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AKTUALNOŚCI 

Na wydarzenie artystyczno – literackie 
zaprosił prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, ks. Prałat Tadeusz Reszka 
oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. To widowisko, każdego roku 
ściąga do Wejherowa wielu słuchaczy 
wypełniających kościół po brzegi. W  te-
gorocznej publikacji poświęconej temu 
wydarzeniu, zamieszczony został własno-
ręcznie przepisany przez Danutę Stenkę 
tegoroczny tekst prezentacji. 
– Jest to kolejne dla mnie wtajemniczenie, 
jeżeli chodzi o Biblię – podkreśla Danu-
ta Stenka. – Wiąże się z analizowaniem 
tekstu, licznymi rozmowami z o. Adamem 
Sikorą. Jest to kolejne zagłębianie się w ję-
zyk kaszubski. W tym roku dostałam także 
inne zadanie - przepisania tekstu prezenta-
cji. Po raz pierwszy pisałam po kaszubsku. 
Była to żmudna praca, ale zupełnie inne 
rejony uruchamiała w mojej głowie, innego 
rodzaju skupienie wywoływała. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podkreślił, że już po raz szesnasty 
wsłuchujemy się w  treści Nowego Te-

16. prezentacja Verba Sacra. 
Zasłuchani w Boże Słowo

Verba Sacra to 
święto Słowa, które 
pięknie wybrzmiewa 
w murach 
wejherowskiej 
kolegiaty. To podróż 
w głąb języka 
kaszubskiego 
i słowa Pisma 
Świętego. Już po raz 
szesnasty w ramach 
projektu Verba 
Sacra usłyszeliśmy 
fragmenty tekstów 
biblijnych w języku 
kaszubskim. Tym 
razem popularna 
aktorka Danuta 
Stenka przeczytała po 
kaszubsku trzy Listy 
Św. Jana, a doskonałą 
oprawę muzyczną 
zapewnili znani 
trójmiejscy muzycy 
oraz Chór Cantores 
Veiherovienses. 

stamentu i  kontynuujemy tę wspaniałą 
tradycję cyklu Verba Sacra. – Dzięki na-
szym przodkom, wielkim regionalistom, 
a przede wszystkim dzięki tysiącom zwy-
kłych ludzi  mówiących po kaszubsku na 
co dzień zachwycać się będziemy pięk-
nem języka Małej Kaszubskiej Ojczy-
zny – powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
Przed prezentacją wysłuchaliśmy komen-
tarza teologicznego franciszkanina o. prof. 
dr. hab. Adama R. Sikory, autora przekładu. 
Reżyserem widowiska był Przemysław 
Basiński. Czytaniu Biblii towarzyszyła 
piękna oprawa muzyczna, którą przygo-
tował i  skomponował Cezary Paciorek, 
a  towarzyszyli mu: Chór Cantores Veihe-
rovienses pod kier. Tomasza Chyły, Daria 
Pełeńska – śpiew, Maja Miro-Wiśniewska 
– flet, Tomasz Chyła – skrzypce, Ireneusz 
Kaczmar – instrumenty perkusyjne.
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SAMORZĄD

– Nikt nie jest w stanie zrozumieć bólu 
Rodziny i trudno słowami opisać tę 
tragedię – podkreśla Krzysztof Hil-
debrandt Prezydent Miasta Wejhe-

Osiedle Fenikowskiego, chociaż jedno 
z najmłodszych w mieście, jest jednocze-
śnie jednym z najaktywniejszych w mie-
ście. Działająca tu  grupa aktywnych 
społecznie mieszkańców osiedla syste-
matycznie organizuje zajęcia sportowe, 
ogniska i grille. 
– Mieszkańcy os. Fenikowskiego skorzystali 
z szansy jaką stworzył Budżet Obywatelski. 
W tym celu przygotowują projekty, na któ-
re skutecznie głosują. Efektem ich starań 
jest miejsce, które oprócz wiaty piknikowej 
ma scenę, siłownię na świeżym powietrzu, 
ławki, plac zabaw, boiska i oświetlenie, co 
tworzy dogodny klimat do  wypoczynku 

–  powiedział prezydent Krzysztof Hil-
debrandt.   
W  ramach inwestycji rozbudowany zo-
stał istniejący plac zabaw o elementy, wy-
budowana została siłownia zewnętrzna 
i zestaw do street workout: poręcze, liny, 
kółka, worek bokserski. Ogrodzony zo-
stał plac zabaw i istniejące boisko do piłki 
siatkowej. Zamontowano stojaki na  ro-
wery i  wykonano oświetlenie. Powstały 
także elementy małej architektury: ławki 
parkowe i kosze. 
Dzięki realizacji kolejnych projektów 
z  Budżetu Obywatelskiego, których 
autorem był Mariusz Łupina i poparciu 

Dotacje przeznaczone są na  realizację 
zadań zleconych przez miasto z zakresu 
sportu, ochrony zdrowia, profilaktyki 
uzależnienia od  narkotyków, przeciw-
działania uzależnieniom, kultury, sztuki 
i  turystyki. Celem jest zwiększanie ak-
tywności społecznej wejherowian, prze-
ciwdziałanie uzależnieniem i patologiom 
społecznym, zaktywizowanie działalno-
ści kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.

Miasto 
dofinansowało 
organizacje 
pozarządowe
Prezydent Miasta 
Wejherowa przyznał 
dotacje na 2019 rok 
dla organizacji 
pozarządowych 
na kwotę 652 100 zł, 
które działają na rzecz 
miasta i mieszkańców 
Wejherowa.

Wejherowo w żałobie po śmierci 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

W związku z tragiczną śmiercią 
Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza, Wejherowo 
włączyło się w trzydniową 
żałobę. Flagi miasta zostały 
opuszczone do połowy masztu. 
Na wejherowskim rynku 
mieszkańcy zapalili znicze i oddali 
hołd zmarłemu prezydentowi 
Gdańska. W intencji zmarłego 
została także odprawiona 
w kolegiacie msza św.  

rowa – Składam najszczersze kondolencje 
oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzi-
nie Pawła Adamowicza. Łączę się w smutku 
i modlitwie za Jego duszę z pogrążoną w żalu 
Rodziną, Przyjaciółmi, Współpracownikami, 
Samorządowcami oraz Mieszkańcami Pol-
ski i Pomorza, którzy opłakują śmierć Pawła 
Adamowicza. Cześć Jego pamięci!
W związku z tymi wydarzeniami, w wejhe-
rowskich szkołach podstawowych, pod-
czas lekcji wychowawczych przeprowa-
dzane zsą pogadanki na  temat przemocy 
i nienawiści.

Rozbudowa terenu rekreacyjnego  
na os. Fenikowskiego

Na osiedlu Fenikowskiego zakończył się II etap rozbudowy terenu 
rekreacyjnego realizowanego w ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest m.in. siłownia 
na świeżym powietrzu, rozbudowany o kolejne urządzenia plac zabaw 
dla dzieci i urządzenia do tzw. street workout(ulicznego treningu). 
W ramach inwestycji, która kosztowała ponad 342 tys. zł, zainstalowano 
stojaki na rowery oraz elementy małej architektury – kosze na śmieci, 
ławki, a także zagospodarowano zieleń. Cały teren jest oświetlony.

wielu mieszkańców, teren przy osiedlu zo-
stał zagospodarowany i jest systematycz-
nie rozbudowywany.
– Jest to młode osiedle i na początku miesz-
kańcy nie mieli nawet gdzie wyjść z dziećmi, 
gdyż nie było tu urządzonego dużego i po-
rządnego placu zabaw oraz boiska przez 
dewelopera – mówi radny Mariusz Łupina. 
– Dzięki staraniom mieszkańców naszego 
osiedla, przy wsparciu władz miasta, ten te-
ren przy osiedlu jest systematycznie rozbu-
dowywany i jest miejscem spotkań i integra-
cji. Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy 
naszego osiedla, ale także całego Śmiecho-
wa, a nawet miasta.
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Budżet na rok 2019 zapewnia normalne funkcjonowanie miasta i realizowanie zadań 
samorządu. W stosunku do przyjętego przed rokiem planu na 2018 rok, planowane 
obecnie na 2019 rok wydatki całego budżetu wzrosną o 5 proc., zaś wydatki na same 
inwestycje o  10 proc. A  więc tempo planowanego wzrostu inwestycji będzie dwu-
krotnie szybsze, niż całości budżetu. Podobnie jak w latach ubiegłych, w ciągu roku 
środki te będą uzupełnianie i będą rosły.

