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Absolutorium dla Krzysztofa Hildebrandta  
Krzysztof Hildebrandt otrzymał podczas sesji 28 czerwca br. absolutorium za 2010 rok. Za przyjęciem abso-

lutorium opowiedziało się jedenaścioro radnych z „Wolę Wejherowo”, natomiast siedmioro z Platformy  
Obywatelskiej wystąpiło przeciw tej uchwale. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozda-
nia z wykonania budżetu za rok 2010. Dochody w 2010 
roku zostały wykonane w kwocie 120.792.063 zł. Wy-
datki zaś w kwocie  – 123.708.162 zł.  
   Komisja rewizyjna, która opiniowała sprawozdanie z 
wykonania budżetu stwierdziła, że nie nastąpiło prze-
kroczenie planowanych wydatków zarówno bieżących, 
jak i majątkowych, a tym samym nie doszło do narusze-
nia dyscypliny finansów publicznych. Komisja Rewizyj-
na stwierdziła, że Prezydent Miasta realizując zadania 
związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą 
celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w go-
spodarowaniu środkami publicznymi.   
   Dwa razy na temat budżetu pozytywną opinię wydała 
Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolująca Urząd 
Miejski w Wejherowie.  

   Rok 2010 to rok, w którym w Wejherowie wiele się 
działo i wyraźnie widać rozwój miasta. Dowodem na to 
jest wybór Krzysztofa Hildebrandta po raz kolejny na 
prezydenta w pierwszej turze. 

Więcej: www.zobaczwejherowo.pl  

Rok 2010 trudny,  
a jednocześnie pełen wyzwań  

 
Krzysztof Hildebrandt,  
Prezydent Wejherowa  

- Rok 2010 nie był rokiem łatwym, 
co wynikało w dużej mierze z kry-
zysu w kraju i  licznymi cięciami 
rządowymi. Mimo wielu trudności, 
budżet naszego miasta został po-
myślnie zrealizowany. Na inwesty-
cje i najważniejsze remonty wyda-
liśmy ponad 18 mln zł! Największą 
pozycję stanowiły wydatki na drogi. Wybudowaliśmy, wyre-
montowaliśmy lub poprawiliśmy nawierzchnię prawie 6 km 
ulic i chodników. Największe zeszłoroczne inwestycje zwią-
zane były z rewitalizacją, czyli ożywieniem Wejherowa. W 
ramach rewitalizacji trwały prace w Parku Miejskim, rozpo-
częliśmy kolejny etap przebudowy ul. Wałowej oraz budowę 
nowego WCK. Na wszystkie te inwestycje zdobyliśmy dotację 
unijne. Duży nacisk miasto położyło na ogólnodostępne dla 
dzieci i młodzieży obiekty sportowo-rekreacyjne. Podkreślić 
należy bardzo dużą ilość prac projektowych wykonanych  
w 2010 r. Zaowocuje to inwestycjami w przyszłości. W szcze-
gólności są to projekty dróg. Trwały prace projektowe węzła  
„Zryw” z tunelem pod torami kolejowymi.  Zdobyliśmy kolej-
ną dotację z UE na program termomodernizacji pięciu wejhe-
rowskich szkół. Poprawiamy warunki obsługi mieszkańców. 
Oddaliśmy do użytku nowy obiektu Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 
  Oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą ma znacz-
ny udział w strukturze wydatków budżetowych, łącznie wy-
datki w tych działach wynosiły 36.913.416,57 zł. 
 Promocja miasta i turystyka to dla nas bardzo ważna dziedzi-
na. Wszelkie działania promocyjne miasta mają na celu 
wzbudzić zainteresowanie Wejherowem wśród samych 
mieszkańców, turystów czy inwestorów.  

Całość na: www.wejherowo.pl  

 

   Umowy z przedstawicielami wspólnot podpisali zastępcy 
prezydenta - Bogdan Tokłowicz i Piotr Bochiński.  
   Pieniądze otrzymają wspólnoty przy kamienicach: ul. 
Klasztornej 10-12, Mickiewicza 1 – 24.465 zł, ul. Wybickie-
go 1 – 14.800 zł ul. Wałowej 5 – 9.727 zł; ul. 3 Maja 36 –  
19.529 zł; ul. Dworcowej 3 – 9.913 zł; ul. Klasztornej 24 – 
14.692 zł; ul. Kopernika 11 – 19.890 zł. 
  Środki otrzymały także „sztandarowe” zabytki Wejhero-
wa. Kościół pw. Trójcy Świętej otrzymał 100 tys. zł na wy-
konanie tynków zewnętrznych frontu kościoła oraz reno-
wację drzwi zewnętrznych, a Kościół św. Anny – 172.138 zł 

Miasto dofinansuje remont zabytków    
W wejherowskim ratuszu podpisano kolejne umowy na 
dofinansowanie prac  konserwatorskich w budynkach za-
bytkowych. Prawie 470 tys. zł miasto przeznaczy na ochro-
nę zabytków, których nie jest właścicielem. Wypięknieją 
zabytkowe kamienice i elewacje kościołów.  

na wykonanie izolacji ściany prezbiterium, renowację ele-
wacji oraz renowację obrazów ołtarza. Klasztor Franciszka-
nów w Wejherowie otrzymał dotację w wysokości 77.861 
zł na wykonanie stolarki okiennej w klasztorze.  

