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    Są to sukce-
sy naszego 
miasta, ale bu-
dżet jest nie-
zwykle trudny 
ze względu na 
t e g o r o c z n ą 
zmianę usta-
wy o finan-
sach publicz-
nych, która w 
sposób bardzo 
niek or zy st ny 
wpływa na fi-
nanse Wejhe-
rowa.  

Kryzys gospodarczy  

   Ponadto negatywnie odbiją się 
takie czynniki zewnętrzne, na które 
włodarze żadnego 
miasta nie mają 
wpływu jak: ciągną-
cy się kryzys gospo-
darczy, co powoduje 
zmniejszenie dochodów, podwyżka 
podatku VAT  i niedostateczne dofi-
nansowanie s amorządowej oświaty 
przez rząd. Dla przykładu sama tyl-
ko podwyżka VAT-u będzie koszto-
wała budżet miasta kilkaset tysięcy 
złotych. Zamiast  wykonać za te pie-
niądze jedną ulicę trzeba je będzie 
odprowadzić do budżetu państwa 
w formie zwiększonego podatku.  
   Po okresie skutecznego pozyski-

wania przez ostatnie kilka lat środ-
ków unijnych na inwestycje, nad-
chodzi  dla samorządów trudny 

okres realizacji tych 
inwestycji w takiej 
sytuacji finansowej  
jaka pojawiła się 
obecnie w kraju 

Dotyczy to zdecydowanej większo-
ści samorządów. Praktycznie we 
wszystkich miastach i gminach  
włodarze głowią się jak sfinanso-
wać zamierzone inwestycje i dopiąć  
budżety. Trzeba ciąć wydatki i za-
ciągać kredyty.  Wejherowo jest  
i tak w  dobrej sytuacji, gdyż w po-
równaniu do innych gmin ma ni-
skie zadłużenie, jedno z najniż-
szych w województwie pomorskim.  

Trudny budŜet unijnych inwestycji 
Budowa długo oczekiwanego, nowego centrum kultury, dalsza przebudowa ulicy Wałowej i kon-
tynuacja prac w parku miejskim oraz remonty szkół to inwestycje, które zdominują tegoroczny 
budżet Wejherowa. Na wszystkie wymienione zadania Prezydent Wejherowa zdobył dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej i teraz przyszedł czas na ich realizację. Warto podkreślić, że w budże-
cie znajduje się projekt Węzła „Zryw” wraz z tunelem pod torami.  

 
 

BBBBudŜet zapewnia rozwój udŜet zapewnia rozwój udŜet zapewnia rozwój udŜet zapewnia rozwój 
miasta miasta miasta miasta     

Krzysztof H ildebrandt,  

prezydent Wejherowa  
 -Najbliższe dwa 
lata dla budżetu 
miasta nie będą 
takie jakbyśmy 
sobie życzyli, 
gdyż czynniki ze-
wnętrzne zna-
cznie zmniejszy-
ły nasze możli-
wości finansowe. 
Warto wysilić się i spiąć wydatki bieżą-
ce, tak aby nasi mieszkańcy skorzystali 
ze środków unijnych w różnych realizo-
wanych projektach, np. dzieci i młodzież 
już za kilkanaście miesięcy będą mogły 
rozwijać swe talenty w nowoczesnym 
obiekcie WCK. W naszej historii mieli-
śmy tylko jedną szansę na zdobycie ta-
kich pieniędzy z zewnątrz na inwesty-
cje. I trzeba ją wykorzystać pomimo 
trudności i czekających nas ograniczeń. 
Pomimo trudności jest to budżet proin-
westycyjny, zapewniający wszechstron-
ny rozwój miasta, m.in. rosną wydatki 
na drogi i szkoły.  

„Wejherowo ma  jedno  
z najniższych zadłużeń  

w województwie.” 

    Budżet został przyjęty na sesji Rady 
Miasta Wejherowa w dniu 25 stycznia 
2011 r. Za przyjęciem budżetu głosowa-
ło 12 radnych (11 - Wolę Wejherowo  
 i 1 radny PiS), a przeciwko 8 radnych 
(Platforma Obywatelska – Wejherowia-
nie). Nikt nie wstrzymał się od głosu.   

Piotr Bochiński — nowym zastępcą prezydenta Wejherowa  

25 stycznia br. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-

debrandt oficjalnie powołał swojego zastępcę ds. 

rozwoju miasta -  Piotra Bochińskiego.  

   Zastępca będzie odpowiedzialny za sprawy związane 

między innymi z miejskimi inwestycjami, gospodarką 

nieruchomościami, sprawami komunalnymi, mieszka-

niowymi, a także pozyskiwanie środków unijnych.   

  Piotr Bochiński  jest wejherowianinem. Z wykształce-

nia matematyk, przez wiele lat  pracował jako nauczy-

ciel akademicki na Politechnice Gdańskiej.  

