torami kolejowymi. Na 
II etap inwestycji powiat przeznaczył ponad milion zł

- przebudowę drogi z Rekowa Lęborskiego do Godętowa 
(kolejny, trzeci odcinek trasy) za 550 tys. zł

- budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. 
Grunwaldzkiej w Rumi. Na tę inwestycję rozłożoną na dwa lata 
przeznaczono ok. 2 mln zł

Poza tym zaplanowano remonty sześciu dróg w gminach 
Choczewo, Gniewino, Wejherowo i Szemud.

-  Czego mogą spodzie-
wać się mieszkańcy na-
szego powiatu po uchwa-
lonym budżecie powiatu 
na 2012 rok? 

- Pani redaktor, żeby 
odpowiedzieć, wystarczy 
zacytować zapisy uchwały 
budżetowej, przyjętej 30 
grudnia 2011 r. przez Radę 
Powiatu Wejherowskiego. 
Paragraf  6 pkt. 1 brzmi: 
„zaciąga się kredyt banko-
wy w wysokości 4 499 000 zł 
z przeznaczeniem na spłatę 
wcześniej zaciągniętych 
kredytów...”  i może jeszcze 
dodam informację GUS, do-
tyczącą dochodów budżetu 
powiatu wejherowskiego na 
jednego mieszkańca w 2009 
roku, ponieważ obecnych 
danych brak. 

Otóż dochód na jednego 
mieszkańca w powiecie wej-
herowskim wynosił 626,48 
zł. Dla porównania, dochód 
na mieszkańca powiatu lę-
borskiego wynosił  966,76, 
powiatu puckiego 635,65, 
powiatu kartuskiego 687,54 
zł. Zajmujemy drugie miej-
sce od końca w wojewódz-
twie pomorskim, a niższy 
dochód na mieszkańca ma 
tylko powiat gdański z sie-
dzibą w Pruszczu. 

- Może to wynika z 
planu oszczędnego go-
spodarowania zasobami 
finansowymi?

Czeka nas stagnacja
Rozmowa z Grzegorzem Szalewskim, starostą powiatu 

wejherowskiego pierwszej kadencji, obecnie radnym po-
wiatowym

- Pani raczy żartować, 
ale ja nie jestem skłonny 
do opowiadania żartów 
na ten temat. Na listopa-
dowej sesji starosta Józef 
Reszke informował, że 
wydatki na administrację 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca są najniższe 
w woj. pomorskim i dru-
gie pod tym względem w 
Polsce, a ja oczekiwałbym 
dodatkowo informacji: ile 
kosztuje Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego w stosun-
ku do kosztów ponoszo-
nych przez inne zarządy 
w samorządach wojewódz-
twa? Jestem przekonany, 
że ponosimy najwyższy 
koszt w całym wojewódz-
twie pomorskim. 

- Czyli należy roz-
strzygnąć dylemat, da-
wać więcej czy mniej.

- Osobiście uważam, 
że ludzie, którzy pracują 
dla powiatu, w jego admi-
nistracji powinni dobrze 
zarabiać, czemu dawałem 
niejednokrotnie publicznie 
wyraz. W zapisach budże-
tu na 2012 roku brakuje 
podwyżek dla administra-
cji powiatu przynajmniej o 
wskaźnik inflacji.

Natomiast od bardzo 
dobrze zarabiającego Za-
rządu Powiatu oczekuję, 
żebyśmy nie byli jednym 

z najuboższych powiatów 
odnośnie dochodu, drugim 
od końca w województwie. 
Dopiero po odwróceniu ta-
kiego kierunku będziemy 
mogli się chwalić. 

- Może więc zadłuża-
nie powiatu, czyli za-
ciąganie kredytu, jest 
sposobem na funkcjono-
wanie tego samorządu?

- Spłata kredytu nowym 
kredytem nie poprawi wie-
loletniego zrównoważenia 
budżetu. Prognoza budżeto-
wa na 2016 rok dla powia-
tu wejherowskiego ledwo 
spełni warunki narzucone 
samorządom przez mini-
stra finansów, a to oznacza 
brak możliwości zaciąga-
nia następnych kredytów, 
czyli praktycznie realizo-
wania większych inwesty-
cji współfinansowanych ze 
środków UE. 

Jednym słowem - czeka 
nas marazm i stagnacja. 

- Co należałoby zro-
bić, żeby poprawić stan 
finansów, a zarazem wi-
zerunek powiatu wejhe-
rowskiego?

- Zatrudnić do kierowa-
nia takiego człowieka, który 
będzie miał wizję i będzie 
potrafił zarządzać 140 mi-
lionami złotych rocznie, a są 
to przecież pieniądze wypra-
cowane i zgromadzone przez 
mieszkańców powiatu.

Ponadto już dzisiaj na-
leży wykonać projekty no-
wych połączeń drogowych, 
aby w perspektywie budże-
towej Unii Europejskiej w 
latach 2014-2020 być przy-
gotowanym i pierwszym, 
który wystartuje po te środ-
ki. Brakuje m.in. koncepcji 
na bezkolizyjne połączenie 
dwóch części stolicy powia-
tu, która zmaga się z pro-
blemami komunikacyjnymi. 

Na pytanie, zadane 
przeze mnie na jednej z 
sesji, dotyczące budowy 
takiego połączenia, dowie-
działem się od Zarządu, 
że rozważane lokalizacje 
są złe. Tymczasem niespo-
dziewanie okazało się, że 
odpowiednią lokalizacją 
jest ulica Sienkiewicza. 

To tylko potwierdza, 

brak wizji i daleko idących 
koncepcji.

- Pan ocenia krytycz-
nie zarządzanie powia-
tem, a na każdej sesji sta-
rosta i zarząd chwalą się 
sukcesami i wzorowym 
zarządzaniem. Czy to 
wyłącznie propaganda? 

- Pani redaktor, żyje-
my w czasach, w których 
wszystko niestety mierzy 
się tzw. słupkami popar-
cia społecznego. Nie trzeba 
zbyt dużo robić, ale trzeba 
się dobrze sprzedać. Dlate-
go tu na naszym podwórku 
mamy dużo gadania, a bra-
kuje konkretnej roboty. 