Większością  głosów Krzysztof Hildebrandt otrzymał absolutorium za 2010 r. 
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

Kolejny parking w Wejherowie  
Now y parking  na ok. 60 m iejsc oddan o d o u żytku  w  cen trum  miasta. P owstał  u zbiegu  u lic Dworco-

wej i S obieskieg o -  za budynkiem P ZU. Jest to p ierwszy z trzech parking ów,   które p owstaną  
w ram ach  budowy now ego centrum  kultury w  Wejherow ie.   

Inwestycja, która kosztowała 550 tys. zł realizowana jest w 
ramach projektu unijnego: „Wzrost atrakcyjności miasta 
Wejherowa poprzez budowę Filharmonii Kaszubskiej – 
regionalnego centrum kultury” współfinansowanego przez 
UE z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z budżetu 
państwa.  Jak podkreślają włodarze Wejherowa, zwiększy on 
liczbę miejsc parkingowych w samym centrum miasta. 
 - Parking ma prawie 2.000 m kw. powierzchni parkingowej, 
ponad 300 m chodnika dla bezpieczeństwa pieszych, a za-
parkować tam będzie mogło ok. 60 samochodów – mówi 
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa. - Parking 
wykonany został z kostki brukowej, zagospodarowane zo-
stały fragmenty zieleni oraz wykonane zostało oświetlenie.  
   Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa podkreśla, że jest to pierwszy element budowy 
nowego Wejherowskiego Centrum Kultury. 
 - To zaplecze parkingowe dla nowo powstającego centrum 
kultury – mówi Wojciech Kozłowski. – Od początku wskazy-
waliśmy, że nowy obiekt będzie posiadał zaplecze parkingo-
we. Drugi parking powstanie przy ul. Hallera, a przy samym 

obiekcie będzie także parking podziemny. Ta inwestycja zo-
stała tak zaprojektowana, że będzie służyła wszystkim 
mieszkańcom.  
   Jak mówi Teresa Patsidis, radna Wejherowa, władze miasta 
zabiegają o to, aby w Wejherowie powstawały parkingi. Dla 
powstającego WCK i mieszkańców będzie to z pewnością 
bardzo wykorzystane miejsce.  Wykonawcą jest firma Eiffa-
ge Budownictwo Mitex. 

Rozpoczęła się budowa Bramy Piaśnickiej  
Na placu Grunwaldzkim w Wejherowie rozpoczęła 
się budowa Bramy Piaśnickiej. Stowarzyszenie Ro-
dzina Piaśnicka płaci za budowę bramy, zaś miasto 
płaci tylko za zagospodarowanie skweru, który i tak 
jest terenem miejskim.  

   Budowla będzie się znajdować u zbiegu krajowej szóstki  
i ul. Ofiar Piaśnicy. - Pomysł powstania tej bramy powstał 
cztery lata temu - mówi ks. prałat Daniel Nowak, kapelan 
Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka, proboszcz parafii pw. 
Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej.  

Ks. prałat Daniel Nowak poświęcił teren pod budowę bra-
my. Budowa ma zostać zakończona we wrześniu 2011 r.  

   Jak mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
dla wejherowian ta budowa ma ogromne znaczenie.  

-  Szczególnie dla rodzin ludzi, którzy zginęli w Piaśnicy, a 
to właśnie tutaj zaczęła się ich droga do śmierci - mówił 
prezydent.  
Wykonawcą kaplicy jest firma WOJ- MAR. 

Jacek Thiel w Zarządzie Pomorskiej  
Regionalnej Organizacji Turystycznej  

20 czerwca w Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim 
odbyło się Walne-Wyborcze Zebranie Członków Po-
morskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas 
spotkania dokonano podsumowania ostatnich 4 lat  
i wybrano Zarząd na kolejną kadencję.  

Jednogłośnie na stanowi-
sko Prezesa wybrano po-
nownie Dyrektor Departa-
mentu Turystyki  Urzędu 
Marszałkowskiego Martę 
Chełkowską. W głosowa-
niu dokonano wyboru 
również poszczególnych 
Członków Zarządu i Komi-
sji Rewizyjnej, którzy na 
pierwszym posiedzeniu 
ustalili podział zadań na 
kolejną kadencję.  

W skład Zarządu Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wszedł Jacek 
Thiel - zastępca kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Pro-
mocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, który 
pełni funkcję wiceprezesa w dwóch lokalnych organizacjach 
turystycznych: Stowarzyszeniu Turystycznym „Ziemia Wej-
herowska” i Stowarzyszeniu Rozwoju Północnych Kaszub 
„Norda”, 
- W zarządzie PROT reprezentuję lokalne organizacje tury-
styczne  - mówi Jacek Thiel – dotychczas zajmowałem się 
głównie promocją miasta oraz powiatu wejherowskiego  
i puckiego, teraz mam zamiar aktywnie włączyć się w pro-
mocję całego województwa pomorskiego.  