Budżet miasta Wejherowa na rok 2019

Przyszłoroczne dochody wyniosą 
225  272  840 zł, natomiast wydatki 
226  705  212 zł. Deficyt budżetowy 
w  wysokości 1  432  372 zł zostanie po-
kryty przychodami pochodzącymi poży-
czek i  kredytów. Wskaźnik zadłużenia 
jest jednym z  najniższych w  kraju i  wy-
niesie na  koniec 2019 roku 28,2 proc., 
co nie stanowi nawet połowy 60 proc. 
progu przyjmowanego za  wartość do-
puszczalną.

Ponad 42 mln zł na miejskie inwestycje 
– wydatki majątkowe,  w tym m.in:

 Budowa bezkolizyjnego węzła in-
tegracyjnego Wejherowo (KWIA-
TOWA) – planowane zakończenie 
w 2019 r. za 18,5 mln zł.

 W ramach Rewitalizacji Śródmieścia -  
z  udziałem środków unijnych w  Wej-
herowie realizowane będą zadania:
– Ciąg pieszo – rowerowy przy 

ul. Sobieskiego,
– dokumentacja projektowa doty-

czącą ul. Kopernika,
– dokumentacja projektowa doty-

cząca zagospodarowania Parku 
Kaszubskiego,

– remont łącznika drogowego po-
między ul.  Dworcową a  ul. Za-
chodnią,

– zagospodarowanie zielonego 
terenu pomiędzy ul.  Rzeźnicką 
a  ul.  12  Marca zwanym roboczo 
Parkiem Cedron.

 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych 
oraz remonty dróg i chodników.

 Utwardzenie ulic przez ułożenie na-
wierzchni z płyt.

 Zakup nieruchomości do zasobu Mia-
sta Wejherowa, w  tym pod  drogi pu-
bliczne w trybie „spec ustawy” ZRID, 
pod ciągi komunikacyjne.

Inne zadania inwestycyjne:

 wykonanie dokumentacji projekto-
wej  dotyczącej ul. Łęgowskiego,

 wykonanie dokumentacji projekto-
wej dotyczącą układu drogowego 
Oś. Przyjaźni – ul. Inwalidów,

 dokończenie budowy ronda w  ulicy 
Chopina wraz z przebudową ul. Nad-
rzecznej,

Budżet Wejherowa na 2019 rok
uchwalony

Podczas sesji w dniu 20 grudnia 2018 r. radni 
uchwalili budżet miasta na 2019 rok. Jak podkreślił 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
to trudny budżet - wymagający konsekwencji, 
dyscypliny finansowej i dużych oszczędności, 
ale zapewniający szybszy rozwój miasta, dzięki 
skupieniu się na inwestycjach. Za przyjęciem 
budżetu głosowało 18 radnych, a dwoje 
wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt: 

– Na inwestycje przeznaczamy ogółem 42,4 mln zł, co 
oznacza, że każdego dnia roku, średnio zapłacimy za nie ponad 
116 tys. zł. Zgodnie z konsekwentnie realizowanym, przyjętym 
w poprzedniej kadencji planem, priorytet stanowią zadania dro-
gowe, na które wydamy 70 proc. wszystkich środków. Najbardziej 
kosztowną, największą inwestycją w 2019 roku będzie dokończenie 
Węzła Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem. Pochłonie ona aż 44 proc. 
wszystkich nakładów inwestycyjnych miasta, t.j. ponad 18,5 mln zł, 
w tym prawie 8 mln zł pozyskanej przez nas dotacji unijnej.
Drugą pozycją w budżecie inwestycyjnym są szkoły, to 11 proc. 
wszystkich środków na inwestycje. Budowa sali gimnastycznej przy 
szkole Podstawnej nr 5 to wydatek 4,5 mln zł w 2019 roku. Ważną 
pozycją są remonty budynków mieszkalnych i rewitalizacja ich naj-
bliższego otoczenia, czyli podwórek. Na ten cel przeznaczamy ponad 
3 mln zł, t.j prawie 8 proc. wydatków. Te wydatki obejmują również 
inwestycje służące poprawie jakości powietrza, które są oczekiwane 
przez mieszkańców. Oczywiście zabezpieczyliśmy środki na inwe-
stycje sportowo-rekreacyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dziękuję radnym za współpracę, okazane mi zaufanie  i popar-
cie budżetu. Wspólnie realizować będziemy zadania zaplanowane 
w budżecie na 2019 rok. Uważam, że w 2019  roku priorytety w na-
szym budżecie są bardzo dobrze dobrane i korzystne dla wszystkich 
mieszkańców Wejherowa, a wydatki inwestycyjne w pełni uzasad-
nione i potrzebne. Podobnie jak poprzednio, to trudny budżet - wy-
magający konsekwencji, dyscypliny finansowej i dużych oszczędno-
ści, ale zapewniający szybszy rozwój miasta.

Skupimy się 
na inwestycjach
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 wykonanie przystani kajakowej 
na  rzece Reda przy ul.  Ofiar Piaśnicy 
w ramach zadania pod nazwą „Pomor-
skie Szlaki Kajakowe”,

 przebudowa kanalizacji deszczowej 
oraz systemów oczyszczania wód opa-
dowych i  roztopowych z  elementami 
małej retencji

 przygotowanie do  budowy zespo-
łu otwartych basenów kąpielowych 
–  Centrum Integracji Społecznej 
„Wodne Ogrody”,

 kontynuacja zadań związanych 
z  przebudową i  rozbudową budynku 
przy ul. Św. Jacka 19 na cele związane 
z  Parkiem Miejskim w  ramach zada-
nia „Rewitalizacja Parku Miejskiego 
im. A. Majkowskiego w Wejherowie”,

 dotacje na prowadzenie prac konser-
watorskich, restauratorskich i  robót 
budowlanych przy zabytkach,

 dotacje na  zmianę systemów grzew-
czych na proekologiczne.

Realizacja projektów z Budżetu 
Obywatelskiego:

 Budowa wiaty rowerowej wraz z czę-
ściowym zagospodarowaniem terenu 
na terenie SP 9 – 180 tys. zł,

 Szkoła na  kołach – budowa wiaty 
rowerowej wraz z  częściowym, za-
gospodarowaniem terenu o  mia-
steczko ruchu drogowego przy SP 8 
– 170 tys. zł,

 Rozbudowa terenu rekreacyjnego 
przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fe-
nikowskiego etap III – remont boiska 
do piłki nożnej – 200 tys. zł

 Świetlica osiedlowa z  zapleczem 
gospodarczo-sportowym do  funk-
cjonowania Placu Zabaw i  Rekreacji 
im.  Ryszarda Jakubka w  Wejherowie 
– 244.814 zł

 Boisko „Jedenastka” – etap II 
– 190 tys. zł

 Budowa boiska sportowego na   
Oś.Sucharskiego Etap I – 200 tys. zł

Gospodarka mieszkaniowa: 

 kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych w  celu zna-
czącego obniżenia zapotrzebowania 
energetycznego,

 remonty zasobów mieszkaniowych ,
 rozbiórki substandardowej zabudo-

wy w celu poprawy jakości przestrze-
ni publicznej miasta Wejherowa,

 kontynuacja prac planistycznych 
w  zakresie sporządzania zmian stu-
dium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz  projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
urbanistyczno–architektonicznych, 
w tym do celów regulacji terenowo.