W budżecie na 2012 rok 
powinny znaleźć się środki 
na dokumentację bezkoli-
zyjnego połączenia dwóch 
części miasta Wejherowa i 
na podwyżki, a w zasadzie 
wyrównanie inflacji dla 
pracowników Starostwa. 
Absolutnym obowiązkiem 
władzy w czasach kryzysu 
finansów jest obniżenie wy-
nagrodzeń Zarządowi oraz 
diet radnym Rady Powiatu 
Wejherowskiego, przynaj-
mniej o procent inflacji.

- Pomysł chwalebny, 
ale wydaje mi się, że 
tak radykalnej uchwały 
Rada Powiatu nie prze-
głosuje.

- Jeżeli byłoby tak jak 
pani twierdzi, to oznacza-
łoby, że dla takich radnych 
nie powinno być miejsca w 
samorządach. Mogę zapew-
nić panią i Czytelników, że 
ja będę głosował za, a każ-
dy przyzwoity radny poprze 
taki wniosek.

- Dziękuję za rozmowę.
A. Kuczmarska

Na największą inwestycję drogową w powiecie wejhe-
rowskim pod nazwą „Przebudowa systemu drogowe-
go w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych 
przejazdów  pod liniami kolejowymi nr 202 i 213...” 
powiat wyda w sumie 3,71 mln zł. 

Realizowana w dwóch etapach przez 3 lata inwestycja 
(do grudnia 2012) kosztuje prawie 59 mln zł, a dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Po-
morskiego) wynosi ponad 37 mln zł. Tyle przyznał na tę 
budowę Urząd Marszałkowski.

Ponad 9 mln zł wyda na ten cel gmina Rumia, a ponad 
8,5 mln - gmina Reda. 

Prace prowadzone przez wykonawcę, firmę SKANSKA 
skupiają się obecnie na budowie dwóch przejazdów pod 
torami w Redzie (zdjęcie obok). 

Najwięsza inwestycja drogowa w powiecie
finansowana przez cztery samorządy

Grzegorz Szalewski
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Te dwie mieszkanki Wejherowa otrzymały czerwone serduszka za okazane serce. 
Wolontariuszki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3: Joanna Reszke i Aneta 
Czaja, zbierały datki i rozdawały serduszka przed CH „Kaszuby”...

...a wewnątrz drewniane serduszka na rzemyku i inne 
gadżety można było kupić u Marty Marcińskiej i Pauli 
Piątek z Gimnazjum nr 3. Chętnych nie brakowało.

Licytacja takich przed-
miotów, jak łabędź wyko-
nany w technice origami, 
pokazy ratownictwa 
WOPR oraz sprzętu 
strażackiego - to niektó-
re aktrakcje niedzieli w 
Centrum „Kaszuby”
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SYLWESTER 2011

Gorąca grudniowa noc
W sylwestrową noc nikt nie musiał być 

sam, jeśli tylko mógł przybyć do wejhe-
rowskiego parku. Na polanie za amfite-
atrem mieszkańcy miasta razem, radośnie 
witali Nowy Rok 2012.

Nie zabrakło muzyki, 
szampana, tańca oraz tra-
dycyjnego pokazu sztucz-
nych ogni. 

Wspaniałe fajerwerki 
rozbłysły na wejherowskim 
niebie zaraz po serdecz-
nych życzeniach zdrowia i 
pomyślności, które miesz-
kańcom Wejherowa złożył 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. 

Ten wieczór spędza-
li razem wejherowianie 
w różnym wieku, od osób 
starszych po dzieci, bo w 
sylwestrową noc w parku 
pojawiły się całe rodziny, a 
także grupy przyjaciół. 

Dzięki policjantom, 
strażnikom i służbom me-
dycznym, pełniącym w Syl-
westra służbę, mogliśmy się 
czuć bezpiecznie. 

Fot. A. Kuczmarska
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KULTURA I EDUKACJA

12 grudnia w nowocze-
snych wnętrzach Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Gdańskiego odbył 
się wernisaż „Odpominanie 
Gdańska”, połączony z uro-
czystą galą. Zaprezentowa-
no na niej mniej znane ob-
licza Gdańska, odkrywane 
przez uczniów Gimnazjum 
Społecznego w Wejherowie 
oraz Gimnazjum Salezjań-
skiego w Rumi.

Goście, w tym  nauczy-
ciele i rodzice gimnazja-
listów, obejrzeli wystawę 
zdjęć, filmowe reportaże, 
interaktywny przewodnik 
po zapomnianym Gdańsku 
oraz przewodnik „Gdańsk 
– śladami wyznań” w języ-
ku angielskim. Wysłuchali 
też słuchowiska o twórcy 
oliwskich organów oraz 
obejrzeli makietę Wielkiej 
Synagogi, która podczas II 
wojny światowej zniknęła 
ze śródmieścia Gdańska. 

Podczas realizacji pro-
jektu młodzież spotykała 
się z historykiem dr Grze-
gorzem Berendtem oraz 
pisarzem i rzecznikiem 
gminy żydowskiej Mieczy-
sławem Abramowiczem.

Działania gimnazja-
listów odbywały się w 
ramach „Gdańskich Nie-
zapominajek” – projektu 
edukacyjno-animacyjnego 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
realizowanego w porozumie-
niu z prezydentem Gdań-
ska, w związku z badaniami 
„Tożsamość gdańszczan – 
budowanie na (nie)pamięci” 
pod kierunkiem prof. Marii 
Mendel.

Pani profesor i zarazem 
prorektor UG wyraziła 
uznanie zarówno dla mło-
dzieży, jak i  nauczycieli. 

Dyrektorom obu szkół 
wręczyła Medal Uni-
wersytetu Gdańskiego 
– jedno z  najwyższych od-
znaczeń na UG przyzna-

Gimnazjaliści ze Społecznej odznaczeni medalem uG

Odkrywanie Gdańska

wanych za współpracę w 
działaniach naukowych i 
społeczno-kulturowych.

Medale i podziękowania 
otrzymały też: Aleksan-
dra Kurowska-Susdorf, 
pomysłodawca i  koordyna-
tor oraz Danuta Jarosie-
wicz  i Joanna Lisiewicz 
- opiekunki projektu. 

- Pomysł, aby projekt 
uniwersytecki stał się zara-
zem projektem gimnazjal-
nym narodził się w momen-
cie mojego „odpominania 
miasta” i tą fascynacją wy-
mazaną historią i zapo-
mnianymi miejscami udało 
się zarazić nauczycielki, 
panie Lisiewicz i Jarosie-
wicz, ale przede wszystkim 
uczniów- mówi Aleksandra 
Kurowska-Susdorf . - Zada-
nie niełatwe, wymagające 
od uczniów samodzielności 
i refleksyjności nad własną 
pracą było doskonałą okazją 
do współdziałania.