  Od 16 lat jest radnym miasta Wejherowa, a przez 

ostatnie 8 lat piastował funkcję Przewodniczącego Ra-

dy Miasta Wejherowa.  
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    WieŜa kolegiaty z odnowioną kopułą     
Mimo dokuczliwej zimy trwa remont wieży i poszy-
cia dachowego wejherowskiej kolegiaty. 7 stycznia 
br. na wyremontowanej iglicy wieńczącej wieżę ko-
ścioła została zamontowana odnowiona kopuła, 
krzyż i wiatromierz. 
  Ku pamięci potomnym, do wnętrza kopuły zostały włożo-
ne dokumenty informujące o prowadzonym remoncie, wy-
cinki prasowe i monety. Znalazły się na nim m.in. nazwiska 
obecnych włodarzy miasta i powiatu, dziekana dekanatu 
wejherowskiego, sponsorów finansujących remont oraz 
przedsiębiorców wykonujących te prace.  
Wciągnięcia przy pomocy lin odnowionej kopuły na wieżę 
kolegiaty wraz z jej zawartością dokonali prezydenci 
Krzysztof Hildebrandt i Bogdan Tokłowicz. Asystowali im 
m.in. ks. prałat Tadeusz Reszka i właściciel firmy Woj-Mar 
Mariusz Gustowski.  

Pomorski Biznesplan 2010 rozstrzygnięty 
W Centrum Handlowym "Kaszuby" ogłoszono wyniki VI 
edycji konkursu Pomorski Biznesplan 2010.    
   Laureatami konkursu Pomorski Biznesplan 2010 r.  
w Wejherowie zostali: Anna Lankauf-Kuptz za projekt 
"Idealny Upominek" oraz Mateusz Rybakowski za pro-
jekt "Firma HRR". Nagrody laureatom wręczył Prezydent 
Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  
   Jak poinformował przewodniczący komisji konkursowej, 
prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej - Leszek 
Glaza, w tegorocznym konkursie wzięły udział 34 osoby  
z 5. gmin powiatu wejherowskiego, które zgłosiły w sumie 
45 projektów. Imprezę uświetniła Gala Sukien Ślubnych 
zorganizowana przez Katarzynę Roszman, jedną  
z laureatek poprzednich edycji Biznesplanu. 

WWWWieczór z kulturą romskąieczór z kulturą romskąieczór z kulturą romskąieczór z kulturą romską    
Klub Miłośników Wejherowa zorganizował kolejne cie-
kawe spotkanie, tym razem "Wieczór z Kulturą Rom-
ską". Spotkanie zorganizował 17 stycznia br. w budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca radny Paweł 
Formela - założyciel klubu. 

   W Wejherowie Romowie osiedlili się na stałe ponad 30 lat 
temu. Społeczność ta  liczy obecnie 70 osób.  Młodzież rom-
ska obecnie chętnie uczęszcza do szkół. Już kilkunastu wej-
herowskich Romów zdobyło średnie wykształcenie.   
   Wejherowianka Kamila Goman podkreślała, że dzięki 
współpracy z zastępcą prezydenta Bogdanem Tokłowiczem, 
od 6 lat realizowany jest w Wejherowie Program Romski, 
który ułatwia edukację młodzieży romskiej. Dzięki temu 
przy Zespole Szkół nr 3 została otwarta świetlica romska a 
przez miasto kupowane są podręczniki szkolne i przekazy-
wane bezpłatnie romskim dzieciom. 
   Spotkanie uatrakcyjnił swoim występem Serafin Goman 
prezentując wokalne umiejętności z zakresu beatbox.    

KOMU N IK AT 
wykup gruntu znacznie tańszy  

niŜ uŜytkowanie wieczyste 
Czy ponosisz opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu? 
Uzyskaj do niego prawo własności, a zaoszczędzisz set-
ki, a nawet tysiące złotych! Zgodnie z ustawą zostało 
mało czasu na przekształcenie we własność z dużą bo-
nifikatą i może się zdarzyć, że za rok będziesz musiał 
zapłacić za własność o wiele więcej.  

   Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zachęca do 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości. W myśl ustawy, przekształcenie 
z bonifikatą jest możliwe tylko do 9 sierpnia 2011 r. Osoby, 
które uzyskają przekształcenie, w kolejnych latach nie będą 
ponosiły opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, zaś 
obecnie przekształcenia można dokonać z dużą bonifikatą. 

Kto może skorzystać? 
   O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości mogą starać się osoby fizycz-
ne, będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości za-
budowanych na cele mieszkaniowe lub garażami albo prze-
znaczonych pod taką zabudowę.  

Ile kosztuje przekształcenie? 
   Przy przekształceniu użytkowania wieczystego we wła-
sność w myśl ustawy można liczyć na bonifikatę w wysoko-
ści 50, a nawet 90 proc.  

Bonifikaty w mieście 
   Dodatkowo w Wejherowie obowiązują bonifikaty uchwa-
lone przez Radę Miasta Wejherowa dla nieruchomości za-
budowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe – wysokość 
tej bonifikaty wynosi 95 proc.  