Komunikacja miejska

W  MZK sp. z  o.o. planowany jest zakup 
2 autobusów za  ok. 2 mln zł; oraz  bu-
dowę trzech nowych wiat przystanko-
wych za  około 45 tys. zł. Ponadto kon-
tynuowany będzie wdrożony w styczniu 
2018 roku projekt bezpłatnych przejaz-
dów dzieci szkół podstawowych i  gim-
nazjów, którego wstępny koszt na  rok 
2019 dla Wejherowa oszacowany został 
na poziomie 470 tys. zł.

Oświata

Budżet oświaty na  rok 2019 zaplanowa-
no w wysokości 65.639.877 zł, natomiast 
wstępna rządowa subwencja ogólna 
– część oświatowa to kwota 37.024.218 zł. 
Miasto musi zatem dopłacić do  oświaty 
ze swoich środków ponad 28,6 mln zł. Za-
planowane wydatki oświatowe stanowią 
prawie 29% całości budżetu.       
Zgodnie z planem w roku 2019 rozpoczy-
na się budowa sali gimnastycznej w SP 5.
W projektowanej sali główna płyta boiska 
o  wymiarach 44,5 m x 27 m będzie przy-
stosowana do gry w piłkę ręczną, mini pił-
kę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa 
i badmintona. Znajdą się tam również dwa 
mniejsze boiska do  gry w  mini siatkówkę 
i  koszykówkę oraz  ściana wspinaczkowa 
o wysokości 7 m.

Ochrona zdrowia

Realizacja zadań z  zakresu programów 
polityki zdrowotnej, przeciwdziałania 
narkomanii, przeciwdziałania alkoholi-
zmowi, przemocy w rodzinie i innym pa-
tologiom społecznym, które jako zadania 
własne gminy realizują: Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Wejherowskie Centrum Usług 

Wspólnych i  organizacje pozarządowe 
– łączna kwota 1.174.145 zł.

Pomoc społeczna

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej na  2019 r. zaplanowano 
na ponad 61 mln zł.

Kultura

W  roku 2019 planowana dotacja dla 
WCK wynosi 4 mln zł. Planowane są pre-
mierowe filmy, spektakle teatralne, kon-
certy, cykliczne projekty festiwalowe, 
coroczne wydarzenia plenerowe.
Także Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie wpisuje się w przestrzeń 
kulturalną miasta, zaspokajając potrzeby 
czytelnicze i  edukacyjne mieszkańców. 
Zaplanowano na ten cel ponad 1 mln zł.

Sport

Zaplanowana kwota na  ten cel 
to  420  tys. zł. Zadania z  tej dziedziny 
zostaną realizowane między innymi po-
przez udzielanie dotacji organizacjom 
pozarządowym na szkolenie dzieci i mło-
dzieży oraz organizację współzawodnic-
twa sportowego.
Dotacja celowa na  finansowanie zadań 
zleconych organizacjom pozarządowym 
z  zakresu sportu w  2019 roku wynosi 
265 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

Na ten cel przeznaczono 2,2 mln zł. W ra-
mach tych zadań zabezpieczyliśmy środ-
ki na: funkcjonowanie Straży Miejskiej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz  na 
obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

Nawet najlepiej wyszkolony i posłuszny 
pies lub kot domowy może się zgubić.
Zachęcamy mieszkańców wejherowa 
posiadających psy i koty do dokonywania 
bezpłatnej identyfikacji swojego pupila. 
Wszczepianie mikroczipa, który nada 
tożsamość twojemu psu poprzez przy-
pisanie niepowtarzalnego numeru, od-
bywa się w każdej z lecznic weteryna-
ryjnych na terenie Wejherowa.
Informacji udziela Wydział Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie, ul. 12 Marca 195, tel. (58) 677-71-03. 

Zadbaj o swojego 
pupila i zapewnij mu 
bezpieczeństwo !
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1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa 
o  przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w  prawo własności. 
Ustawa dokonała z  mocy prawa tego 
przekształcenia, przy czym jest ono od-
płatne.
– Ustawa, którą przyjął Sejm daje samorzą-
dom możliwość zastosowania bonifikaty 
od opłaty przekształceniowej. W przypad-
ku gruntów należących do miasta wpro-
wadziliśmy bonifikaty 90 proc., 70 proc. 
i 50 proc. zróżnicowane zależnie od ter-
minu wniesienia opłaty. – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. – Są to jedne z wyższych bonifikat 
w kraju. Miasto oferuje pomoc mieszkań-
com w procesie uwłaszczenia ich mieszkań. 
W Wejherowie jest ok. tysiąca użytkowni-
ków wieczystych.
Jeżeli jesteś właścicielem domu lub loka-
lu w  budynku mieszkalnym stojącym na 
gruncie Gminy Miasta Wejherowa odda-
nym w użytkowanie wieczyste...

ZAŚWIADCZENIE

Przekształcenie użytkowania wieczy-
stego nastąpiło z  mocy samego prawa, 
nie trzeba składać wniosków. W  ciągu 
12 miesięcy otrzymają Państwo od Pre-
zydenta Miasta Wejherowa zaświad-
czenie potwierdzające przekształcenie. 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie obecnie analizuje nieruchomo-
ści pod kątem spełnienia niezbędnych 
przesłanek do wydawania zaświadczeń 
potwierdzających przekształcenie. 
Urząd Miejski w  Wejherowie przekaże 
takie zaświadczenie do Wydziału Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w  Wej-
herowie, a  ten z  urzędu dokona wpisu 

własności gruntu oraz wpisu roszczenia 
o opłatę w księgach wieczystych.

OPŁATA 

Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego we własność jest odpłatne. 
Opłatę przekształceniową w  wysokości 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie-
czystego, która obowiązywałaby za użyt-
kowanie wieczyste w  2019 roku należy 
wnosić przez okres 20 lat (licząc od dnia 
przekształcenia). Opłatę wnosi się w ter-
minie do dnia 31 marca każdego roku, 
z  wyjątkiem opłaty za rok 2019, którą 
należy uiścić do dnia 29 lutego 2020 roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ 
O BONIFIKATĘ? 

Bonifikata od opłaty przekształcenio-
wej dotyczy gruntów zabudowanych 
wyłącznie budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi 
(w których co najmniej połowa to lokale 
mieszkalne) oraz budynkami mieszkalny-
mi wraz z budynkami gospodarczymi, ga-
rażami, innymi obiektami budowlanymi 
lub urządzeniami budowlanymi, umoż-
liwiającymi prawidłowe i  racjonalne ko-
rzystanie z budynków mieszkalnych.

WYSOKOŚĆ  BONIFIKATY

Możecie Państwo zaoszczędzić, wnosząc 
opłatę jednorazowo w  krótszym termi-
nie. Wysokość bonifikaty wynosi:
 90% – gdy opłata jednorazowa zo-

stanie wniesiona w  terminie do dnia 
29 lutego 2020 roku

 70% – gdy opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w  terminie do dnia 
28 lutego 2021 roku

 50% – gdy opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w  terminie do dnia 
28 lutego 2022 roku 

JAK SKORZYSTAĆ Z BONIFIKATY

Po otrzymaniu od Prezydenta Mia-
sta Wejherowa zaświadczenia o  prze-
kształceniu, zamiar wniesienia opłaty 
jednorazowej należy zgłosić w  piśmie 
kierowanym do Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i Urbanistyki w następu-
jących terminach:
 do dnia 1 lutego 2020 roku – w przy-

padku bonifikaty 90 %
 do dnia 1 lutego 2021 roku – w przy-

padku bonifikaty 70 %
 do dnia 1 lutego 2022 roku – w przy-

padku bonifikaty 50 %, 
Po zgłoszeniu zamiaru zostaną Państwo 
poinformowani na piśmie o  wysokości 
opłaty jednorazowej. 
Jednocześnie informujemy, aby skorzy-
stać z  bonifikaty należy uregulować wy-
magalne zadłużenie wobec Gminy Miasta 
Wejherowa z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntu, rocznej opłaty przekształ-
ceniowej oraz podatku od nieruchomości.