Anna Kuczmarska

W holu Wydziału Nauk Społecznych UG można było 
oglądać zdjęcia uczennic gimnazjów w Wejherowie i 
Rumi, zestawione ze starymi fotografiami Gdańska.

Wokół makiety Wielkiej Synagogi stoją jej autorzy z Gimnazjum Społecznego w 
Wejherowie oraz nauczycielka tej szkoły, koordynator projektu - Aleksandra Ku-
rowska-Susdorf.

Prof. Maria Mendel i Aleksandra Kurowska-Susdorf.

Gimnazjaliści z Wejherowa i Rumi pod-
jęli się niełatwego, ale bardzo ciekawego 
zadania. Zainteresowali się gdańskimi za-
bytkami i oraz nieistniejącymi już obiekta-
mi, starając się przypomnieć ich historię i 
przeznaczenie. Fotografowali, nagrywali, 
zbierali informacje, a efekty swojej pracy 
przedstawili na Uniwersytecie Gdańskim.

Kościoły i kapliczki
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-

morskiej w Wejherowie otwarto wystawę  pt. OSTAŃ-
CE PRÓŚB, przygotowaną przez Muzeum Narodowe 
w Gdańsku. Na wystawie zaprezentowano norweskie 
kościoły Stavkirke, islandzkie kościoły farmer-
skie oraz kapliczki kaszubskie. 

Autorami zdjęć są: Marcin Czapliński, Marcin Kaliń-
ski, Dariusz Kula, Tomasz Zerek, Włodzimierz Witek i 
Fridrik Orn Hjaltested.  

Stolem z morza i Kaszub
Do muzeum w wejherowskim Pałacu Przebendow-

skich-Keyserlingków, przy ul. Zamkowej 2a, najlepiej 
wybrać się jutro (13 stycznia) po południu. 

O godz. 18.00 odbędzie się tam spotkanie z Romu-
aldem Tadeuszem Bławatem, autorem książki pt. 
„Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Ma-
riana Mokwy (1889-1987)”.  Oczywiście będzie to oka-
zja do poznania i kupienia książki o wybitnym malarzu 
maryniście.

Daukszewicz i jego książka
Rozmowa o książce to również tytuł spotkania ze 

znanym satyrykiem, Krzysztofem Daukszewiczem, 
zaplanowanego 13 stycznia o godz. 17.00 w sali kame-
ralnej Wejherowskiego Centrum Kultury (aula Gimna-
zjum nr 1) w Wejherowie. 

Daukszewicz zaprezentuje swoją książkę „Meneli-
ki, limeryki, epitafia, sponsoruje ruska mafia”, a 
której pisze m.in.: „Największą zdobyczą tej książeczki 
jest zbiorek nigdzie nie publikowanych anegdot o mene-
lach, które zacząłem zbierać od dnia, kiedy poznałem 
pana Zygmusia, który na ulicy Waryńskiego w Warsza-
wie robił za parkomat”. Wstęp wolny

Kabaret Czesuaf 
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza także 28 

stycznia do auli Gimnazjum nr 1. W ostatnią sobo-
tę stycznia zaprezentuje się tam poznański kabaret 
CZESUAF. Bilety w cenie 20 zł (w dniu występu 25 
zł) do nabycia w siedzibie WCK (od poniedz. do piątku 
w godz. 8.00-16.00). Rezerwacja: 58 672 27 75 wew. 33.

Co, gdzie, kiedy

Powoli rośnie liczba mieszkańców Wejherowa. 
31 grudnia 2011 r. w Wydziale Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miejskiego zameldowanych było 48 
845 osób (w tym 1 399 na pobyt czasowy). 

Rok temu w Wejherowie mieszkały 48 774 osoby. To 
już drugi rok stopniowego wzrostu liczby mieszkańców 
miasta.

W 2011 r. urodziło się 670 dzieci (o czworo więcej niż 
w 2010 r.). Co ciekawe, podział według płci przebiega 
niemal pół na pół. Wśród najmłodszych mieszkańców 
Wejherowa jest 342 chłopców i 322 dziewczynki.

W minionym roku zmarło 460 wejherowian, w tym 
228 mężczyzn i 222 kobiety (niestety o 29 więcej niż 
2010 r.). W mieście zameldowało się 835 osób z innych 
gmin, a w tym samym czasie wyprowadziły się i wymel-
dowały 62 osoby. 

Niestety, mniej zadowalająca jest statystyka, zwią-
zana ze ślubami i trwałością związków. 

W 2011 roku zawarto w Wejherowie 546 małżeństw 
(o 89 mniej niż w 2010 r.) i odnotowano 173 rozwody (o 
37 więcej niż w ub. roku).

Mieszkańców 
powoli przybywa
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OGŁOSZENIA

Miłośnicy pieszych wy-
cieczek z WUTW nawet w 
okresie świąteczno-nowo-
rocznym nie pozwolili sobie 
na lenistwo, brak ruchu 
i relaksu w plenerze. Oto 
relacja z tej wycieczki, uzu-
pełniona o ciekawostki, do-
tyczące Betlejem.

Po przejściu przez mo-
stek na rzece Redzie w 
Pieleszewie i kilkunastu 
metrach przez lasek gru-
pie wejherowian ukaza-
ło  się skupisko domków 
jednorodzinnych, pięknie 
zagospodarowane działki i 
ogródki. W okresie między-
wojennym zamieszkiwali 
tu redzcy Kaszubi, zajmu-
jący się rolnictwem. Było to 
tzw. wybudowanie, składa-
jące się z kilku skromnych 
chałup. 

Do dziś powtarzana jest 
anegdota, że kiedy ksiądz 
chodził po kolędzie, widząc 
w domach biedę, mówił: „tu 
jest tak, jak w Betlejem”.

Oficjalnie nazwa Betle-
jem nie istnieje, chociaż 
można ją spotkać na sta-
rych mapach geodezyjnych. 

Seniorzy wędrują i poznają okolicę

Betlejem leży 
blisko wejherowa

Niewielu wejherowian wie, że w Małym Trójmieście Ka-
szubskim jest Betlejem. Położone między Redą Pieleszewem 
a Ciechocinem Betlejem odwiedziła niedawno grupa słucha-
czy Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA. 