Szczegółowych informacji udziela Izabela Piątek - 
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie, tel. 58 677 71 44. 

więcej na: www.zobaczwejherowo.pl  

Laureaci VI edycji konkursu Pomorski Biznesplan 2010 

Więcej na: www.wejherowo.pl  
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PPPPolicyjna dyŜurka po remoncie olicyjna dyŜurka po remoncie olicyjna dyŜurka po remoncie olicyjna dyŜurka po remoncie  
21 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Policji  
w Wejherowie odbyło się uroczyste otwarcie nowego 
stanowiska kierowania. Koszt generalnego remontu 
dyżurki to prawie 70 tys. zł. Niemal połowę tej kwoty – 
34 tys. złotych przekazało miasto Wejherowo. 
Nowoczesne stanowisko kierowania wyposażone jest  
w komputery, monitory, konsolę i centralę telefoniczną.  
Z tego miejsca pracą policjantów w terenie kieruje oficer 
dyżurny. Odnowienie części komisariatu wpłynie niewąt-
pliwie na poprawę bezpieczeństwa policjantów i intere-
santów. Dzięki monitoringowi nikt niepowołany nie wyj-
dzie z budynku, ani do niego nie wejdzie. 

Hala Pomorska zaprasza 
Jedna z większych hal targowych w Wejherowie – 
Hala Pomorska została wyremontowana. Wydatnie 
poprawiły się warunki obsługi klientów. Pieniądze 
na remont pochodzą od kupców, przy współudziale 
Zakładu Usług Komunalnych.  

   W obiekcie przy ul. Pomorskiej na Osiedlu Kaszubskim 
wykonano m.in. zewnętrzną elewację, ocieplono i zaizolo-
wano w nowej technologii dach, zamontowano cztery pary 
drzwi i kurtyny powietrzne. W dachu hali wstawiono okna 
i wymalowano wnętrze obiektu.  
W otwarciu  nowo wyremontowanej hali wzięli udział m.
in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski oraz radny 
Henryk Jarosz.  

Szesnastoletni Kamil czeka na pomoc 
Kamil Gołofit z Wejherowa znów potrzebuje pomocy. 
Jest uwięziony we własnym domu, ponieważ z powo-
du choroby serca i płuc przez całą dobę musi korzy-
stać z tlenu. Potrzebny jest przenośny aparat, tzw. 
koncentrator tlenu, dzięki któremu Kamil mógłby 
wyjść z domu. Kosz tego urządzenia to ok. 12,5 tys. zło-
tych,  jednak rodziców na to nie stać.  
  Od  2002 r. jest leczony w niemieckiej klinice w Berlinie. 
Dwa razy w roku jeździ tam na kontrolę, a są to niezwykle 
kosztowne wyjazdy. Każdego dnia Kamil przyjmuje ok. 40 
tabletek. Ratunkiem dla niego jest przeszczep płuc i serca. 
Na razie nie można jednak dokonać przeszczepu, bo stan 
jego zdrowia na to nie pozwala. Trwa walka o poprawę te-
go stanu do takiego stopnia, by można było zaryzykować tę 
trudną operację.  
- Wiem, że jest dla mnie ratunek i wierzę, że będę kiedyś 
normalnie żył – mówi Kamil Gołofit. – Moim marzeniem 
jest zostać konstruktorem samochodów Ferrari.  Chciał-
bym także móc pomagać innym … 
Kto zechce pomóc Kamilowi, może wpłacać pieniądze 
na konto nr: 61 1940 1076 3047 0891 0011 0000 z do-
piskiem: Kamil Gołofit; www.blizniacy.org 

Jest nas więcej  
Kolejny rok utrzymał się przyrost mieszkańców Wejhe-
rowa. 31 grudnia 2010 r. zameldowanych było 48.774 
osób (47.329 na pobyt stały i 1.445 na pobyt czasowy). 
Rok temu na pobyt stały i czasowy zameldowanych było 
48.306 osób. 
   W 2010 roku urodziło się 666 dzieci (340 chłopców i 326 
dziewczynek). Zmarły natomiast 431 osoby (w tym 224 męż-
czyzn i 207 kobiet). Z innych gmin zameldowało się 1.159 
osób (w 2009 roku – 1.116 osób), a wyemigrowały 34 osoby 
( w 2009 roku 42 osoby wyjechały za granicę). W ubiegłym 
roku zawarto w Wejherowie 635 małżeństw  
(o 66 więcej niż w roku 2009) i odnotowano 136 rozwodów 
(o 38 mniej niż w roku ubiegłym). 