ZAŚWIADCZENIE O SPŁACIE 
NALEŻNOŚCI

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty 
jednorazowej otrzymają Państwo kolejne 
zaświadczenie, tym razem potwierdzają-
ce całkowitą spłatę należności. Zaświad-
czenie to wraz z wnioskiem o wykreślenie 
w  dziale III księgi wieczystej wpisu rosz-
czenia o  opłatę należy przesłać do Sądu 
Rejonowego w Wejherowie Wydział Ksiąg 
Wieczystych, ul. Reformatów 9. Wysokość 
opłaty za wniosek o wykreślenie wpisu to 
250 zł, w przypadku opłaty jednorazowej 
lub 75 zł, w pozostałych przypadkach.
Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami i  Urbanistyki w  Urzędzie Miej-
skim w  Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 
pok. 201, tel. 677-71-44. 
W przypadku domu lub lokalu w budyn-
ku mieszkalnym stojącym na gruncie 
Skarbu Państwa należy zwrócić się do 
Starostwa Powiatowego  w Wejherowie.

Miasto udziela wysokich 
bonifikat przy przekształceniu 
użytkowania wieczystego

Właściciele domów i lokali w budynkach 
mieszkalnych na gruncie Gminy Miasta 
Wejherowa oddanych im w użytkowanie 
wieczyste mogą otrzymać nawet 90% bonifikaty 
przy przekształceniu użytkowania wieczystego 
gruntu we własność.
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Koncert zgromadził tłumy melomanów, 
wśród których znaleźli się przedstawi-
ciele samorządów m.in. Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa i  Gabriela Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego oraz  radni i  zaproszeni 
goście.
Skład orkiestry oprócz sekcji smyczko-
wej oraz  sekcji dętej został rozbudo-
wany o  szeroki zestaw instrumentów 
perkusyjnych. Wykonawcami byli m. in. 
Chór Mieszany Cantores Veiherovien-
ses, Zespół Wokalny Art’n’Voices, Ka-
meralny Chór Żeński przy I LO im. Józefa 
Wybickiego w Kościerzynie oraz Symfo-
niczna Orkiestra Projektowa. Pozostali 
soliści i  wykonawcy to: Tomasz Fopke 
– recytator, Julia Pruszak – sopran, Ma-
ria Malinowska – sopran, Zofia Trystula 
–  Hovhannisyan – duduk (Kraków), Pa-
weł Gruba – bazuna.
Koncert współfinansowany był 
m.in. przez Urząd Miejski Wejherowa.

Wręczając Medal Róży prezydent Wej-
herowa podkreślił, że prowadzona przez 
Marka i  Stanisławę Kierznikowicz ro-
dzinna firma, specjalizująca się w branży 
energetycznej i budowlanej, charaktery-
zuje się dużą dynamiką rozwoju i ugrun-
towaną pozycją na  mapie gospodarczej 
Pomorza. Znana jest także jako cenio-
ny wykonawca, pracodawca i  podmiot 
otwarty na działalność charytatywną. 
– Niech działalność Firmy EL MARK przy-
nosi satysfakcję i zadowolenie właścicie-
lom oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze 
pracowniczej – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.
Życzenia i gratulacje zasłużonym przed-
siębiorcom z Wejherowa przekazał rów-
nież dr Zbigniew Canowiecki - Prezydent 
Zarządu „Pracodawcy Pomorza”. 

Dziękując za życzenia i gratulacje Marek 
Kierznikowicz powiedział, że prowadzo-
ne przez niego przedsiębiorstwo zatrud-
nia 50 osób, a ambicją i celem firmy jest 
bycie „Numerem 1” w  branży energe-
tycznej i w budowie linii kablowych wy-
sokiego napięcia.
– Pragniemy zapewnić inwestorom dosko-
nałą jakość pracy, a naszym pracownikom 
atrakcyjne i nowoczesne miejsce pracy 
– mówi Marek Kierznikowicz.
Firma angażuje się w  działalność chary-
tatywną w  Kiwanis Internationale Klub 
Wejherowo świadcząc wsparcie na rzecz 
wejherowskich dzieci. 

Prezydent Miasta Wejherowa wręcza-
jąc odznaczenie podkreślił, że przyzna-
je Medal Róży  Wydawnictwu, które  od 
20 lat jest bardzo aktywne na rynku wy-
dawniczym Pomorza i Kaszub. 
– Książki wydawnictwa BiT charaktery-
zują się wysokim poziomem merytorycz-
nym i edytorskim – powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa.  
– Wiele z nich ma charakter kolekcjoner-
ski, co jest zasługą włascicieli – Beaty i To-
masza Żmuda-Trzebiatowskich. Moją ulu-
bioną pozycją jest album „Spacerkiem po 
dawnym Wejherowie – na pocztówkach 
z lat 1882-1944”, który prezentuje ponad 
200 widoków miasta. Urzekają unikatowe 
fotografie miasta, a większość z prezento-
wanych ilustracji stała się przyczynkiem 
do opowiedzenia ciekawej wejherowskiej 
historii. Razem z książką możemy odbyć 
kilkugodzinną sentymentalną wycieczkę 
po grodzie Jakuba Wejhera.

Tomasz Żmuda-Trzebiatowski odbiera-
jąc Medal Róży podkreślił, że czuje się 
niezmiernie wzruszony i zaszczycony 
wyróżnieniem.
– To wyróżnienie jest dla mnie ogromnie 
ważne – powiedział Tomasz Żmuda-
-Trzebiatowski. – Jestem wejherowiani-
nem mieszkającym w Gdańsku. Wejhero-
wo to moje miasto, cały czas jestem z nim 
związany, stąd tak dużo publikacji o tym 
mieście. 
W benefisie uczestniczyli m.in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta oraz 
Jacek Thiel, wicestarosta wejherowski 
oraz przyjaciele i znajomi wydawców. 
Podczas uroczystości odbyła się promo-
cja najnowszych publikacji Wydawnic-
twa BiT:  Herbarz szlachty kaszubskiej 
tom piąty Przemysława Pragert; słowo 
o książce wygłosił autor oraz dr Tomasz 
Rembalski oraz Nie rzucim ziemi Augu-
styna Necla, którą omawiali Mirosław 
Kuklik, Tomasz Fopke i Tomasz Żmuda-
-Trzebiatowski.

Koncert „Osiem 
Pieśni z Księgi 
Koheleta”

Wyjątkowy koncert „Osiem 
Pieśni z Księgi Koheleta” będący 
prawykonaniem kompozycji Anny 
Rocławskiej- Musiałczyk usłyszeliśmy 
w wejherowskiej kolegiacie. 
W wydarzeniu wzięły udział trzy chóry 
oraz orkiestra oraz soliści. Całość 
poprowadził Tomasz Chyła - dyrygent, 
muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer.

Podczas spotkania z okazji 30-lecia 

wejherowskiej Firmy EL-MARK Sp. 

z o.o., prezydent Wejherowa Krzysztof 

Hildebrandt wyróżnił właściciela firmy 

Marka Kierznikowicza – Medalem Róży. 

Medal Róży dla Marka Kierznikowicza 

Medal Róży dla Tomasza  
Żmudy-Trzebiatowskiego 
Prezydent Wejherowa Krzysztof 

Hildebrandt wyróżnił Medalem Róży 

Tomasza Żmudę-Trzebiatowskiego. 