Dawna biedna osada zmie-
niła się w urokliwe przed-
mieście Redy, administra-
cyjnie przyłączone do tego 
miasta 1 stycznia 1967 r.

Betlejem jest dzielnicą 
ekologiczną. Mieszkańcy 
bardzo dbają o czystość ulic 
i okolic lasu, który jest po-
łudniowym fragmentem 
Puszczy Darżlubskiej. Na 
tym nie kończą się proeko-
logiczne działania miesz-
kańców tej części Redy. 
Założyli oni Stowarzysze-
nie „Nowe Betlejem” i przy-
stąpili do międzynarodowej 
grupy miast, wsi i dzielnic, 
zrzeszonych pod hasłem 
zrównoważonego rozwoju. 
Celem stowarzyszenia jest 
dążenie do samowystar-
czalności energetycznej 
oraz wprowadzanie inno-
wacyjnych metod pozyska-
nia i racjonalnego wykorzy-
stania dostępnej energii. 

Okazuje się, że w dziel-
nicy zastosowano prawie 
wszystkie możliwe techno-
logie ekologiczne takie jak 
kolektory słoneczne, pompy 
ciepła, rekuperatory itp.

To miejsce oferuje nie-
powtarzalny lokalny ka-
szubski koloryt, piękne 
krajobrazy i mikroklimat. 
Chociaż tak blisko naszego 
miasta, jednak jest mało 
znane. Ciche i spokojne za-
chęca do spacerów, nordic 
walking i wypadów rowe-
rowych. Główna ulica 12 
Marca, której budowę za-
kończono we wrześniu 2011 
r. łączy tę dzielnicę z osie-
dlem Ciechocino. 

Stamtąd można bez tru-
du dostać się autobusem nr 
8 do Wejherowa.

Nasza grupa turystycz-
na, licząca 25 osób była 
bardzo zadowolona z przed-
świątecznego spaceru. Po 
dojściu z Betlejem do Cie-
chocina odpoczęliśmy przy 
kominku w Dworku w 
Ciechocinie, gdzie wymie-
niliśmy się mikołajkowymi 
upominkami i złożyliśmy 
sobie świąteczne życzenia.

Zachęcamy  wszystkich 
do spaceru do Betlejem.

Alicja Orszulak
turysta senior  WUTW  

YMCA

Podczas przedświątecz-
nego spotkania członkowie 
klubu obejrzeli film o za-
bytkach klasztoru ojców 
franciszkanów. 

Wysłuchali także in-
teresujących wspomnień 
Brunona Dziecielskiego 
- jednego z najstarszych 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 
odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miło-
śników Wejherowa, o którego działalności 
informowaliśmy już Czytelników. Człon-
kowie klubu spotkali się w świątecznej at-
mosferze, m.in. po to, aby złożyć sobie ży-
czenia  bożonarodzeniowe. Ale nie tylko.

wejherowian. Liczący po-
nad 90 lat pan Brunon ma 
znakomitą pamięć i cieka-
wie opowiadał o przedwo-
jennym Wejherowie oraz 
o latach wojny, gdy służył 
pod komendą gen. Maczka. 

 Z inicjatywy przewod-
niczącego klubu, Pawła 

Miłośnicy wejherowa pomagają dzieciom

Życzenia i wspomnienia
Formeli zorganizowano 
zbiórkę prezentów świą-
tecznych dla potrzebującej, 
ośmioosobowej rodziny z 
Wejherowa.

Ponad dwudziestu człon-
ków klubu przyniosło mnó-
stwo różnych prezentów 
od słodyczy, po zabawki, 
przybory szkolne, ubranka 
i środki czystości. 

W ramach akcji „Świą-
teczna Paczka Klubu Miło-
śników Wejherowa” zosta-
ły one przekazane matce 
sześciorga dzieci. W takim 
domu prezenty są szczegól-
nie mile widziane.         AK. 

Miłośnicy Wejherowa na świątecznym spotkaniu. Głos zabiera (stoi) Paweł Forme-
la, przewodniczący klubu.

Dwuletnia Emilka wśród paczek, przyniesionych przez członków klubu. Dodaj-
my, że Emilka ma pięcioro starszego rodzeństwa: Justynkę, Weronikę, Mikołajka, 
Przemka i najstarszą, trzynastoletnią Darię. 
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POMOC SPOŁECZNA

r e k l a m a

Projekt systemowy reali-
zowany jest w ramach Prio-
rytetu VII Promocja Integra-
cji Społecznej, Działanie 7.1. 
Rozwój i Upowszechnianie 
aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy 
społecznej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w la-
tach 2008-2013.

W roku 2011 podpisano 
34 kontrakty socjalne na 
udział w projekcie syste-
mowym, w którym uczest-
niczyło 28 kobiet i 5 męż-
czyzn. Wśród uczestników 
znalazły się zarówno osoby 
bezrobotne, bierne zawodo-
wo jak i pracujące o różni-
cowanym wieku i poziomie 
wykształcenia. 

Sukces projektu jest 
zwieńczeniem pracy wielu 
osób. Na szczególną uwagę 
zasługują beneficjenci osta-
teczni projektu. To dzięki 
ich zaangażowaniu, syste-
matyczności oraz ogrom-
nej chęci zrobienia czegoś 
dla siebie, możemy mówić 
dziś o sukcesie. Uczestnicy 
przeszli przez wiele etapów 
aktywnej integracji i wzięli 
udział w proponowanych, 
z myślą o ich przyszło-
ści, warsztatach kursach i 
szkoleniach. 

Pierwszym działaniem, 
którym objęci zostali 
uczestnicy, były zajęcia z 
doradcą zawodowym i psy-
chologiem. Zajęcia grupowe 
oraz indywidualne przepro-

wadzone zostały w celu zba-
dania preferencji zawodo-
wych beneficjentów, ocenie 
ich własnych predyspozycji 
oraz opracowaniu indywi-
dualnych ścieżek rozwoju 
zawodowego, co było pod-
stawą zorganizowania kur-
sów zawodowych. 