 

Więcej: www.zobaczwejherowo.pl  

Więcej: www.zobaczwejherowo.pl  
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Inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych  
i stropodachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz 
przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. Władze miasta pozy-
skały w 2010 r. dofinansowanie unijne na realizację w Wejhe-
rowie projektu  termomodernizacji szkół. Projekt zakłada 
przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji pięciu 
obiektów oświatowych w Wejherowie i dwóch w Redzie. Lide-
rem projektu jest Wejherowo, zaś partnerem miasto Reda. Cał-
kowity koszt tego projektu wyniesie 8.397.980  zł,  
z czego 80 proc. w Wejherowie, zaś 20 proc. w Redzie. 
- Zgodnie z naszymi planami dotyczącymi modernizacji 
obiektów oświatowych zarządzanych przez miasto, w tym 
roku kolejna szkoła zostanie zmodernizowana – mówi za-
stępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. – W wyni-
ku tej inwestycji do 2013 roku zmniejszymy koszty utrzyma-
nia obiektów oświatowych oraz zdecydowanie poprawi się 
estetyka budynków w wyniku wykonania nowych elewacji.                         
Dzięki oszczędnościom w utrzymaniu będzie więcej pienię-
dzy na wzbogacenie oferty dla uczniów. W ubiegłym roku 

inwestycja przeprowadzona była w Zespole Szkół nr 1, przy 
ul. Śmiechowskiej, a w tym roku w ZSO nr 2.  
   Jak podkreśla prezydent Bogdan Tokłowicz, wspólny pro-
jekt termomodernizacji budynków szkół w Wejherowie  
i Redzie, to doskonały przykład dobrze układającej się 
współpracy między samorządami.  

TTTTermomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ermomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ermomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ermomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2     
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie trwa kompleksowy remont w ramach projektu: 
 „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejhe-
rowo i Reda”. Koszt termomodernizacji wyniesie ok. 1,7 mln złotych, a część środków pochodzi z UE.  

IIIInwestycje w wejherowskim szpitalu nwestycje w wejherowskim szpitalu nwestycje w wejherowskim szpitalu nwestycje w wejherowskim szpitalu  
W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie oddano do 
użytku zmodernizowany Oddział Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii, Pracownię Rezonansu Magnetycznego 
oraz Kaplicę Szpitalną. Największą inwestycją była zmia-
na lokalizacji, powiększenie i modernizacja OAiIT. Koszt 
całej inwestycji to ok. 2,8 mln zł. 
W kosztach modernizacji partycypowały wszystkie samorządy 
z pow. wejherowskiego, które przeznaczyły na ten cel 745 tys. 
zł, w tym także miasto Wejherowo.  Z  kolei 1,5 mln sfinansował 
Urząd Marszałkowski. Szpital musi jeszcze pozyskać 600 tys. zł.  
 - Oddział spełnia wszelkie unijne standardy, a jego remont po-
zwolił na zwiększenie łóżek dla pacjentów z 8 do 12 – mówi 
Andrzej Zieleniewski.  
   Placówka zyskała także nową pracownię rezonansu magne-
tycznego, który zakupiła prywatna firma. Zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz gratulując dyrektorowi Ziele-
niewskiemu zakończonej inwestycji podkreślił, że dzięki mo-
dernizacji, oddział poprawi opiekę nad chorymi. W uroczysto-
ści wzięli udział włodarze okolicznych samorządów, a ks. abp. 
senior Tadeusz Gocłowski dokonał uroczystego otwarcia i po-
święcenia Kaplicy Szpitalnej.  

Włoski biskup gościł w Wejherowie  
O. bp Rodolfo Cetoloni OFK, biskup diecezji Montepul-
ciano we Włoszech, który przebywał w Wejherowie, 
otrzymał z rąk zastępcy prezydenta Wejherowa Bogda-
na Tokłowicza replikę statuetki Jakuba Wejhera. Fran-
ciszkanin był pod wrażeniem Wejherowa, a zwłaszcza 
odrestaurowanej Kalwarii Wejherowskiej. 

    Gościem Bogdana Tokłowicza był także o. Tyberiusz Nitkie-
wicz - gwardian klasztoru oo. Franciszkanów i proboszcz ko-
ścioła pw. św. Anny w Wejherowie oraz o. Kajetan Dzienisz – 
wikariusz biskup ds. życia zakonnego diecezji Montepulciano.  
- Widzę w Wejherowie niezwykłą troskę o miasto, o otocze-
nie, o swoją przeszłość - wspaniałe zabytki – mówił podczas 
wizyty w wejherowskim ratuszu o. biskup Rodolfo Cetoloni 
OFK, biskup diecezji Montepulciano. – Dzięki moim współ-
braciom – ojcom franciszkanom, szczególnie dzięki gościn-
ności o. Tyberiusza Nitkiewicza – czuję się tu jak w domu. 
Uczestnicząc w uroczystościach kalwaryjskich, miałem moż-
liwość poznać nową rzeczywistość. A mianowicie, u nas nie 
ma tak szeroko rozwiniętego ruchu pielgrzymkowego, tak 
jak ma to miejsce tutaj.  Więcej: www.zobaczwejherowo.pl  

(z lewej) Bogdan Tokłowicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa i Andrzej 
Gredecki, dyrektor ZSO nr 2   

Od lewej: o. Tyberiusz Nitkiewicz, o. bp Rodolfo Cetoloni, o. Kajetan 
Dzienisz i zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz  

Zmodernizowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
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Wejherowo promuje się nad morzem  
Pracownicy promocji Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
przeprowadzili akcję promocyjną w ponad stu obiektach 
turystycznych wybrzeża Północnych Kaszub, reklamując 
Wejherowo i Kalwarię Wejherowską. 