Uroczystość wręczenia Medalu Róży 

odbyła się podczas spotkania z okazji 

20-lecia Wydawnictwa BiT w Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

Pomorskiej w Wejherowie. 

SPOŁECZEŃSTWO
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Świąteczne iluminacje zdobią Wejhero-
wo tradycyjnie od 6 grudnia. Zwyczajowo 
udekorowany jest ratusz i rynek, a także 
deptak, znajdujące się przy nim kamie-
nice i  przyległe ulice. Na  wejherowskim 
rynku stanęła również kilkumetrowa 
choinka, przestrzenne elementy deko-
racyjne oraz  tradycyjnie – drewniana 
szopka Bożonarodzeniowa. Świątecz-
ne światełka ozdobiły tradycyjnie ulice 
Śródmieścia. Przepięknie przybrany zo-
stał także park wejherowski – podświe-
tlona została m.in. pergola różana.
Iluminacja tworzona jest etapami przez 
kilka lat dzięki działaniom   Wejherow-
skiego Zarządu Nieruchomości Komu-
nalnych w  Wejherowie. Każdego roku 
wejherowska iluminacja jest nieco zmie-
niana i  rozbudowywana o  kolejne nowe, 
atrakcyjne elementy.
Dekoracje świąteczne na ulicach Wejhe-
rowa będzie można podziwiać do począt-
ku lutego 2019 roku. 

Rekonstrukcja historyczna rozpo-
częła się zebraniem przy rzece Ce-
dron, dawniej zwaną rzeką Białą. 
Następnie uczestnicy wydarzenia 
przemaszerowali ul. Wałową oraz 
Jana III Sobieskiego przed pomnik 
Jakuba Wejhera, gdzie złożono 
kwiaty oraz oddano salwy honoro-
we z broni czarnoprochowej.
Jak przypomniał prezes stowa-
rzyszenia Krzysztof Zdunkow-
ski,13  stycznia 1650 roku, król 
Jan Kazimierz nadał Woli Wejhe-
rowskiej prawa miejskie. Zgodnie 
z przywilejem miasto otrzymało na-
zwę Wejheropolis, czyli Wejherowo 
oraz wszystkie prawa i  przywileje 
miast pruskich. Wejheropolis nazy-
wane też Nowym Miastem (z  niem. 
Neustadt), było jedynym na Kaszu-
bach miastem prywatnym. Otrzy-
mało prawo chełmińskie, które było 
ostatnią lokacją tego typu na Pomo-
rzu. Król ustalił również, że w herbie 
miasta będzie „biały krzyż rycerzy 
maltańskich na niebieskim polu, 
otoczony zielonym wieńcem waw-
rzynowym. W środku krzyża będzie 
czerwona róża”
– Dzisiejsza rocznica jest ważnym 
wydarzeniem dla Wejherowa. Dzięki 
nadaniu praw miejskich, miasto za-
częło rozkwitać – mówił Krzysztof 
Zdunkowski, prezes stowarzyszenia 
Pułk Czarneckiego.

Wejherowianie 
uczcili 369. 
rocznicę 
uzyskania praw 
miejskich

Stowarzyszenie 
rekonstrukcji 
historycznej Pułk 
Czarnieckiego 
zorganizowało 
uroczystość z 
okazji 369. rocznicy 
uzyskania praw 
miejskich przez 
Wejherowo. 

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa

– Cieszy mnie bardzo, że Wejhero-
wo ponownie znalazło się w gronie 
najładniej oświetlonych dekoracjami 
świątecznymi miast w Polsce i zwy-
ciężyło po raz kolejny w wojewódz-
twie pomorskim w konkursie „Świeć 
się z Energą”. Konkurs to nie tylko 
doskonała okazja do promocji, ale 
przede wszystkim spełnia szlachet-
ny cel społeczny, bo przyznae w nim 
nagrody mogą trafić do środowisk 
prowadzących bardzo ważną i poży-
teczną działalność społeczną. 
Iluminacja świąteczna jest niewątpli-
wie elementem wyróżniającym Wej-
herowo, który ma zachęcać do odwie-
dzenia naszego miasta. Zależy mi, aby 
mieszkańcy Wejherowa w szczególny 
sposób odczuwali magię Świąt Boże-
go Narodzenia, aby miasto było dla 
nich atrakcyjne, również zimą. Cieszę 
się także, że sami mieszkańcy czynnie 
włączają się w upiększanie miasta, 
bowiem od szesnastu lat biorą udział 
w organizowanym przez miasto kon-
kursie na najbardziej atrakcyjną de-
korację świąteczną balkonu, okna 
lub ogrodu na terenie Wejherowa. 
Dziękując mieszkańcom za oddawa-
nie głosu na Wejherowo, zachęcam 
do głosowania na na nasze podczas 
etapu ogólnopolskiego konkursu!

Mobilizacja mieszkańców 
i sympatyków Wejherowa 
po raz kolejny zapewniła 
miastu awans do finału 
ogólnopolskiego akcji „Świeć 
się z Energą” zwyciężając 
w województwie pomorskim 
w konkursie na najładniej 
oświetlone dekoracjami 
świątecznymi miasto w Polsce. 

Wejherowo 
najpiękniej oświetlone 
w Pomorskiem 
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Po  spektaklu prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, któremu towa-
rzyszył zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, podziękował wszystkim 
twórcom i  współtwórcom   spektaklu 
za znakomite przygotowanie tego wyda-
rzenia podkreślając, że mamy w mieście 
niesamowity potencjał kultury, czego bi-
blioteka jest koronnym przykładem.
– W spektaklu można było odczuć klimat 
tamtych czasów, dyskusję w domach i at-
mosferę, która wtedy panowała. Złożyła 
się na to wspaniała gra aktorów, a także 
stroje i wystrój sceniczny – powiedział 
prezydent Krzysztof Hildebrandt.   
W  spektaklu, nad  którym od  marca 
br.  pracowała biblioteczna grupa te-
atralna „Errata”, wystąpili: Mateusz 
Odowski, Agnieszka Lakowska, Jakub 
Szumilas, Katarzyna Ciesiołkiewicz), 
Wioletta Urbańska, Aleksandra Uciń-
ska-Makowska i  Karol Miller. Reżyse-
ria: Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. 
Scenariusz: Piotr Schmandt. Sceno-
grafia: Aleksandra Lis. Oświetlenie, 
nagłośnienie i  multimedia: Krzysztof 
Powałka. Pomysłodawczyni – Danuta 
Balcerowicz.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
odbyła się po raz 27. W tym roku hasłem 
przewodnim akcji charytatywnej było: 
“Gramy dla dzieci małych i bez focha 
zbierane są środki”. Na wejherowskim 
rynku i deptaku kwestowali wolonta-
riusze. Wśród kwestujących znaleźli się 
m.in. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, Jacek Thiel, wi-
cestarosta wejherowski, Bogdan Tokło-
wicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego oraz Piotr Bochiński, 
radny Wejherowa i były zastępca prezy-
denta Wejherowa. 

W  Filharmonii Kaszubskiej przygoto-
wano bogaty program artystyczny, były 
występy artystyczne, sprzedaż wyrobów 
artystycznych w foyer Filharmonii oraz 
licytacje. 

Wejherowscy wolontariusze działający w sztabie 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy 

Wejherowskim Centrum Kultury zebrali w tym roku 

rekordową kwotę 93 468,75 zł. Jak podkreślają 

włodarze Wejherowa i kierownictwo sztabu WOŚP, 

radość z organizowanej akcji przyćmiła tragedia, 

która wydarzyła się w Gdańsku, kiedy podczas 

Światełka do nieba prezydent Gdańska Paweł 

Adamowicz, został ciężko ranny i zmarł następnego 

dnia w szpitalu. 