Dla potrzeb uczestników 
projektu zorganizowane 
i przeprowadzone zostały 
m.in. kursy: komputerowy, 
kosmetyczny, pracownika 
administracyjno-biurowe-
go, księgowości i rachunko-
wości, sprzedawcy z obsłu-
gą kasy fiskalnej, opiekuna 
osoby starszej, profesjonal-
nego szycia firan, kucha-
rza, barmana – kelnera z 
obsługą kasy fiskalnej, ka-
sjera walutowego jak rów-
nież pracownika magazynu 
z obsługą wózków jezdnio-
wych, operatora koparko 
ładowarki, spawacza, kurs 
elektryka z uprawnienia-
mi elektroenergetycznymi 
SEP do 20kV oraz prawa 
jazdy kat. B, C i D. 

W tym roku szczególnie 
zwracano uwagę na polity-
kę równości płci oraz stara-
no się łamać stereotypowe 
podejście do wykonywania 
określonych typów zawo-
dów. Dodatkowo wszyscy 
beneficjenci objęci zostali 
kompleksowymi badaniami 
z zakresu medycyny pracy. 

Oprócz wsparcia w for-
mie warsztatów w Klubie 
Integracji Społecznej oraz 
kursów zawodowych bene-
ficjenci korzystali z darmo-
wych dojazdów na zajęcia.  
W czasie trwania szkoleń 
dzieci uczestników projektu 
objęte były opieką przed-
szkolną oraz brały udział w 
zorganizowanych zajęciach 
w świetlicach szkolnych. 

Łącznie w zajęciach opie-
kuńczo – wychowawczych 
uczestniczyło 21 dzieci. 

- Jesteśmy bardzo dumni 
ze wszystkich uczestników, 
którzy podjęli trud polep-
szenia swojej sytuacji na 
rynku pracy i wzięli udział 
w zaproponowanych for-
mach wsparcia Szczególne 
uznanie należy się osobom, 
które kończąc udział w pro-
jekcie podjęły zatrudnienie, 
a jest to pięć pań. Zdajemy 
sobie jednak sprawę, że zre-
alizowanie owego projektu 
jedynie w niewielkim stop-
niu ograniczyło skutki dłu-
gotrwałego bezrobocia, jed-
nakże wierzymy również, że 
małymi krokami możemy 
dążyć ku lepszemu. Liczy-
my, że w działaniach podej-
mowanych na rok 2012 nie 
zabraknie osób chętnych do 
powtarzania sukcesów be-
neficjentów z lat ubiegłych.  
– mówi Kierownik Projektu 
Emilia Marzejon. 

Przypominamy, iż nabór 
chętnych do udziału w pro-
jekcie systemowym w roku 
2012 rozpocznie się z po-
czątkiem lutego 2012. 

Projekt systemowy skie-
rowany jest do osób bezro-
botnych, nieaktywnych za-
wodowo lub zatrudnionych, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, które jedno-
cześnie są osobami w wieku 
aktywności zawodowej (15 
– 64 lata), korzystających 
ze świadczeń pomocy spo-
łecznej w rozumieniu prze-
pisów o pomocy społecznej. 

Szczegóły naboru ogło-
szone zostaną z początkiem 
nowego roku i dostępne 
będą w siedzibie wejherow-
skiego MOPS przy ul. Ku-
socińskiego 17 – biuro 
projektu pok. 14.

Wszystkie osoby zain-
teresowane udziałem 
w projekcie zaprasza-
my do odwiedzania 
naszej strony interne-
towej: 

www.mops.wejhe-
rowo.pl/systemowy

 Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzi-
nie w Wejherowie 
uroczyście zakończy-
ło projekt „Wsparcie 
aktywnej integracji w 
powiecie wejherow-
skim” współfinanso-
wany przez Unię Eu-
ropejską, w ramach 
Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

W konferencji na zakoń-
czenie projektu  uczest-
niczyli niepełnosprawni 
beneficjenci objęci Progra-
mem Integracji Społecznej 
i Zawodowej Osób Niepeł-
nosprawnych, wychowan-
kowie biorący udział w 
indywidualnym programie 
usamodzielnienia, rodziny 
zastępcze, jak również ro-
dziny z ograniczonymi pra-
wami rodzicielskimi. 

Wszyscy otrzymali certy-
fikat, potwierdzający udział 
w projekcie oraz materiały 
promocyjne. Konferencję 
uświetnił występ wycho-
wanek z wejherowskiej filii 
Ogniska Wychowawczego 
im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka”.

Głównym celem projektu 
była aktywizacja zawodo-
wa, społeczna i zdrowotna 
osób biorących udział w 
projekcie, a także zwiększe-
nie szans na rynku pracy 
oraz wsparcie rodzin, któ-
rym ograniczono prawa ro-
dzicielski poprzez umiesz-
czenie dzieci w rodzinach 
zastępczych. Celem projek-
tu było również wzmocnie-

Konferencja na zakończenie projektu

Aktywna integracja

nie rodziny i przygotowanie 
jej do podejmowania decyzji 
oraz działań w sytuacjach 
problemowych. 

Wsparciem zostało ob-
jętych 4 wychowanków, 45 
osób niepełnosprawnych oraz 
9 rodzin wraz z otoczeniem.

W ramach programu 
prowadzone były zajęcia z 
informatyki, kurs zarzą-
dzania własną firmą, kurs 
języka angielskiego, a tak-
że zajęcia psychologiczne, 
konsultacje z doradcą ds. 
zatrudnienia oraz doradcą 
ds. osób niepełnospraw-
nych. Dużym powodzeniem 
cieszyły się zajęcia z wyro-
bu biżuterii i malarstwa.

Ważnym elementem 
projektu były też dzia-
łania o charakterze śro-
dowiskowym, mające na 
celu poprawę aktywności 
społecznej i fizycznej, dą-
żące do integracji środowi-

skowej. W tym celu został 
zorganizowany piknik in-
tegracyjny dla uczestników 
pełnosprawnych, jak i nie-
pełnosprawnych. 

Integracji służył też dwu-
dniowy wyjazd do Wioski 
Garncarskiej w Kamion-
ce, gdzie uczestnicy wzięli 
udział w warsztatach garn-
carskich, zdobnictwa papie-
ru czerpanego oraz zdobnic-
twa wyrobów z gliny. Przy 
tej okazji mogli poznać moż-
liwości założenia własnej 
działalności przy wykorzy-
staniu tradycji regionalnych, 
ze wsparciem funduszy z 
Unii Europejskiej.  

Zajęcia na kręgielni, ba-
senie, nordic-walking miały 
pomogły zdobyć umiejęt-
ność organizowania aktyw-
nego spędzania wolnego 
czasu oraz korzystania z 
obiektów sportowo-rekre-
acyjnych.