Imprezy kulturalne Imprezy kulturalne Imprezy kulturalne Imprezy kulturalne ---- sierpie sierpie sierpie sierpieńńńń 2011 r.  2011 r.  2011 r.  2011 r.     
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 

Wejherowie Wejherowie Wejherowie Wejherowie   
do 19 sierpnia -  wystawa Tadeusza Podgórskiego;  
23 sierpnia, godz. 17.00 - wernisaż wystawy uczest-
ników Letniej Akademii Sztuki. 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury  
31 lipca,  godz. 18.30 - Festyn Wakacyjny - wystąpi 
Darius Group, grupa Support, a ok. godz. 21.00 - gwiazda 
festynu Kasia Kowalska.  

Muzyczne Lato w Wejherowie – koncerty odbywają się  
w każdą niedzielę o godz. 17 w Parku im. Majkowskiego  
7 sierpnia - grupa ACOUSTIC ACROBATS; 
14 sierpnia - recitalem „Na krawędzi” Danuty Błażejczyk;  
21 sierpnia - koncert Daniela Gałązki z zespołem;  
28 sierpnia –koncert kwintetu jazzowego Frank Parker & 
Maciej Fortuna Project.  

Wycieczki po Wejherowie 
Urząd Miejski w Wejherowie w ramach promocji miasta 
organizuje w okresie letnim nieodpłatne wycieczki po 
Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem.  

Turyści  i wszystkie chętne osoby chcące poznać najważniej-
sze zabytki miasta i posłuchać opowieści o historii naszego 
grodu mogą codziennie w okresie od 4 lipca do 26 sierpnia 
skorzystać z oferty zwiedzania miasta. Zbiórka o godz. 11.00 
przed furtą klasztorną Klasztoru oo. Franciszkanów przy ul. 
Reformatów 19. Udział grup zorganizowanych należy po-
przedzić rezerwacją, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Re-
zerwacji można dokonać pod nr tel. 58 677 70 58. Wycieczki 
oprowadzane są przede wszystkim po Kalwarii Wejherow-
skiej, kościele klasztornym, po ratuszu i Parku Miejskim. 

Wydawnictwa na lato 
Urząd Miejski w Wejherowie wraz ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Północnych Kaszub „Norda” wydał przed sezo-
nem „Nordowego Gońca” – gazetę letnią dla turystów wy-
poczywających na północnej części Kaszub.  

Znaleźć w nim możemy informacje na temat atrakcji i walorów 
każdej z gmin powiatu puckiego i Wejherowa. Natomiast no-
wym wydawnictwem jest mapka obrazująca z jednej strony 
największe atrakcje, walory przyrody oraz szlaki piesze i rowe-
rowe pokazane w sposób plastyczny, z drugiej strony zaś kalen-
darz imprez letnich. Mapka może stanowić dla turystów  
i mieszkańców naszego regionu niezbędne vademecum na czas 
wakacji. Ponadto Centrum Handlowe „Jantar” z Wejherowa  
i wydawca profesjonalnych map Eko-Kapio z Sopotu wydali  
z pomocą Urzędu Miejskiego w Wejherowie dokładną mapę 
topograficzną okolic Wejherowa i powiatu puckiego z zazna-
czonym przebiegiem tras rowerowych i pieszych. Wszystkie te 
wydawnictwa jak i inne promujące miasto Wejherowo można 
otrzymać bezpłatnie, codziennie w wejherowskim ratuszu. 

Foldery reklamujące miasto i kalwarię trafiły  do hoteli, pensjo-
natów, restauracji, ośrodków kempingowych, Informacji Tury-
stycznych. Jak mówi Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału 
Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie, akcja 
promocyjna umożliwia bezpośrednie dotarcie do turystów wy-
poczywających na wybrzeżu i wskazanie im atrakcji naszego 
miasta, celem choćby krótkiej wizyty w Wejherowie.  
   Materiały o mieście trafiły do popularnych letnisk m.in. Biało-
góry, Dębek, Karwi, Jastrzębiej Góry, Władysławowa, Pucka 
oraz na Półwysep Helski.  