JAK POWIEDZIAŁ SEBASTIAN 
NIEWOLA, ZE SZTABU WOŚP 
PRZY WCK WEJHEROWO, 
W TYM ZEBRANO 93 468,75 ZŁ.

Finał w Wejherowie pod 

znakiem tragedii w Gdańsku
Biblioteka 
wystawiła spektakl 
„Niepodległość”

Jak powiedziała przed  spektaklem 
dyrektor biblioteki Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek celem przedsta-
wienia było uczczenie 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
oraz  80.  rocznicy śmierci Aleksandra 
Majkowskiego, patrona biblioteki. 

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej miała miejsce 
premiera spektaklu 
„Niepodległość” Piotra 
Schmandta w wykonaniu 
bibliotecznej grupy teatralnej 
„Errata”. 



www.wejherowo.pl10

WEJHEROWO SPOŁECZNIE 

SPOŁECZEŃSTWO

Już po raz szesnasty mieszkańcy Wejhe-
rowa wzięli udział w konkursie na  naj-
bardziej atrakcyjną dekorację świątecz-
ną balkonu, okna lub ogrodu. 
Komisja w składzie Teresa Patsidis – jako 
przewodnicząca oraz  – Tacjanna Biela-
wa, Justyna Antczak, Antonina Łuczyń-
ska, Stanisław Brzozowski, Leszek Miś.
oceniła zgłoszone obiekty, a wyniki kon-
kursu zamieścimy w następnym nume-
rze Nowin. 

Wejherowianie 
przygotowali piękne 
iluminacje świąteczne
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Zakupione komputery w ramach 
projektu „Ja w internecie” czekają 
na chętnych mieszkańców miasta 

Wejherowa do wzięcia udziału 
w bezpłatnych szkoleniach. 

NAUCZ SIĘ KORZYSTAĆ 
Z MOŻLIWOŚCI INTERNETU.

Daj sobie szansę, weź udział 
w bezpłatnych szkoleniach

Ja w internecie.
Gmina Miasta Wejherowa zaprasza 

mieszkańców, którzy ukończyli 25 rok 
życia do udziału w projekcie 

„Ja w internecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji 

cyfrowych”
na bezpłatne szkolenia w zakresie 

funkcjonowania w świecie cyfrowym, 
w 7 obszarach tematycznych:

Rodzic w internecie,  Mój biznes w sieci, 
Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie 

w mediach społecznościowych,  
Tworzę własną stronę internetową (blog), 

Rolnik w sieci, Kultura w sieci, zgodnie 
z wyborem uczestnika projektu.

Siedząc na ławce, każdy będzie mógł za-
poznać się z  najważniejszymi wydarze-
niami, które doprowadziły do odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Według za-
łożeń projektu, ławki mają również pro-
pagować historię poszczególnych regio-
nów naszego kraju. Dla Wejherowa jest 
to Szlak Hallerowski – odnoszący do te-
renów związanych z przyjazdem z Francji 
do Polski Błękitnej Armii oraz powrotem 
do Polski Kujaw i  Pomorza Gdańskiego, 
w tym zaślubinami Polski z Morzem. Bę-
dzie można odsłuchać pieśni „Morze, na-
sze morze”, która jest głównym utworem 
marszowym Orkiestry Reprezentacyjnej 
Polskiej Marynarki  Wojennej, wykony-
wanym podczas oficjalnych uroczystości 
oraz na koncertach i  pokazach musztry 
paradnej. Motyw muzyczny odtwarzany 
na Ławce Niepodległości w Wejherowie, 
został nagrany przez Orkiestrę Repre-
zentacyjną Marynarki Wojennej.
– W 50-tysięcznym mieście Wejherowie, 
z silnym historycznym związkiem z mo-

rzem – dawny Powiat Morski, doskonale 
wpisuje się idea Ławki Niepodległości ze 
względu na stale podtrzymywane tradycje 
związane z powrotem do Polski Pomorza 
Gdańskiego, w tym upamiętnienie zaślu-
bin Polski z Morzem – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
– Ławka Niepodległości niewątpliwie bę-
dzie upamiętnieniem dla następnych po-
koleń 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, w grudniu 2018 r. 
wykonano prace mające na celu realizację 
zadania polegające na demontażu istnieją-
cej ławki, dostawie i montażu Ławki Nie-
podległości z siedziskiem multimedialnym, 
doprowadzeniu zasilania i łącza z odtwo-
rzeniem nawierzchni, wykonaniu lokalne-
go materiału w formie nagrania. 
Wartość tego zadania wynosi 
52,5  tys.  zł, z  czego dofinansowanie ze 
środków Ministra Obrony Narodowej 
wynosi 25,5 tys. zł. 

Szkolenia realizowane będą w  ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Pol-
ska na lata 2014-2020, Działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”.
Operatorem programu w  imieniu Mini-
sterstwa Cyfryzacji jest Fundacja Legal-
na Kultura.

Rekrutacja chętnych do udziału w pro-
jekcie trwa do końca lutego 2019 r. 
Szczegółowe informacje na temat pro-
jektu można pod numerami telefonu  
58 677 70 57 oraz 58 677 70 53.

Ławka Niepodległości
W Wejherowie stanęła Ławka Niepodległości. Będzie to symbol 
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Miasto zdobyło dofinansowanie w ramach Konkursu Ministra 
Obrony Narodowej  „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Już 
wkrótce Ławka Niepodległości będzie stała niedaleko wejścia do 
Filharmonii Kaszubskiej przy ul. Sobieskiego 255. 

w Wejherowie
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Bezpłatna nauka 
mowy zastępczej
Polskie Towarzystwo Laryngekto-
mowanych Pomorski Oddział Rejo-
nowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni 
zaprasza na bezpłatną naukę mowy 
zastępczej wszystkich chorych, któ-
rzy w wyniku przeprowadzonej ope-

racji utracili głos i dotknięci zostali do-
legliwościami utrudniającymi normalne 
życie.
Stowarzyszenie zajmuje się rehabilitacją 
poszpitalną głosu i mowy. Dla członków 
Towarzystwa organizowane są obozy 
rehabilitacyjne z nauką mowy zastępczej 
oraz prowadzone są spotkania z różnymi 
specjalistami.
Zadanie współfinansowane jest ze środ-

W Filharmonii Kaszubskiej 
rozmawiano o profilaktyce 
chorób nowotworowych, 
zwłaszcza nowotworów 
piersi. Wśród gości znaleźli 
się wybitni specjaliści 
onkolodzy oraz chirurdzy 
onkologiczni z jedynego na 
Pomorzu akredytowanego 
Breast Unit - Centrum 
Diagnostyki i Leczenia 
Chorób Piersi w Szpitalu 
Morskim im. PCK w Gdyni. 
Spotkanie połączone było 
z wernisażem wystawy 
fotograficznej Fundacji 
Pokonaj Raka „Nie jesteś 
sam”.

ków Miasta Wejherowa dla mieszkań-
ców Wejherowa.
Wszystkich, którzy chcą wstąpić do 
PTL zapraszamy na zajęcia, które 
odbywają się w  każdy czwartek od 
godz. 13 do 15 w Gdyńskim Centrum 
Organizacji  Pozarządowych Gdynia 
ul.  3 Maja 27/31. Kontakt do prze-
wodniczącego Henryka Pilawskiego 
tel. 58/698 07 56  lub  604 184 017

O zdrowiu 
w Filharmonii Kaszubskiej

Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, który był jednym 
z  organizatorów konferencji, niezwykle 
ważne są takie spotkania z  lekarzami 
–  specjalistami, którzy  mają codzienny 
kontakt z tą chorobą i z osobami, którzy 
pokonali raka. 
– Bardzo się cieszę, że to spotkanie odbywa 
się w Wejherowie – podkreślił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. – Dzięki temu 
bardziej rozumiemy zagadnienia związane 
z chorobami nowotworowymi i  możemy 
sobie pomóc. Każdy z nas ma w swoim oto-
czeniu osobę dotkniętą tą chorobą, która 
może dotknąć każdego z nas. Jest trudna 
do wyleczenia, w związku z tym powinni-
śmy o niej wiedzieć jak najwięcej.
Lekarze onkolodzy – prof. Wiesław 
Kruszewski oraz dr Krzysztof Adamo-
wicz podkreślali, że jedynym sposobem 
wczesnego wykrywania nowotworów 
jest prewencja polegająca na regularnym 
poddawaniu się badaniom diagnostycz-
nym. Warto również zmienić styl życia. 