Konferencja, podsumowująca projekt „Wsparcie 
aktywnej integracji” odbyła sie w grudniu w sie-
dzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wejherowie.

Redakcja 

Pulsu 
Wejherowa 

poszukuje 

AGENTA 
REKLAM
606-629-454

Grudzień był ostat-
nim miesiącem reali-
zacji przez MOPS w 
Wejherowie projek-
tu systemowego „W 
drodze do pracy” w 
roku 2011. Czas więc 
na podsumowanie 
działań. 

Nabór chętnych rozpocznie się w lutym

w drodze do pracy
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OGŁOSZENIA

Wszystkie numery „Pulsu Wejherowa” 
znajdziesz na naszej stronie

www.pulswejherowa.pl

CZYTAJ NAS W INTERNECIE

Matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun 
faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dziec-
kiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o 
jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 
2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodat-
kowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób, złożo-
ny w terminie do 31 stycznia 2012 r. w Miejskim  Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17. 

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie 
pielęgnacyjne, NIE  są objęte rządowym programem wspiera-
nia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rządowy program
wspierania niektórych osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne

w okresie I-III 2012 r.

ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ
 DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 30 LAT 

W CENTRUM WEJHEROWA !

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

ogłasza drugi pisemny 
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

na wydzierżawienie na okres 30 lat, nieruchomości o pow. 3913 m2 ,stanowiącej 
własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującej przy ul. Kościuszki 24 w Wejhero-
wie. zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 400,67 m2.  

Nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia działalności 
gastronomicznej lub hotelarsko-gastronomicznej. 

                                                                             
Nieruchomość:
- znajduje się w ścisłym centrum miasta Wejherowa, w niewielkiej odległości od 

rynku i głównych budynków użyteczności publicznej, 
- zabudowana jest historycznym budynkiem o architekturze w stylu dworkowym, 

stanowiącym samodzielny obiekt budowlany w otoczeniu zieleni,
- umożliwia swobodę w projektowaniu zaplecza budynku tj. miejsc postojowych, 

terenów zielonych, sezonowego ogródka gastronomicznego, placu zabaw itp.
 
Szczegółowe warunki przetargu można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieru-

chomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 
p. 204, tel. 677-71-53; 677-71-43 lub na stronie internetowej 

www.bip.wejherowo.pl oraz  www.nieruchomosci.wejherowo.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2012 roku o godz. 12.00. 

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

Informuje,
iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: pl. J. Wejhera 8 oraz 

ul. 12 Marca 195, dn. 10 stycznia 2012 r., wywieszono na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

1. dz. nr 127/6, obr. 8, o pow. 1 351 m2, KW nr GD1W/00000834/2, poł. przy ul. 
Nowowiejskiego w Wejherowie,

2. dz. nr 127/7, obr. 8, o pow. 1 225 m2, KW nr GD1W/00000834/2, poł. przy ul. 
Nowowiejskiego w Wejherowie,

3. dz. nr 132/4, obr. 8, o pow. 1 123 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. 
Nowowiejskiego w Wejherowie, 

4. dz. nr 137/7, obr. 8, o pow. 1 425 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. 
Nowowiejskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności dz. nr 137/4 
i 140/4, o łącznej pow. 644 m2, KW nr GD1W/00089172/0, przeznaczonej pod drogę we-
wnętrzną,

5. dz. nr 142/14, obr. 8, o pow. 1 422 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. 
Nowowiejskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/20 części w prawie własności dz. nr 
138/7, 139/9 i 142/17, o łącznej pow. 1 476 m2, KW nr GD1W/00089174/4, przeznaczo-
nej pod drogę wewnętrzną,

6. dz. nr 159/4, obr. 8, o pow. 1 012 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. 
Nowowiejskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 
140/5 i 159/3, o łącznej pow. 783 m2, KW nr GD1W/00089176/8, przeznaczonej pod drogę 
wewnętrzną,

7. dz. nr 159/5, obr. 8, o pow. 1 100 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. 
Nowowiejskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 140/5 
i 159/3, o łącznej pow. 783 m2, KW nr GD1W/00089176/8, przeznaczonej pod drogę we-
wnętrzną,

8. dz. nr 159/8, obr. 8, o pow. 1 1241 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. 
Nowowiejskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 
140/5 i 159/3, o łącznej pow. 783 m2, KW nr GD1W/00089176/8, przeznaczonej pod drogę 
wewnętrzną,

9. dz. nr 155/3 i 156/29, obr. 4, o pow. 1 040 m2, KW nr GD1W/00016290/1 
oraz GD1W/00044082/5, poł. przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 
1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4 i 156/27, o łącznej pow. 650 m2, KW nr 
GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

10. dz. nr 156/28, obr. 4, o pow. 1 012 m2, KW nr GD1W/00044082/5, poł. przy ul. 
Łęgowskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4 
i 156/27, o łącznej pow. 650 m2, KW nr GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5, 
przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

11. dz. nr 156/3, obr. 4, o pow. 1 487 m2, KW nr GD1W/00044082/5, poł. przy ul. 
Łęgowskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4 
i 156/27, o łącznej pow. 650 m2, KW nr GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5, 
przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

12. dz. nr 156/4, obr. 4, o pow. 1 478 m2, KW nr GD1W/00044082/5, poł. przy ul. 
Łęgowskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4 
i 156/27, o łącznej pow. 650 m2, KW nr GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5, 
przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

13. dz. nr 156/26, obr. 4, o pow. 1 014 m2, KW nr GD1W/00044082/5, poł. przy ul. 
Łęgowskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4 
i 156/27, o łącznej pow. ok. 650 m2, KW nr GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5, 
przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

14. dz. nr 155/5 i 156/30, obr. 4, o pow. 1 041 m2, KW nr GD1W/00016290/1 
oraz GD1W/00044082/5, poł. przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie, wraz z udziałem 
1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4 i 156/27, o łącznej pow. 650 m2, KW nr 
GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

15. dz. nr 8/20 (KW nr GD1W/00013332/7), 8/21 (KW nr GD1W/00013332/7), 11/58 (KW 
nr GD1W/00032731/3), 11/59 (KW nr GD1W/00032731/3) i 11/60 (KW nr GD1W/00032731/3), 
obr. 3, o łącznej pow. 2 860 m2, poł. przy ul. Budowlanych Wejherowie,