 - Wychodzimy z założenia, że miasto Wejherowo jest dobrą 
alternatywą na niepogodę dla turystów, którzy przybywają na 
nasze plaże, do ośrodków czasowych i pensjonatów nad Bałty-
kiem - powiedział Jacek Thiel. - Najważniejszym narzędziem 
promocyjnym jest bezpośrednia akcja jaką przeprowadzamy w 
obiektach turystycznych na wybrzeżu. Docieramy tam osobi-
ście zostawiając nasze materiały informacyjne. Jesteśmy jedyną 
gminą w naszym rejonie, która prowadzi tego typu promocję  
i reklamuje swoje miasto i znajdujące się w nim atrakcje tury-
styczne. Akcja promocyjna prowadzona jest nie tylko dla po-
trzeb samej reklamy Wejherowa, lecz przede wszystkim w celu 
rozwoju turystyki w naszym mieście.   

Zwiedzanie ratusza 
Tradycyjnie w okresie letnim Urząd Miejski w Wejherowie 
otwiera ratusz dla mieszkańców i turystów 7 dni w tygodniu. 
Od początku lipca do końca 
sierpnia turyści mogą w dni 
powszednie od 9.00 do  
15.30,  a w soboty i niedziele 
od 10- 14 zwiedzić wraz  
z przewodnikiem sale trady-
cji i historii z makietami mia-
sta i Kalwarii Wejherowskiej, 
salę obrad, celę więzienną 
oraz wystawę malarską  
i fotograficzną Stanisława 
Składanowskiego ukazującą 
piękno Kaszub Północnych. 

 

Wycieczki z przewodnikiem cieszą się ogromnym zainteresowaniem  

Jakub Wejher promuje Wejherowo  

Więcej: www.zobaczwejherowo.pl 
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Stulatek z Wejherowa  
Alojzy Wikowski z Wejherowa obchodził setne urodziny. 
Życzenia na kolejne lata w zdrowiu i otoczeniu rodziny 
złożyli mu zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz oraz Alina Kieda-Szefka, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Wejherowie.  
- Sto lat, to piękny jubileusz i magiczna cyfra, która wzbudza 
podziw oraz uznanie – mówił do jubilata Bogdan Tokłowicz. - 
Dzisiaj jest Pana wielkie święto - dzień - który mogą  przeżyć 
tylko wybrańcy losu, którym sprzyja szczęście dzięki opatrzno-
ści Niebios. 
  Alojzy Wikowski urodził się 8 lipca 1911 roku w Żukowie. 
Razem ze swoją żoną Barbarą, która za kilka tygodni skończy 
90 lat, doczekali się siedmiorga dzieci, 21 wnucząt i 25 pra-
wnucząt. Stulatek pracował w gdyńskiej stoczni, przez wiele lat 
prowadził także kuźnię. Pracował także w Gdańskim Przedsię-
biorstwie Robót Drogowych. Był urodzonym racjonalizatorem, 
lubił nowinki techniczne, innowacje. Miał kilka patentów  
i wdrożonych pomysłów racjonalizatorskich, za które był na-
gradzany. Wyszkolił wielu fachowców w zawodzie metalowca.  

Rada Działalności PoŜytku Publicznego 
Prezydent Miasta Wejherowa powołał Gminną Radę 
Działalności Pożytku Publicznego, będącą organem kon-
sultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z 
działalnością organizacji pozarządowych. W spotkaniu 
uczestniczył m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz.  
   W skład Rady weszli: Michał Jeliński – kierownik Wydzia-
łu Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskie-
gow Wejherowie, Anna Klein - Wydział Kultury, Sportu, 
Promocji i Turystyki UM w Wejherowie, Mirosław Lade-
mann – wejherowski radny, Arkadiusz Szczygieł – wejhe-
rowski radny, Radosław Daruk – Polska YMCA Wejherow-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Elżbieta Chylak – Para-
fialny Zespół Caritas przy parafii Chrystusa Króla w Wejhe-
rowie, Iwona Kruszewska – Stowarzyszenie Ukierunkowa-
ne na Rozwój Osobisty i Pomoc Psychologiczno-
Pedagogiczna „Trampolina” oraz Leszek Lenda – Wejhe-
rowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.   

Podsumowanie szkolnego roku sportowego  
W Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbyło się podsumowa-
nie sportowego roku szkolnego 2010/2011. Blisko 90. laure-
atów z wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych 
otrzymało podziękowania i gratulacje za wybitne osiągnięcia 
sportowe w różnych dyscyplinach od m.in. zastępcy prezyden-
ta Wejherowa Bogdana Tokłowicza. 
    Największy sukces odniosła drużyna dziewcząt z Gimnazjum 
nr 3 w Wejherowie, która zajęła pierwsze miejsce w Woje-
wódzkiej Gimnazjadzie w unihokeju. Opiekunem drużyny jest 
Grzegorz Janiszewski. Skład drużyny: Marta Blaszke, Joanna 
Czerwicka, Natalia Dziosa, Marta Joskowska, Angelika Lessnau, 
Agnieszka Nastały, Sandra Szyc, Weronika Szymikowska, Mi-
chalina Wendt, Agnieszka Żownir.  