W Filharmonii Kaszubskiej 
rozmawiano o profilaktyce 
chorób nowotworowych, 
zwłaszcza nowotworów 
piersi. Wśród gości znaleźli 
się wybitni specjaliści 
onkolodzy oraz chirurdzy 
onkologiczni z jedynego na 
Pomorzu akredytowanego 
Breast Unit - Centrum 
Diagnostyki i Leczenia 
Chorób Piersi w Szpitalu 
Morskim im. PCK w Gdyni. 
Spotkanie połączone było 
z wernisażem wystawy 
fotograficznej Fundacji 
Pokonaj Raka „Nie jesteś 
sam”.

Zachorowań na nowotwory można unik-
nąć dzięki zaprzestaniu palenia tytoniu, 
zmianie odżywiania i większej aktywno-
ści fizycznej. 
Uczestnicy spotkania skorzystać mo-
gli z  porad dietetycznych, wzięli także 
udział w  wernisażu fotografii przygoto-
wanej przez Fundację Pokonaj Raka, któ-
re ozdobią Poradnię Onkologiczną Szpi-
tala Specjalistycznego w Wejherowie. 

W  konferencji wzięli udział m.in. Arka-
diusz Kraszkiewicz - zastępca prezy-
denta Wejherowa, Jolanta Sobierańska-
-Grenda – prezes Szpitali Pomorskich, 
Andrzej Zieleniewski – wiceprezes 
Szpitali Pomorskich, Beata Wieczorek 
– Wójcik, dyrektor ds. Pielęgniarstwa, 
członkinie wejherowskiego Stowarzy-
szenia Amozonek. 

Więcej: wejherowo.pl
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

> >

> > > > > > > >

Luty 2019

> > > > > > > >

5.02, godz. 17 
W kręgu zdrowia i urody – spotkanie ze 
stylistką Aleksandrą Werenczuk-Hinc 
„Odnajdź swój styl i uporządkuj szafę” 

6.02, godz. 9 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki) 

6.02, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Tygryski) 

7.02, godz. 16
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki dla Dorosłych poświęcone książkom 
„Polska odwraca oczy” Justyny Kopiń-
skiej oraz „Zakonnice odchodzą po ci-
chu” Marty Abramowicz 

11 - do 22.02, godz. 10 – 12
Ferie nie z tej bajki! Bliski i Daleki 
wschód w baśni i legendzie. Zajęcia dla 
czytelników biblioteki w wieku 6-10 lat. 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolej-
ność zgłoszeń w Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży. 

Ponadto wydarzenia otwarte (dla 
wszystkich zainteresowanych): 

12.02, godz. 10 
Spektakl „Opowieści z Bombaju” w wy-
konaniu Teatru Narwal 

19.02, godz. 10 
Spektakl „Anaruk, chłopiec z Grenlan-
dii” w  wykonaniu teatru Blaszany Bę-
benek 
Wstęp wolny. Grupy zorganizowane 
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja 
miejsc w Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży. Ilość miejsc ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń. 

27.02, godz. 11 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki i  Tygryski) – bal karna-
wałowy 

3.02, godz. 11 
Koncert - Poranek Muzyczny, bilety: 
10 zł 

4.02, godz. 19 
Koncert - Marcin Kydryński prezentuje 
Dino’d’Santiago, bilety: 69 zł - 139 zł

5-6.02, godz. 17 
Koncert - prezentacja umiejętności grup 
artystycznych Wejherowskiego Cen-
trum Kultury

9.02, godz. 19 
Koncert - Nas Dwoje – V Edycja Między-
narodowego Tygodnia Małżeństwa, bi-
lety: 29 - 39 zł normalne. Na scenie wy-
stąpi siedem par – małżeństwa: Krystyna 
i Wojciech Cugowscy, Agata Piotrowska 
i  Andrzej Mastalerz, Weronika i  Łukasz 
Korthalsowie, Iwona i  Cezary Paciorko-
wie, Marzena i  Maciej Sikałowie, narze-
czeni: Paulina Grochowska i  Wojciech 
Stekla oraz Olga Szomańska i  Maciej 
Miecznikowski jako para prowadzących 
odkryją przed Państwem ich tajemnice.

9.02, godz. 18 
Biesiada Literacka - Radosław Sikorski

11.02, godz. 11, 18 
Spektakl Baletowy – Kopciuszek, bilety: 
15 - 19 zł. Choreografia i reżyseria - Elż-
bieta Czeszejko i  Anna Czeszejko-Gro-
madka

12.02, godz. 17:30, 20:30 
Koncert - Bożyszcze Kobiet – Teatr Capitol 
z Warszawy, bilety: 69 zł - 89 zł normalne 
13.02, godz. 19 – Koncert - Janusz Radek 
z zespołem – Koncert Walentynkowy, bi-
lety: 49 zł - 59 zł 

16.02, godz. 18 
Biesiada Literacka - Hanna Suchocka, 
wstęp wolny

18.02, godz. 20 
Stand-Up / Stand Up Night, bilety: 65 zł

20.02, godz. 11 i 17
Spektakl - Byczek Fernando – Teatr La-
lek Guliwer, bilety: 19 zł - 25 zł 

Po ratuszu oprowadzała gości Izabela 
Barzowska. Turyści pod kierownic-
twem prezesa Zarządu Klubu kmdr 
rez. dr. Zbigniewa Wojciechowskie-
go odbyli również spacer po mieście 
i  Parku Miejskim podziwiając deko-
racje świetlne parku i  wejherowskich 
uliczek. Dr Zbigniew Wojciechowski, 
jako były dyrektor Muzeum Marynar-
ki Wojennej w  Gdyni wyraził uznanie 
dla władz miasta za profesjonalne 
i  bardzo interesujące urządzenie sal 
historycznych w  ratuszu. O  zadowo-
leniu uczestników wycieczki z  pobytu  
w  Wejherowie i  wejherowskim ratu-
szu poinformowała nas również człon-
kini KTG „Wierchy”  Elżbieta Cichocka, 
mieszkanka Wejherowa.  

25.02, godz. 18 
Spektakl -  12 Opowieści Na Dobre Cza-
sy, bilety: 15 zł - 29 zł 

28.02, godz. 19 
Koncert - The Cuban Latin Jazz – Music 
Of Buena Vista, bilety: 29 zł - 39 zł 

Ferie w  Filharmonii Kaszubskiej:  
Wejherowskie Centrum Kultury zapra-
sza na interesujące warsztaty dla dzieci 
i  młodzieży. W  trakcie ferii odbędą się 
warsztaty kreatywne: tworzenie my-
dełek, mozaika i  malowanie piaskiem; 
warsztaty szydełkowania, tworzenia ko-
szyka lub torebki ze sznurka bawełnia-
nego; warsztaty muzyczne: ,,Dźwiękoło-
wy”; warsztaty ceramiczne; współczesne 
gry planszowe oraz tkania tradycyjnego 
i patchworku.