Kamil Gołofit  

IIIINFORMACJANFORMACJANFORMACJANFORMACJA    
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego, pl. Wejhera 8, 28 stycznia 2011 r. zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przezna-
czonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszk. nr 1 przy ul. 3 Maja 18 wraz z ułamk. częścią gruntu 

działka nr 266 obręb 16 (użytkowanie wieczyste) 
• lokal mieszk. nr 6 przy ul. Bukowej 9 wraz z ułamk. częścią grun-

tu działka nr 184/7 obręb 16  
• lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Hallera 6 wraz z ułamkową częścią 

gruntu działka nr 202 obręb 16  
• lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Hallera 25 wraz z ułamkową czę-

ścią gruntu działka nr 179 obręb 16  
• lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Harcerskiej 13 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 154/9 obręb 16  
• lokal mieszkalny nr 12 przy ul. Karnowskiego 6 wraz z ułamko-

wą częścią gruntu działka nr 142/18 obręb 6 
• lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Przemysłowej 8 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 94/47 i 94/67 obręb 6  
• lokal mieszkalny nr 45 przy ul. ks. P. Skargi 2 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 146/36 obręb 10  



Str. 6                                                              Nowiny - www.wejherowo.pl                                              Styczeń 2011 r.                                                                                                      

Zauroczeni pięknem Bieszczad  
W wejherowskiej bibliotece nową, wspólną książkę pt. 
"Bieszczadzkie Nostalgie" promowali w bibliotece znani 
wejherowianie: poeta Adam Klein i historyk Grzegorz 
Piwnicki. 
Pochodzący z kielecczyzny prof. Piwnicki opowiedział o 
swoich fascynacjach Bieszczadami podkreślając, że wraz 
ze swoimi przyjaciółmi – m.in. Adamem Kleinem i Hen-
rykiem Józefczykiem uczestniczyli wspólnie w wielu wy-
prawach bieszczadzkich. W trakcie spotkania, w którym 
uczestniczyli m.in. radny powiatowy Jacek Thiel, dyrek-
tor biblioteki Danuta Balcerowicz i red. Mirosław Ody-
niecki, swoje wiersze - w tym bieszczadzkie, czytali 
Adam Klein i Henryk Józefczyk. 

WWWWizyta u Reginy Osowickiej izyta u Reginy Osowickiej izyta u Reginy Osowickiej izyta u Reginy Osowickiej  
12 stycznia br. redaktor Reginę Osowicką - autorkę trzech 
wydań „Bedekera Wejherowskiego” i wielu innych książek  
o Wejherowie odwiedzili prezydenci Wejherowa – Krzysztof 
Hildebrandt i Bogdan Tokłowicz. 
 Prezydent Krzysztof Hildebrandt podziękował zasłużonej 
wejherowskiej pisarce i dziennikarce za całokształt wielolet-
niej działalności dokumentującej życie mieszkańców i miasta 
Wejherowa oraz za wkład pracy w utrwalanie faktów  
i zdarzeń dziejących się w Grodzie Wejhera. Prezydent wyra-
ził nadzieję na dalszy rozwój jej twórczości służący miastu. 
Autorka powiedziała, że ma wiele pomysłów na niejedną 
książkę związaną z dziejami grodu Wejhera. Zapewniła, że 
przedmiotem jej pracy twórczej będą mieszkańcy Wej-
herowa, ich dokonania, osiągnięcia i  sukcesy w lat ach 
minionych i obecnych. 

OGŁOSZENIE 
Klub Skata Sportowego informuje, że następne gry odbędą 

się 4, 11, 18 i 25 lutego 2011 r.  o godz. 17.30 w siedzibie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie.  

Prezydent obdarował dzieci Prezydent obdarował dzieci Prezydent obdarował dzieci Prezydent obdarował dzieci  

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt już po raz kolej-
ny wziął udział w akcji Dziennika Bałtyckiego "Zaproś z nami 
Mikołaja”. Zaprosił wskazane przez redakcję wejherowskiego 
oddziału Dziennika Bałtyckiego siostry - 6-letnią Karinę i 12-
letnią Kornelię Ziętkowskie, na świąteczne zakupy do cen-
trum handlowego w Wejherowie. Kornelia wybrała sobie te-
lefon komórkowy na kartę, natomiast Karina - psa-zabawkę. 

Hołd ofiarom Grudnia 1970  
Z okazji 40. rocznicy wydarzeń grudniowych, na cmentarzu 
w Wejherowie złożono  kwiaty na grobach dwóch miesz-
kańców Wejherowa – Zbigniewa Nastały i Mariana Wójcika. 
Dwaj młodzi wejherowianie zginęli tragicznie na stacji PKP 
Gdynia-Stocznia w drodze do pracy podczas pamiętnych 
wydarzeń 17 grudnia 1970 roku. Kwiaty na ich grobach zło-
żyli m.in. władze miasta i działacze Solidarności 80. Modli-
twę poprowadził ks. prałat Daniel Nowak oraz młodzież  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.  

„„„„Zimowe przygody Pani śyrafy” w ratuszu Zimowe przygody Pani śyrafy” w ratuszu Zimowe przygody Pani śyrafy” w ratuszu Zimowe przygody Pani śyrafy” w ratuszu  
13 stycznia w ratuszu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego 
dla przedszkolaków, klas „0 oraz klas I-III szkół podstawowych 
na temat ”Zimowe przygody Pani Żyrafy”. Najciekawsze prace 
zostały wyeksponowane na wystawie i można je oglądać w go-
dzinach pracy urzędu do końca ferii zimowych. 