MłodzieŜ daje przykład  
W Zakładzie Usług Komunalnych odbyło się zakończenie 
X edycji konkursu "Selektywna zbiórka odpadów - mło-
dzież daje przykład". W tegorocznej akcji wzięło udział 
13 placówek oświatowych, łącznie 4283 uczniów. Zebra-
no 18,2 tony plastików i 17,5 ton opakowań szklanych. 
 Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe w Gościci-
nie, drugie - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Wejherowie, 
natomiast trzecie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gó-
rze. Rower ufundowany przez Prezydenta Miasta Wejherowa 
otrzymała zwyciężczyni konkursu dla opiekunów grup – Iwo-
na Stępkowska ze Szkoły Podstawowej w Sychowie.  
   Dalsze miejsca zajęły placówki: Przedszkole Samorządo-
we nr 2 w Wejherowie, ZS nr 3 w Wejherowie, SP w Sy-
chowie, ZSO nr 2 w Wejherowie, SPw Bolszewie, SP w No-
wym Dworze Wejherowskim, OSW dla Niesłyszących nr 2 
w Wejherowskim, SP w Gowinie, ZS nr 1 w Wejherowie, 
SOSW nr 1 w Wejherowie. 
 W rozstrzygnięciu jubileuszowej X edycji wzięli udział m.in. 
dyrektor ZUK w Wejherowie Jarosław Pergoł, zastępcy prezy-
denta Wejherowa – Bogdan Tokłowicz i Piotr Bochiński. 

OGŁOSZENIE 
Klub Skata Sportowego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Po-
morskim w Wejherowie zaprasza wszystkich chętnych na XIV 
Turniej Skata Sportowego o puchar Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa, Wójta Gminy Wejherowo, Prezesa ZK-P w Wejherowie. 
Turniej odbędzie się 16 września 2011 r. o godz. 17.30 w sie-
dzibie ZKP pl. Wejhera 11.  

Informacje -  Jerzy Szreder, tel 511 095 441. 
Przedszkole Samorządowe nr 2 zajęło czwarte miejsce   

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, zajęła 
pierwsze miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w unihokeju.   
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WWWWizyta włoskich turystów w ratuszuizyta włoskich turystów w ratuszuizyta włoskich turystów w ratuszuizyta włoskich turystów w ratuszu            
W wejherowskim ratuszu gościła Grupa Collegio Alberoni  
i wierni z parafii pw. św. Sykstusa z Piacenza we Włoszech. Gru-
pę osobiście oprowadzał ks. Przemysław Lewiński z Wejherowa.  

Wernisaż prac w „Insuli”  
W kawiarni „Insula” odbył się wernisaż prac malarskich studen-
tek Uniwersytetu Trzeciego Wieku powołanego przez Stowa-
rzyszenie Akademia Złotego Wieku. Wernisaż to pokłosie zajęć 
z malarstwa prowadzonych przez Karolinę Pałasz. Swoje prace 
wystawiło dziewięć artystek - Hanna Mleczak, Krystyna Wej, 
Danuta Kondlewska, Krystyna Bednarska, Ewa Brzoska, Bogu-
sława Bach,  Iwona Janca, Danuta Niżnikiewicz – Wojciechow-
ska, Aleksandra Osiczko. Jak mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor 
Wejherowskiego Centrum Kultury, na wystawie zaprezentowa-
ły się talenty przez lata skrywane, a dzięki zajęciom na uniwer-
sytecie, otrzymały szansę ujrzenia światła dziennego.   

„Klimaty Kaszubskie” w ratuszu  
W wejherowskim ratuszu można jeszcze obejrzeć wysta-
wę Stowarzyszenia Artystów Plastyków "Pasja". Obrazy 
tam zamieszczone stanowią pokłosie pleneru pn. „Klima-
ty Kaszubskie”, który odbył się w Słajszewie. 
Wystawę można zwiedzać w godzinach 7.30-15.30 od ponie-
działku do piątku. Uczestnikami pleneru byli: Bogusława Sko-
moroko, Renata Sulik, Brygida Śniatecka, Krystyna Jendkie-
wicz, Maria Romanewicz, Ewa Wicon, Celina Tatarczuk, Ewa 
Lisiecka, Beata Breza, Aleksandra Mazurkiewicz, Longina Wy-
socka, Magdalena Naskręt, Elżbieta Kurek, Tadeusz Podgórski.  

Harcerstwo kształtuje społeczne postawy  
Przedstawiciele wejherowskiego Hufca ZHP im. Partyzantów 
Kaszubskich spotkali się w ratuszu z władzami Wejherowa. 
Prezydenci podziękowali instruktorom oraz harcerzom za ich 
całoroczną pracę i aktywną działalność charytatywną.  
Podczas spotkania prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślił,  
że wejherowski Hufiec ZHP ma wspaniałe tradycje i wielkie 
zasługi dla miasta.  Za pracę wychowawczą i pełnienie funkcji 
instruktorskich w ZHP pisemne podziękowania Prezydenta 
Miasta Wejherowa otrzymali Klaudia Gąsior, Weronika Boszke, 
Anna Bach, Agata Ciskowska, Beata Hinz, Lidia Jaskulska, We-
ronika Nadzikiewicz, Zofia Wysocka, Sławomir Milewski, Ma-
riusz Kryża i Jacek Stefaniszyn.  