Turyści KTG „Wierchy” 
zwiedzili ratusz
Kilkudziesięcioosobowa grupa 
Klubu Turystyki Górskiej 
„Wierchy” działającego przy Klubie 
Marynarki Wojennej „Riwiera” 
w Gdyni zwiedziła sale historyczne 
wejherowskiego ratusza. 
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NOWINY – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: nowiny@wejherowo.pl; 
Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 6 000 egz. Druk: Wejherplast.

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: Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz
 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara 
 58 677 70 20
Skarbnik Miasta: Marzena Ćwiklińska 
 58 677 71 59 

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie – kierownicy)

Plac Wejhera 8
Wydział Ogólno-Organizacyjny 
 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 
Sekretariat Rady Miasta 
 58 677 70 26, 58 677 70 27
Wydział Kultury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki (Michał Jeliński) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38
Straż Miejska (Zenon Hinca) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Ulica 12-go Marca 195 – Kancelaria Ogólna
Wydział Spraw Obywatelskich 
(Mariola Pokraczyńska) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45
Wydział Finansowy (Justyna Kisielewska – zastępca 
skarbnika) 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych (Agnieszka Szulakowska) 
 58 677 71 08, 58 677 71 13
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (Stanisław Brzozowski) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Urbanistyki (Mirosław Ziemann) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44
Miejski Konserwator Zabytków
(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 
 58 677 71 41
Wydział Spraw Lokalowych (Aleksandra Borkowska)
 58 677 71 25 
Urząd Stanu Cywilnego (Grzegorz Gaszta) 
 58 677 71 31 
Ewidencja Działalności Gospodarczej 
 58 677 71 34, 58 677 71 36
Inspektorat Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
 58 677 71 37, 58 677 71 39
Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych (Dorota 
Popiołek) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o.o. (Roman Czerwiński) 
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
(Czesław Kordel) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32
Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych (Jarosław Jędrzejewski) 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97
Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego (Ewa Puchowska) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(Anna Kosmalska) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 
Wejherowskie Centrum Kultury 
(Jolanta Rożyńska) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75
Miejska Biblioteka Publiczna 
(Ewelina Magdziarczyk-Plebanek), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 – Ratusz Miejski

>

>

>

Kolejnego dnia zawodów uzyskując wy-
nik 1:03.40 w konkurencji 100 m stylem 
klasycznym, 16 - letni wejherowianin nie 
tylko wywalczył srebrny medal, ale tak-
że został posiadaczem rekordów okręgu 
świętokrzyskiego w  kategorii juniorów 
16 i 17 - letnich.
 Do puli medali należy również dołożyć 
srebrny medal sztafety KSZO Ostrowiec 
na dystansie 4´100  m stylem zmiennym 
wywalczony przez Jana Króla, Michała 
Klimasa, Dawida Majsaka i  Dominika 
Bielawy.
Dominik jest uczniem Liceum Ogólno-
kształcącego Mistrzostwa Sportowego 
w  Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie tre-
nuje pod okiem olimpijczyka Marcina 

W turnieju zwyciężył zespół Gryfa Wej-
herowo (czarni – r. 2006), który w  de-
cydujących spotkaniach Ligi Mistrzów 
okazał się lepszy od  Gryfa Wejherowo 
(r. 2007) i  Stolema Gniewino I. Czwarte 
miejsce zajęli zawodnicy Latarnika Cho-
czewo. Na piątym uplasowali się piłkarze 

Malińskiego. Duże możliwości rozwoju 
daje pływalnia dł. 50  m, której brakuje 
w województwie pomorskim.
Uzyskane wyniki przez młodszą siostrę 
Dominika również wzbudzają uznanie. 
Anna Bielawa uczęszcza do VI klasy 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie 
i także trenuje pływanie. W swojej kate-
gorii wiekowej zajmuje czołowe miejsca 
w  rankingu Polski i  zdobywa medale na 
zawodach w  okręgu pomorskim. Ania 
jest powołana do Kadry Wojewódzkiej 
Młodzików. Gratulujemy i  życzymy dal-
szych sukcesów.

Gryfa Wejherowo (żółci – r. 2006), a na 
szóstym – drużyna Stolema II.
W  turnieju wystąpiło 18 drużyn, które 
rozgrywały mecze w  trzech grupach: A, 
B i C. Zespoły walczyły w grupach syste-
mem „każdy z każdym”. W wyniku tej ry-
walizacji zostały utworzone trzy poziomy 
rozrywek: w Lidze Ekstraklasy (o miejsca 
13-18), w Lidze Europy (o miejsca 7-12) 
i w Lidze Mistrzów (o miejsca 1-6).
Jak informuje Wojciech Wasiek roz-
grywane mecze obfitowały w wiele cie-
kawych sytuacji, stojących na  bardzo 
dobrym poziomie. Na  uwagę zasługuje 
bardzo dobra postawa zespołu Gry-
fa Wejherowo (r. 2007), która zajęła 
drugie miejsce w  turnieju prezentując 
techniczny futbol. Świetna organizacja, 
wiele emocji, wyrównanych meczów 
i rekordowa ilość strzelonych bramek. 

Więcej: www.wejherowo.pl

Wejherowianin 
Dominik Bielawa 
– Mistrzem Polski 
Juniorów
Wspaniały sukces osiągnął Dominik 
Bielawa zdobywając złoty medal 
i tytuł Mistrza Polski Juniorów 
podczas Zimowych Mistrzostw Polski 
Juniorów 16-letnich w pływaniu. 
Zostal złotym medalistą na dystansie 
50 m stylem klasycznym z czasem 
0:29.15 i ustanowił rekordy okręgu 
świętokrzyskiego seniorów oraz 
juniorów 16, 17 i 18 – letnich. 

Gryf Wejherowo-czarni z Pucharem Prezydenta Wejherowa

Chłopcy z rocznika 2006 i młodsi 
uczestniczyli w Turnieju Halowym 
Piłki Nożnej “Wejher Cup 2019” 
rozgrywanym w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 6 
w Wejherowie.
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W  koncercie wystąpili: Chór Mieszany 
„Laudate Dominum” przy Parafii Najświęt-
szej Marii Panny Królowej Polski w  Wej-
herowie (dyrygent - Wiesław Tyszer), 
Chór Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr  9 
w  Wejherowie (dyrygent - Aleksandra 
Janus), Chór Szkoły Podstawowej nr 2 
w Redzie (dyrygent - Barbara Tańska) oraz 
Zespół Wokalny Art’n’Voices (kierowany 
przez Annę Rocławska-Musiałczyk). Dy-
plomy pamiątkowe, upominki kwiaty po 
występach składali chórom: zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i  zastęp-
ca dyrektora WCK Waldemar Czaja. 

W  obchodach Święta Trzech Kró-
li aktywnie uczestniczyli m.in.: 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, starosta wejherowski 
Gabriela Lisius i  ks. prałat Tadeusz 
Reszka.
Imprezę zorganizowano przy 
współpracy: Urzędu Miejdskiego 
w  Wejherowie, Powiatu Wejhe-
rowskiego, Muzeum Piśmiennictwa 
i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w  Wejherowie, Wejherowskiego 
Centrum Kultury, Parafii pw.  Św. 
Trójcy w  Wejherowie, Dekana-
tu Wejherowskiego, hufców ZHP 
i ZHR. Sponsorem lokalnym był Port 
Gdynia S.A.

Koncert kolęd 
w kościele NMP

W kościele NMP Królowej Polski 
odbył się tradycyjny „Koncert 
Kolęd” organizowany przez Prezy-
denta Miasta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta, proboszcza 
ks. kan. Piotr Żyndę i Wejherow-
skie Centrum Kultury.

Orszak Trzech Króli 
w Wejherowie

Po raz kolejny wej-
herowianie obcho-
dzili licznie Święto 

Trzech Króli przy 
Pałacu Przeben-

dowskich i Keyser-
lingków, a następnie 

przy Szopce Bo-
żonarodzeniowej 

na placu Jakuba 
Wejhera.
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