Autorzy książki Adam Klein (po lewej) i Grzegorz Piwnicki (stoi) 
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Lotos Gdynia wygrał w Wejherowie  
Zawodniczki pierwszoligowego GTK Wejherowo nie 
sprostały mistrzyniom Polski i w meczu czwartej run-
dy Pucharu Polski uległy koszykarkom Lotosu Gdynia 
38:104.  

   Mecz rozegrany został w hali sportowej wejherowskiego 
Zespołu Szkół nr 1 i był okazją dla wejherowian do obej-
rzenia na żywo gwiazd eksportowej polskiej koszykówki.    
  W przerwach między kwartami kibice mogli podziwiać 
występy tancerek z Gimnazjum nr 2 a także rzuty osobiste 
do kosza w wykonaniu trenerów obu zespołów oraz prezy-
dentów Wejherowa. 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
w Lekkoatletyce 

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie 
odbyły się Halowe Mistrzostwa Powiatu Wejherow-
skiego Szkół Podstawowych w Lekkoatletyce.  

   W rywalizacji wzięło udział ponad 200 zawodników  
i zawodniczek z powiatu wejherowskiego. Mistrzostwa 
zorganizował Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Wejherowie wspólnie z Zespołem 
Szkół nr 1 w Wejherowie.  

Najlepsi lekkoatleci zostali nagrodzeni medalami, dyplo-
mami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu 
sportowego ufundowanego przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa. Nagrody i medale wręczali Michał Jeliński  
i Andrzej Byczkowski.  

Gratulacje dla Rafała Karcza Gratulacje dla Rafała Karcza Gratulacje dla Rafała Karcza Gratulacje dla Rafała Karcza     

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastęp-
ca Bogdan Tokłowicz spotkali się w ratuszu z wejherowia-
ninem Rafałem Karczem, który wywalczył tytuł zawodo-
wego Mistrza Polski w kickboxingu w formule full contact, 
aby pogratulować tego sukcesu zawodnikowi zawodowej 
grupy ElstarkPromotion.  

Ferie w Wejherowie 
Zajęcia sportowe, taneczne i artystyczne – tak wyglądała 
miejska oferta na tegoroczne ferie zimowe. W Wejhero-
wie dzieci i młodzież mogła atrakcyjnie spędzić wolny 
czas. Wejherowskie Centrum Kultury zaproponowało 
warsztaty ceramiczne, warsztaty haftu, decoupage, ko-
miksu, a także tańca współczesnego.  
   W wejherowskich szkołach odbywały się zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne. Młodzież mogła grać w tenisa stołowego, 
piłkę nożną, unihokej, koszykówkę i siatkówkę.  W czasie 
ferii zimowych można było skorzystać z promocyjnych cen 
na pływalni i lodowisku przy Zespole Szkół nr 3 w Wejhe-
rowie. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Alek-
sandra Majkowskiego w Wejherowie zorganizowała „Ferie 
w bibliotece”.  

Wyniki na stronie www.wejherowo.pl  

Więcej na: www.zobaczwejherowo.pl  

KOMUNIKAT 
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku YMCA  

informuje, że zapisy na drugi semestr bieżącego roku  
akademickiego odbywają się w Centrum Organizacji   

Pozarządowych przy ul. Hallera 1 w trakcie zajęć.  
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Medal RóŜy dla Dariusza Szymerowskiego 
Dariusz Szymerowski odszedł na emeryturę po jede-
nastu latach pracy na stanowisku dyrektora Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących  
w Wejherowie. Podczas uroczystości prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Bogdan 
Tokłowicz z okazji zakończenia pracy zawodowej  
i przejścia na emeryturę uhonorowali Dariusza Szy-
merowskiego dyplomem i Medalem Róży.  
- Przez ostatnie 11 lat pracy na stanowisku dyrektora dał się 
Pan poznać jako dobry i mądry wychowawca oraz me-
nadżer - mówił prezydent Krzysztof Hildebrandt.  
Jak powiedział Dariusz Szymerowski, jego odejście na eme-
ryturę było decyzją przemyślaną. - Uznałem, że pewien 
etap dobiegł końca, odchodzę jednak z uczuciem spełnienia 
i satysfakcji – mówi Dariusz Szymerowski. - W ostatnich 
latach, w ośrodku przeprowadzono termomodernizację – 
wymieniono m.in. okna, instalację centralnego ogrzewania, 
ocieplono stropodachy, wymieniono kotłownie. Ośrodek 
podłączono do sieci wodociągowej.  