Święto marynarzy z wejherowskiej jednostki  
Żołnierze Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodze-
nia Marynarki Wojennej obchodzili święto swojej jednostki. Z tej 
okazji podczas uroczystej zbiórki wielu żołnierzy i pracowników 
cywilnych otrzymało odznaczenia, awanse i wyróżnienia, które 
wręczał kontradmirał Jarosław Zygmunt, zastępca Szefa Sztabu 
Marynarki Wojennej. Życzenia żołnierzom centrum złożyli go-
ście, w tym prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który  
przywiązuje dużą wagę do współpracy z centrum.  INFORMACJA 

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego, pl. Wejhera 8, 20 lipca 2011 r. zostanie 
wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych stano-
wiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemców:  

• lokal mieszk. nr 35 przy ul. Kalwaryjskiej 8 wraz z ułamk. czę-
ścią gruntu dz. nr 237/2 obręb 16 (użytk. wieczyste) 

• lokal mieszk. nr 10 przy ul. Karnowskiego 4 wraz z ułamk. 
częścią gruntu dz. nr 142/14 i 142/16 obręb 6  

• lokal mieszk. nr 7 przy ul. 3 Maja 20 wraz z ułamk. częścią 
gruntu dz. nr 339 obręb 16  

• lokale mieszk. nr 2, 7, 10 i 15 przy ul. Sobieskiego 268 wraz z 
ułamk. częścią gruntu dz. nr 128 obręb 15  

W Insuli odbyło się także zakończenie roku akademickiego UTW 
powołanego przez Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku 

Ks. Przemysław Lewiński pierwszy z lewej 
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„Fight Zone” - podsumowanie sezonu  
W mijającym sezonie zawodnicy Kaszubskiego Towarzystwa 
Sportowo-Kulturalnego „Fight Zone”, sekcji kickboxingu  
i sztuk walki zdobyli 69 medali z zawodów rangi regionalnej, 
ogólnopolskiej i międzynarodowej – 23 złote,  20 srebrne, 25 
brązowe.   Wśród nich jest 6  medali zdobytych w ramach World 
Association of Kickboxing Organization, 3 medale zdobyte na  
mistrzostwach Polski, jeden medal w Międzynarodowym Pu-
charze Polski i dwa w Pucharze Świata. Wejherowscy kickbokse-
rzy w All Style Karate (Polski Związek Sportu Budo) wywalczyli 
28 medali; w Universal Fighting Rules (Runda Zero Promotion) – 
22 medale; Karate uniwersalnym – 13 medali. 

Piknik z „Tytanami” 
Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo zorganizował  
„Piknik z Piłką Ręczną”, który odbył się w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.  Podczas pikniku dzieci ro-
zegrały mecz pokazowy piłki ręcznej, na stanowisku PCK do-
konywano pomiaru cukru, ciśnienia krwi oraz pokaz ratownic-
twa, odbyły się także pokazy judo.  

Najmłodszy strongman  
Wejherowianin Mateusz Ostaszewski  - strongman  na  za-
wodach charytatywnych w Iławie zdobył pierwsze miejsce. 
Czterokrotnie zdobył drugie miejsce: w Gdańsku, Człucho-
wie, Lęborku i w Resku. Na początku lipca, w Markach, kolej-
ny raz stanął na podium. Obecnie strongman przygotowuje 
się do eliminacji do MŚ „Arnold Classic Amateur 2012”, które 
odbędą się w Ustroniu Morskim i w Międzyzdrojach. Młody 
sportowiec jest wdzięczny za pomoc i wsparcie swoim spon-
sorom, tj.  Firma Elstat - Tomasz Stachowiak oraz firmie Ma-
ras Suplement Active – Marek Bołtrukanis. 

Półkolonie TPD 
Ponad 130 dzieci wzięło udział w półkoloniach zorganizo-
wanych przez wejherowski oddział Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci. Baza wypoczynkowa mieściła się w Zespole 
Szkół nr 2 w Śmiechowie.  
Podczas dwutygodniowego pobytu dzieciom, które nie miały 
szans na wakacyjny wyjazd na kolonie czy obóz, zapewniono 
wyżywienie i wiele atrakcji.  
Były to 21. półkolonie zorganizowane w Wejherowie przez dzia-
łaczy TPD, które jak zwykle cieszyły się olbrzymim zaintereso-
waniem rodziców, a przede wszystkim dzieci – dodaje Krystyna 
Laskowska, członkini Zarządu TPD.  
   Zarząd TPD o. Wejherowo otrzymał dofinansowanie unijne  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na zadanie „Zapobieganie patologiom wśród dzieci i mło-
dzieży poprzez organizacje półkolonii”. Zadanie to element pro-
jektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejhe-
rowa” zrealizowanego przez Urząd Miejski w Wejherowie.   
   Opiekę nad dziećmi sprawowali doświadczeni wychowawcy  
i wolontariusze, w tym Dorota Zielonka-Sękowicz, Ewa Wiśnios, 
Lucyna Formella, Danuta Freitag, Beata Bodke i Joanna Rolbiec-
ka. Kierownikiem półkolonii była Ryszarda Wiśnios.          