16. dz. nr 5/20, obr. 3, o pow. 1 211 m2, KW nr GD1W/00032731/3, poł. przy ul. 
Stolarskiej w Wejherowie,

17. dz. nr 3/95 i 3/94, obr. 3, o łącznej pow. 3 813 m2, KW nr GD1W/00029881/5, 
poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie, z udziałem 2/8 części w prawie własności dz. 
nr 3/92 (KW nr GD1W/00029881/5) i 5/33 (KW nr GD1W/00032731/3), obr. 3, o łącznej 
pow. 2 095 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

18. dz. nr 2 i 20, obr. 3, o łącznej pow. 2,4660 ha, KW nr GD1W/00044259/7, poł. 
przy ul. Podmiejskiej w Wejherowie,

19. dz. nr 434/3 (KW nr GD1W/00041248/6), 434/2 (KW nr GD1W/00041248/6), 
435/2 (KW nr GD1W/00034351/9), 435/1 (KW nr GD1W/00034351/9), 436/1 (KW nr 
GD1W/00034353/3), 427/2 (KW nr GD1W/00034353/3), 428/3 (KW nr GD1W/00045315/5), 
429/5 (KW nr GD1W/00000385/9), 430/3 (KW nr GD1W/00044101/5), 427/1 (KW nr 
GD1W/00034353/3), 428/2 (KW nr GD1W/00045315/5), 429/4 (KW nr GD1W/00000385/9), 
430/2 (KW nr GD1W/00044101/5), 534/7 (KW nr GD1W/00044101/5), 534/8 (KW nr 
GD1W/00044101/5), obr. 15, o łącznej powierzchni 4 909 m2, poł. u zbiegu ulic Refor-
matów i Wniebowstąpienia w Wejherowie.

Szpital Specjalistyczny 
centrala 58 572-70-00 

Pogotowie Ratunkowe  
58 677-61- 02 
lub 677-61-03

Komenda Powiatowa 
Policji
Dyżurny 58 672 97 22 
Komisariat Policji
w Śmiechowie
58 677 91 44

Komenda Powiatowa
Państwowej 
Straży Pożarnej
Dyżurny  58 677-61-00

Straż Miejska 
58 677-70-40
 
Urząd Miejski
centrala 58 677-70-00

Starostwo Powiatowe
centrala 58 572-95-50

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
58 677-79-60

wAŻNE 
TElEFONY
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uwaga ! uwaga ! uwaga !

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowa-
ne wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej 
dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i 
proponowanej wysokości miesięcznego czynszu. 

Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym standar-
dzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu Nierucho-
mości Komunalnych w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103.

Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu  (58) 
677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

NIERUCHOMOŚCI
Wejherowo centrum. Odnajmę 

pokój umeblowany z używalnością 
kuchni i łazienki osobie pracującej i 
niepalącej. 

Tel.: 58 672-78-96, 
kom. 609-79-39-47
 * * *
Wynajmę mieszkanie lub na biuro 

w centrum Wejherowa – Wałowa – 
Orlex , 38,4 m2, 2 pokoje z aneksem 
kuchennym.  

Tel. : 58 672 67 94 , 
kom. 664 935 300
 ***
Wynajmę pokój umeblowany na 

osiedlu 1000-lecia. Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 508-071-414
 ***
Dom w surowym stanie, atrakcyjna 

lokalizacja w Wejherowie. 
Tel.: 608-083-608

OGŁOSZENIA DrOBNE
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 

II piętro , 43,5 m kw. Wejherowo Os. 
1000-lecia. Cena 155 tys. zł.  

Tel.: 608 619 599
  ***
Wynajmę mieszkanie w Rumi -  dwa 

pokoje z kuchnią.
Tel.: 604-350-800
 ***
Wynajmę garaż - okolice Nanic. 
Tel.: 602-173-077

PRACA
Zaopiekuję się osobą starszą lub 

dzieckiem, posprzątam, zrobię zakupy. 
5/6 dni w tygodniu do godz. 13.00, 

na terenie Wejherowa. 
Tel.: 512-189-101
 ***
Przyjmę pracę chałupniczą
Tel.: 668-076-468
 ***

OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO
Prywatne ogłoszenia (nie dotyczy firm) zamiesz-

czamy bezpłatnie. 
Każde ogłoszenie ukaże się trzy razy (chyba że nadawca 

zaznaczy inaczej).
Należy wysłać ogłoszenie e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl  
lub sms-em na numer telefonu:   606-101-502.

Pani w średnim wieku zaopiekuje się 
dziećmi lub osobą starszą. Wejherowo lub 
okolice.  Tel.: 504-258-064

NAUKA
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym 

uczę matematyki. Wejherowo. 
Tel.: 58  677-01-50
 ***
Lekcje szwedzkiego w Rumi. 
Tel.: 781-830-808
 ***
Język niemiecki branżowy,  
Tel.: 506 - 082 - 134 

          SPRZEDAM 
Sprzedam sukienkę komunijną 140 

cm. Bardzo dobry stan. Cena 250 zł. 
Tel.: 503-699-586
 ***
Sprzedam suknie ślubną, 
rozmiar 38-40. Cena 250 zł. 
Tel.: 508-274-302

W klasyfikacji sportowej 
Gimnazjum nr 1 z Redy 
w kategorii szkół gimna-
zjalnych plasuje się na bar-
dzo dobrym siódmym miej-
scu w województwie. 

W rywalizacji szkół po-
nadgimnazjalnych: Zespół 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 w Wejherowie 
zajmuje szóstą lokatę, a Ze-
spół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wejhero-
wie - siódmą. 

Wśród szkół podstawo-
wych na 12 miejscu jest 
Podstawowa Ekologiczna 
Szkoła Społeczna w Rumi. 

Jednym z największych 
sukcesów jest wywalczenie 
przez drużynę dziewcząt 
ze Szkoły Podstawowej 
z Szemuda  drugi rok z 
rzędu złotego medalu w 
Mistrzostwach Wojewódz-
twa Pomorskiego w Druży-

nowym Tenisie Stołowym. 
Zespół ten awansował do 
Mistrzostw Polski. 