WWWWierni kaszubskiej tradycjiierni kaszubskiej tradycjiierni kaszubskiej tradycjiierni kaszubskiej tradycji     
W auli Gimnazjum nr 1 odbyło się tradycyjne spotkanie 
noworoczne członków wejherowskiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

W części artystycznej wystąpił chór Towarzystwa Śpie-
waczego im. Jana Trepczyka. Po wprowadzeniu sztan-
daru zebrani odśpiewali Hymn Kaszubski a fragment 
Ewangelii Św. Łukasza odczytał ks. kan. Marian Dettlaff. 
  Życzenia noworoczne zrzeszeńcom złożyli m.in. prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, przedstawiciel 
Wójta Gminy Wejherowo oraz prezes Zarządu Oddziału 
ZKP Henryk Kanczkowski. Prezydent podziękował uczest-
nikom spotkania za pielęgnowanie tradycji i kultury ka-
szubskiej. Spotkanie noworoczne członków ZKP poprze-
dziła Msza św. w konwikcie, którą w liturgii kaszubskiej 
odprawił ks. kan. Marian Dettlaff. 

Puchatki wygrały w Jasełkach  
W Gimnazjum nr 1 w Wejherowie odbył się Przegląd 
Jasełek Wejherowo 2011 dla Przedszkoli oraz klas „O” 
i „I – III” Szkół Podstawowych. W kategorii przedszkola 
i klasy zerowe szkół podstawowych pierwsze miejsce 
zajął zespół "Puchatki" z Przedszkola Samorządowego 
nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie.  
   Zwycięskie jasełka przygotowane zostały przez Bożenę 
Gessler, w akompaniamencie Doroty Muży-Szlas. Drugie 
miejsce zdobyła grupa 5-latków z Niepublicznego Przed-
szkola "Przyjaciele Kubusia Puchatka", a trzecie – grupa 4-
latków z Niepublicznego Przedszkola "Przyjaciele Kubusia 
Puchatka". W kategorii klasy I-III szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajęły "Gwiazdeczki z Sychowa" ze SP w 
Sychowie, drugie - "Bajkowe anioły" ze SP w Kębłowie. Wy-
różnienie specjalne otrzymała grupa 3-latków z Niepublicz-
nego Przedszkola "Przyjaciele Kubusia Puchatka". 

Wejherowo najlepsze w tańcuWejherowo najlepsze w tańcuWejherowo najlepsze w tańcuWejherowo najlepsze w tańcu    

Ogromnym sukcesem dziecięcych i młodzieżowych grup 
tanecznych z Wejherowa zakończył się V Ogólnopolski 
Festiwal Tańca Nowoczesnego w Lęborku. Formacje „Eni-
gma”, „Explozja” i „Carmen” z klubu tanecznego „Świat 
Tańca” były bezkonkurencyjne w swoich kategoriach. 
  Festiwal zgromadził kilkadziesiąt młodzieżowych i dziecię-
cych grup tanecznych oraz solistów z całej Polski.  Królowały 
style: disco, dancehall, hip-hop, elektric-boogie, break dance  
i free-style. Ciekawe układy, barwne stroje i wspaniała zabawa 
ściągnęły na festiwal tłumy widzów. Wśród tak dużej konku-
rencji bardzo dobrze wypadli młodzi tancerze z Wejherowa, 
zwłaszcza  formacje klubu tanecznego „Świat Tańca”  Joanny i 
Jacka Bernaśkiewiczów , które zdobyły trzy I miejsca w swoich 
kategoriach.  W kat. disco do lat 11: I m-ce „Enigma” - Świat 
Tańca, II m-ce „Baccara” – WCK. W kat. hip-hop do lat 11: I m-
ce „Explozja” – Świat Tańca.  W kat. hip-hop 12-15 lat: I m-ce  
„Carmen” – Świat Tańca, III m-ce „Express” – Świat Tańca.  W 
kat. freestyle do lat 8: II m-ce „Expresik” – Świat Tańca, IV m-ce  
„Bąbelki” – WCK.  Finalistkami zostały: Nikola Krueger (hip-hop 
do lat 11), Dominika Bernaśkiewicz i Sandra Czoska oraz Mar-
tyna Ronowska i Olga Stolarczyk (duety hip-hop 12-15 lat). 

Galeria zdjęć na: www.zobaczwejherowo.pl  

Galeria zdjęć na: www.zobaczwejherowo.pl  
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OGŁOSZENIE 
Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie 
Ogłasza zapisy na II semestr 2010/2011 

1 – 10  luty 2011, godz. 12:00 – 15:00 
Wejherowo  ul. Obr. Helu 1 - Zakład Usług Komunalnych 

(wejście od ul. Chopina, za przystaniem MZK) 
    tel. 784 659 795; www.utww.pl 

Zarządzenie Nr 8/2011 
Prezydenta Miasta Wejherowa 

z dnia 18 stycznia 2011 roku 

w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Miasta 
Wejherowa oraz ustalenia okręgów wyborczych i ka-

lendarza wyborczego dla wyborów zarządzonych  
na dzień 20 marca 2011 roku 

§ 1. 
1.  Prezydent Miasta zarządza na dzień 20 marca 2011 roku 

wybory do Rad Osiedli Miasta Wejherowa. 
2.     W celu przeprowadzenia wyborów jak w ust. 1 ustala się 

okręgi wyborcze wielomandatowe dla wyboru Rad Osiedli 
Miasta Wejherowa. 