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

EEEEmeryci w Krajach Nadbałtyckichmeryci w Krajach Nadbałtyckichmeryci w Krajach Nadbałtyckichmeryci w Krajach Nadbałtyckich    
Członkowie wejherowskiego oddziału Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, któremu przewodniczy Wacław 
Potrykus, zwiedzili w czerwcu br. m.in. Akwedukt Puszczy Ro-
minckiej, a także Rygę, Tallin, Wilno, Troki.  



Str. 10                                                     Nowiny - www.zobaczwejherowo.pl                                              Lipiec 2011 r. 

NOWINY - Biul etyn  In fo rmacyjny  Urzę du Mie jskieg o w Wej he row ie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     

 Tel. (58) 677 70 56, fa x (58) 672 12 57; e- m ai l: n o wi n y @ we jh e ro wo . p l;     

Archiwalne nume ry na stronie: www.zob aczwejherow o.pl   
Materi ały info rmacyjne przyj mowane są codziennie w godzi nach pracy U rzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji uŜyteczności 
publicznej drukow ane są bezpła tnie.  Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejherowie. N akład  
6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  We jhe ra  8 - Ratusz  M ie jsk i 

Informacja:  
 (58) 677 70 00, fax (58) 672 12 57  

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

 (58) 677 70 19,  (58) 677 70 20 
Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

(58) 677 70 03, (58) 677 70 04, (58) 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

W Y DZIAŁ Y URZĘDU MIEJS KIEGO 
(w nawiasie - kierownicy ) 

 ■   Plac W ejhera 8 

Wydział Ogólno-Organizacyjny  
(58) 677 70 30,  (58) 677 70 44 (fax)    

Sekretariat Rady Miasta  
(58) 677 70 26, (58) 677 70 27 

  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 58 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

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

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: (58) 677 70 12, (58) 677 70 15   
Dowody osobiste: (58) 677 70 17 

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
(58) 677 71 61 Sekretariat: (58) 677 71 59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: (58) 677 71 03; (58) 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: (58) 677 71 43, (58) 677 71 44 
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 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 

Centralna Ewidencja  
i Informacja o Działalności Gospodarczej 

1 lipca 2011 r. ruszyła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalno-
ści Gospodarczej (CEIDG) – prowadzona przez Ministra Gospodarki 
elektroniczna baza przedsiębiorców.  Jest to system umożliwiający 
ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną  
i udostępniający informacje o przedsiębiorcach.  
Podstawową formą wpisu do CEIDG bę-
dzie tzw. samorejestracja za pomocą for-
mularza na stronie internetowej. Jedno-
cześnie taki wniosek będzie można też 
złożyć pisemnie. Przedsiębiorca sam zde-
cyduje w okresie przejściowym (czyli od 1 
lipca do 31 grudnia 2011 r.) czy wniosek 
w formie papierowej o wpis do CEIDG 
złoży w urzędzie gminy.  Urząd Miejski w 
Wejherowie przygotowuje udogodnienie 
dla Przedsiębiorców udostępniając stano-
wisko komputerowe, które umożliwi doko-
nane wpisu na nowych zasadach.    Urzęd-
nicy będą również udzielali informacji po-
zwalających na prawidłowe wypełnienie 
wniosku. Przedsiębiorcy chcąc założyć no-
wą działalność gospodarczą mogą to uczy-
nić za pomocą Internetu dzięki profilowi 
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Ad-
ministracji Publicznej).  

Laureat Konkursu Literackiego  
W Gniewinie rozstrzygnięto X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Lite-

rackiego „Gniewińskie Pióro 2011”. Jedynym laureatem z powiatu 
wejherowskiego był Henryk Połchowski, który zdobył nagrodę spe-

cjalną w kategorii poezji.  

    W konkursie 
wzięło udział 
ponad 200 
uczes t nik ów  
z całej Polski,  
a nadesłało 750 
wierszy. Utwory 
oceniała komi-
sja pod prze-
wodnictw em 
Wiolety Majer-
Szreder.  

     Henryk Poł-
chowski, pra-
cownik Wydzia-
łu Kultury, Pro-
mocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, poezją interesuje się 
od najmłodszych lat. Swoje pasje literackie realizuje pisząc najczęściej „do szufla-
dy” wiersze okolicznościowe, satyryczne i liryczne. Sporadycznie publikuje swoje 
utwory w czasopismach i gazetach. Niektóre zostały opublikowane w „Antologii 
Poetów ziemi Wejherowskiej” i tomiku „Piotr naszego czasu”.  Jest także jurorem 
Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”. Gratulujemy!  

 

Henryk Połchowski (z lewej) odbiera gratulacje  

Ewidencję będzie  
prowadziło ministerstwo 

Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa  

- Obecnie 
przedsię-
b i o r c a 
wniosek o 
wpis do 
gmi n n e j 
ewidencji 
działalno-
ści gospo-
d a r cz e j 
może zło-
żyć tylko w urzędzie miasta, a wniosek 
o wyborze formy opodatkowania 
działalności musi dostarczyć do urzę-
du skarbowego. Od 1 lipca Ewidencję 
Działalności Gospodarczej będzie pro-
wadziło ministerstwo administracji.  

 