Ogromnym sukcesem 
zakończyły się Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego 
w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych, gdzie przed-
stawiciele naszego powiatu 
okazali się bezkonkuren-
cyjni, zdobywając 4 medale 
(dwa złote – dziewczęta z 
Gimnazjum nr 1 w Re-
dzie oraz chłopcy z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 w Wejherowie, 
jeden srebrny – chłopcy z 
Gimnazjum nr 1 w Redzie 
oraz jeden brązowy – dziew-
częta z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 
w Wejherowie). 

Kolejny sukces to dwa 
medale w województwie w 
unihokeju. Dziewczęta z 
Gimnazjum nr 3 w Wej-

herowie zdobyły złoto, 
natomiast chłopcy z Pod-
stawowej Ekologicz-
nej Szkoły Społecznej z 
Rumi srebro. 

Kolejny raz Szkoła Pod-
stawowa w Dobrzewinie-
-Karczemkach zdobyła 
laury w szachach, przywożąc 
w tym roku brązowy medal. 

W biegach na orientację, 
w klasyfikacji drużynowej 
szkół w województwie po-
morskim biegacze z powia-
tu wejherowskiego zdobyli 
5 złotych, 5 srebrnych oraz 
3 brązowe medale a indy-
widualnej 4 złote, 4 srebrne 
oraz 5 brązowych medali. 

W pływaniu na zawo-
dach wojewódzkich w Choj-
nicach nasi pływacy wy-
walczyli 8 medali, w tym 4 
złote (dwa Karolina Arku-
szewska – Publiczna Szko-
ła Podstawowa Salezjanek 

w Rumi, Jan Felchner – 
Szkoła Podstawowa nr 6 w 
Wejherowie, Alicja Grud-
nowska – Gimnazjum nr 
1 w Redzie), 1 srebrny (Da-
niel Belter – Gimnazjum 
nr 3 w Wejherowie) oraz 
3 brązowe (Kacper Kunz 
– Gimnazjum nr 1 w Re-
dzie, Martyna Józefczyk 
– Gimnazjum nr 3 w Wej-
herowie, Marta Niemczyk 
- Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Salezjanek w Rumi). 

Ponadto, drużyna dziew-
cząt Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 
w Wejherowie awanso-
wała do Finału Wojewódz-
kiego, a po raz pierwszy w 
historii Licealiady, awans 
do Finału Wojewódzkiego 
w Futsalu wywalczyła dru-
żyna ZSP nr 1 w Rumi. 

Życzymy młodzieży suk-
cesów również w 2012 roku.

Sukcesy młodzieży z powiatu wejherowskiego

Tenis, biegi, pływanie
Pod koniec minionego roku podsumowano sportowe wyniki uczniów szkół 

poszczególnych szczebli na terenie powiatu wejherowskiego. Okazuje się, że 
możemy być dumni z młodych sportowców, którzy od początku roku szkolnego 
odnieśli sukcesy w kilku dyscyplinach sportowych. Powiat wejherowski bardzo 
udanie zaprezentował się w rywalizacji szkół w województwie pomorskim w 
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Wojewódzkiej Gimnazjady oraz Wojewódz-
kiej Licealiady. Tak znakomitego startu nie było w powiecie od lat!

W grudniu 2011 r. podczas uroczystego spo-
tkania opłatkowego w Hotelu „Bliza”, zainau-
gurwała swą działalność Wejherowska Akade-
mia Piłki Nożnej ,,Błękitni” Wejherowo.

Twórcami Akademii są trenerzy, byli piłkarze, pasjo-
naci piłki nożnej i wolontariusze. Prezesem „Błękitnych” 
został Dariusz German, który już od wielu lat aktywnie 
działa w wejherowskim świecie piłki nożnej. 

W skład Zarządu WAPN „Błękitni” Wejherowo wcho-
dzą również Katarzyna Przybylska, Tadeusz Ciapa, 
Krzysztof Jezierski i Krystian Kożyczkowski.

W uroczystości inaugurującej działalność Akademii 
wziął udział prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt, 
który od poczatku wspiera tę inicjatywę, skierowaną do 
najmłodszych adeptów piłki nożnej z Wejherowa i okolic. 

Pierwszy nabór do Akademii przeprowadzony został 4 i 
5 stycznia br. dla dzieci z roczników 2003,2004,2005. 

Więcej informacji o WAPN Błękitni Wejherowo można 
znaleźć na stronie internetowej:  

www.blekitni-wejherowo.pl

Akademia piłki Nożnej

„Błękitni” 
zapraszają

O G Ł O S Z e N I e

SPORT SZKOLNY
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 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

wejherowo 
ul. polna 3/41     
(koło SKM Nanice)

58 677-31-56 ,  504-843-980
www.artex-wejherowo.pl

Niezwykle udana trasa koncertowa The Sun Comes 
Out World Tour, w ramach której Shakira dotarła po raz 
pierwszy do Polski, doczekała się dokumentującego ją na-
grania. „Live From Paris” nagrane w wyprzedanym do 
ostatniego miejsca Palais de Bercy ukazuje 20 z 22 wyko-
nywanych na koncercie utworów.

Zobaczymy (i usłyszymy!) pełne latynoskiej energii 
wykonania największych światowych przebojów Shakiry 
- Whenever Wherever, La Tortura, Hips Don't Lie czy She 
Wolf a także hitów z ostatniej płyty: Loca i - obowiązkowo 
- Waka Waka. 

Nie zabrane też niespodzianek - tylko tutaj usłyszmy 
Shakirę wykonującą klasyk Metalliki „Nothing Else Mat-
ters”. Porywająca choreografia, ciekawe aranżacje i TEN 
głos - to najjaśniejsze strony „Live From Paris”.  

Multikino Galeria Rumia zaprasza!

r e k l a m a

r e k l a m a

Koncert 
na ekranie

Shakira w Multikinie w rumi Bilety na koncert 
dla Czytelników!

Multikino zaprasza na wydarzenie w 
ramach Multikino | Music:

Koncert Shakiry na wielkim ekranie
18 stycznia 2012, start g. 20:00
Bilety: 20zł

Dla naszych Czytelników mamy dwa bezpłatne 
dwuosobowe zaproszenia na koncert Shakiry na 
wielkim ekranie w Multikinie Galeria Rumia.

Wystarczy zadzwonić w czwartek 12 stycz-
nia o godz. 15.00 i odpowiedzieć na pytanie: 

Z jakiego kraju pochodzi Shakira?

Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które jako pierw-
sze dodzwonią się pod numer tel.: 606-101-502