§ 2. 
Liczbę radnych w każdym okręgu wyborczym określa za-
łącznik do zarządzenia.  

§ 3. 
Ustala się następujące terminy czynności wyborczych – 
KALENDARZ  WYBORCZY: 
• do 18 lutego 2011 r. do godziny 18.00 - zgłaszanie Miej-

skiej Komisji Wyborczej w Wejherowie do zarejestrowa-
nia kandydatów na radnych; 

• do 25 lutego 2011 r. do godziny 15.00 - zgłaszanie kandy-
datów na członków obwodowych komisji wyborczych; 

•  do 27 lutego 2011 r. - podanie do wiadomości wyborców 
poprzez rozplakatowanie obwieszczenia MKW  
w spr.: utworzenia obwodów głosowania, adresów lokali 
wyborczych oraz terminu wyłożenia spisu wyborców; 

•  do 5 marca 2011 r. - podanie do wiadomości wyborców 
informacji i danych o kandydatach na radnych poprzez 
rozplakatowanie obwieszczenia na obszarze obwodów 
głosowania; 

•  do 6 marca 2011 r. -powołanie obwodowych komisji wy-
borczych, sporządzenie spisu wyborców; 

•  do 10 marca 2011 r. - wniesienie wniosku o pełnomocnictwo 

• do 15 marca 2011 r. - dopisywanie niepełnosprawnych 
do spisu w wybranym obwodzie; 

•19 marca 2011 r. - przekazanie przewodniczącym obwo-
dowych komisji wyborczych spisów wyborców, kart do 
głosowania i pieczęci; 

• 20 marca 2011 r. - głosowanie od 8.00 do 20.00. 

     Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2011 

 Po 12 radnych wybieramy w okręgach:  Osiedle  
„Przemysłowa”, Osiedle „Sucharskiego”, Osiedle  
„Śmiechowo Północ”, Osiedle „Śmiechowo Południe.  

Nie puszczaj zdrowia z dymem! 
Zdarza się, że szukając oszczędności spalamy w piecu odpa-
dy. Do pieców trafiają kolorowe gazety, jednorazowe siatki, 
ścinki ubrań, gum, zużyte obuwie, zużyte meble.  
W odróżnieniu od zawodowych spalarni, główną przy-
czyną szkodliwości dymu powstającego w wyniku spa-
lania odpadów w domowych piecach, jest zbyt niska 
temperatura. W naszych domowych instalacjach uzysku-
jemy 200-500 0C, co niestety nie ogranicza powstawania 
wielu bardzo groźnych substancji które ze względu na ni-
skie źródła emisji (niskie kominy domostw i małych lokal-
nych kotłowni) nie mogą zostać wyniesione i rozproszone 
w wyższych warstwach atmosfery, wskutek czego opadają 
na glebę „wzbogacając” spożywane przez nas warzywa  
i owoce w śmiercionośne związki m.in. metale ciężkie takie 
jak kadm, rtęć, tytan, ołów, bądź unoszą się nisko nad po-
wierzchnią ziemi i wdychane są przez nas przy okazji zi-
mowego, wieczornego spaceru. Większość z nas nie zdaje 
sobie sprawy z niebezpieczeństwa, ponieważ trujące 
związki są niewidoczne i niewyczuwalne węchem. 
W powietrzu zanieczyszczonym dymem po spalaniu 
odpadów zawieszone są m.in. tlenek węgla, który wiąże 
czerwone ciałka krwi utrudniając transport tlenu, oddziałuje 
także na centralny układ nerwowy, nieorganiczne związki 
chloru i fluoru, tlenki azotu będące przyczyną podrażniania  
i uszkadzania płuc, dwutlenek siarki powodujący u ludzi 
trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, suchy 
pył a także związki nowotworowe takie jak dioksyny i fura-
ny. Ich działanie nie jest natychmiastowe; powolnie ale sku-
tecznie uszkadzają one narządy wewnętrzne: wątrobę, płu-
ca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększają także 
ryzyko wystąpienia nowotworów.  
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chy-
lonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia; gospodarka odpa-
dami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.pl; ochrona środowiska  
i edukacja ekologiczna: (58)624 75 15, dos@kzg.pl 

KOMUNIKAT 
W Nowinach nr 12 z grudnia 2010 roku na stronie nr 5 
została zamieszczona informacja o następującej treści: 
„Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 17 
grudnia 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta 
Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemców: 
• lokal mieszk. nr 8 przy ul. Zamkowej 8 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 453/3 obręb 15 (użytkowanie 
wieczyste).” Do powyższej informacji wkradł się błąd. Po-
winno być: lokal mieszk. nr 8 przy ul. Zamkowej 3.  Za 
pomyłkę przepraszamy. 

Atrakcyjne lokale do wynajęcia  
w centrum Wejherowa! 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłosił ofertowe przetargi 
nieograniczone, w formie konkursu ofert na najem na 
okres 5 lat, lokali użytkowych stanowiących własność 
Gminy Miasta Wejherowa, znajdujących się w budynkach 
przy ul. Puckiej 14 i ul. 12 Marca 211 w Wejherowie. 
           Zapraszamy również do uaktualnionego działu "dla  
dewelopera" na stronie internetowej: www.nieruchomości.
wejherowo.pl. W najbliższym czasie na stronach tego portalu 
zostanie udostępniony harmonogram dot. przetargów na 
sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Miasta 
Wejherowa, obejmujący pierwsze półrocze 2011 r.  
 Kontakt: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbani-
styki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. 
58-677-71-47 lub e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. 
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NOWINY - Bi ule tyn In fo rmacyj ny U rz ędu Mi ejskieg 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;     

 in te rne t : w ww . we j he ro w o. p l; w w w. z o b acz w ej h e row o . pl  

Archiwalne nume ry na stronie: www.zob aczwejherow o.pl   
Materi ały info rmacyjne prz yjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarz yszeń oraz insty tucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie .  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. 
Nakład 6  000 egz. Skład komputerow y: własny. Druk: Wejhe rplast.  

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- Kancelaria Ogólna 
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 58 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

986,  (58) 677 70 40, (58) 672-64-49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195  

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 56 
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 (p.o. Jarosław Pergoł)   
ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 34, (58) 672 10 21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30, (58) 572 29 32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Sobieskiego 251   

(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

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

ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 

OGŁOSZENIE  
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza  

pierwszy przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wej-
herowie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 137-
/5, obr. 8, o powierzchni 1 199 m 2. Działka przeznaczona jest pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Nieruchomość znajduje się 
w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa – Wzgórze Ojca Grzego-
rza. W ulicy Nowowiejskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, 
energetyczna, teletechniczna i kanalizacji sanitarnej.  

Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2011 r. o godz. 9.00 w sali nr 15  
Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8. 

Imprezy kulturalne - luty 2011 r.  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie: 
03 lutego godz. 16 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży;  
10 lutego godz. 16 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych 
poświęcone książce Bernharda Schlinka pt. „Coraz dalej od miłości”; 
11 lutego - Międzynarodowy Dzień Chorego w Bibliotece – kwesta i aukcja na 
rzecz Hospicjum św. Judy Tadeusza w Wejherowie;  
25 lutego godz. 11 - Spotkanie z Anną Czerwińską–Rydel – autorką książek   
i audycji dla dzieci;  
Luty – przeprowadzenie plebiscytu „Gryf Literacki 2010”;  
Wystawki związane z rocznicami: 100. rocznica urodzin  Ireny Sendlero-
wej - działaczki społecznej, szefowej wydziału dziecięcego Rady Pomocy Ży-
dom „Żegota”; 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina- kompozytora i piani-
sty; 80. rocznica urodzin Bohdana Butenko – grafika, rysownika, ilustratora, 
scenarzysty, 120. rocznica urodzin Borysa Pasternaka  -  pisarza rosyjskiego, 
autora „Doktor Żywago”; 50. rocznica urodzin Doroty Gellner – poetki, proza-
ika, autorki tekstów piosenek, audycji radiowych.  

Wejherowskie Centrum Kultury  
3 lutego godz. 17 - VII Turniej „Czarnej Baśki” Miejsce: Restauracja „Angelos” 
w Wejherowie (ul. Rzeźnicka);  
11 lutego - Światowy Dzień Chorego – współpraca WCK z Powiatową i Miej-
ską Biblioteką Publiczną w Wejherowie. Aukcja na rzecz chorych z hospicjum;  
18 lutego godz. 18 - Wystawa autorska Brygidy Śniateckiej. Prace wykonane 
techniką olejną, pastelami i akwarelą. Miejsce: Urząd Miasta – Ratusz;  
24 lutego godz. 17 - VIII Turniej „Czarnej Baśki” Miejsce: Restauracja „ Ange-
los” w Wejherowie (ul. Rzeźnicka). 

Konkurs Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach projektu   
„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa” współfi-
nansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa ogłasza konkurs fotogra-
ficzny „Tu zaszła zmiana”. Akcja ma na celu fotograficzne udokumentowa-
nie zmian obserwowanych przez mieszkańców Wejherowa jakie zaszły w 
mieście. Spośród nadesłanych fotografii zostaną wybrane najciekawsze 
prace, które zostaną nagrodzone. Zorganizowane zostaną także warsztaty 
fotograficzne, w ramach których będzie można poszerzyć swój warsztat 
fotografa oraz wydrukować swoje prace.  

Zgłoszenia można kierować na adres mailowy: kiswalowa@mops.
wejherowo.pl lub w siedzibie Klubu Integracji Społecznej „Wałowa”, przy 

ulicy Wałowej 5A. Termin nadsyłania prac to 31 marca 2011r.  






