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Procedura zatrudniania wynika z przepisów 

- W związku z licznymi pyta-
niami skierowanymi do 
wejherowskiego magistra-
tu, w jaki sposób można 
znaleźć tu pracę, proszę 
opowiedzieć jak wygląda 
procedura zatrudnienia w 
tutejszym urzędzie? 
- Ustawa z 22 marca 1990 r. o 
pracownikach samorządowych 
ze zmianami od 6 sierpnia  
2005 roku nakłada na prezydenta miasta 
obowiązek przeprowadzania jawnego na-
boru na wolne stanowiska urzędnicze. Pro-
cedura jest następująca: kierownik danego 
wydziału zgłasza „zapotrzebowanie” za po-
średnictwem sekretarza do prezydenta o 
zatrudnienie na wolne stanowisko urzędni-
cze nowego pracownika. Jeżeli prezydent 
wyraża zgodę, wydaje zarządzenie, w któ-
rym powołuje komisję, która zajmie się re-
alizacją procedury naboru na wolne stano-
wisko. Następnie komisja za pośrednic-
twem kadr przygotowuje na podstawie da-
nych wypracowanych przez kierownika 
wydziału, dokumenty do naboru – są to da-
ne opisowe stanowiska – wykształcenie, 

umiejętności, itd. Sporządzone 
ogłoszenie zostaje wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń na okres 
14 dni oraz ukazuje się na stro-
nie internetowej miasta. Po 
zebraniu przez kadry wszyst-
kich ofert, komisja je weryfiku-
je.  

- Co z tymi, którzy przeszli 
wstępną weryfikację? 
- Aplikanci spełniający wyma-

gania formalne zawarte w ogłoszeniu prze-
chodzą do kolejnego etapu naboru. Wyło-
nieni kandydaci zostają zaproszeni na roz-
mowę kwalifikacyjną, która odbywa się w 
urzędzie przed komisją rekrutacyjną. W jej 
skład wchodzą: prezydent, zastępca prezy-
denta miasta nadzorujący wydział, sekre-
tarz, kierownik komórki organizacyjnej oraz 
pracownik kadr. Każdy z członków komisji 
rekrutacyjnej podpisuje oświadczenie, że z 
kandydatami biorącymi udział w naborze 
nie łączą ich stosunki: pokrewieństwa do 
drugiego stopnia, powinowactwa pierwsze-
go stopnia, przysposobienia opieki oraz ku-
rateli. Każdemu kandydatowi biorącemu 
udział w postępowaniu zadajemy jednako-

we pytania,  zazwyczaj dziesięć, a z każdego 
postępowania jest sporządzany protokół. 
Członkowie komisji przedkładają wnioski 
prezydentowi, który zgodnie z ustawą, po-
dejmuje ostateczną decyzję. Wynik ogłasza 
się na stronie internetowej i tablicy ogło-
szeń UM. 

- 1 stycznia 2009 weszła w życie nowa 
ustawa o pracownikach samorządo-
wych. Czy są to istotne zmiany? 

 - Istotną nowością przewidzianą w usta-
wie o pracownikach samorządowych jest 
wprowadzenie wymogu odbycia służby 
przygotowawczej z osobami podejmujący-
mi po raz pierwszy pracę na stanowisku 
urzędniczym, w tym także kierowniczym 
stanowisku urzędniczym. Celem służby 
przygotowawczej jest teoretyczne i prak-
tyczne przygotowanie pracownika do nale-
żytego wykonywania obowiązków służbo-
wych. Trwa ona nie dłużej niż 3 miesiące i 
kończy się egzaminem. Pozytywny wynik 
egzaminu jest warunkiem dalszego zatrud-
nienia pracownika samorządowego. Inno-
wacją nowej ustawy jest zakaz podawania 
do publicznej wiadomości listy kandyda-
tów spełniających wymagania  formalne. 

                             Rozmawiała Iwona Rogacka 

List od Prezydenta RP   
Lecha Kaczyńskiego                                         
Krzysztof Hildebrandt  

Prezydent Miasta Wejherowa 

Szanowny Panie Prezydencie! 

   Serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za 
przyjęcie oraz za znakomitą organizację 
spotkania z mieszkańcami i działaczami 
samorządowymi Wejherowa. Cieszę się, że 
podczas mojej wizyty na Pomorzu Gdań-
skim, związanej z obchodami 89. rocznicy 
zaślubin Polski z morzem, mogłem bliżej 
zaznajomić się z sytuacją mieszkańców Wej-
herowa, z sukcesami i perspektywami roz-
woju miasta.   Pozostaję pod wielkim wraże-
niem pracowitości, patriotyzmu i troski o 
publiczne dobro, jakimi wykazują się miesz-
kańcy Wejherowa i całego Pomorza Gdań-
skiego. Za Pańskim pośrednictwem pragnę 
raz jeszcze życzyć wszystkim wejherowia-
nom, by ich miasto pomyślnie się rozwijało, 
a oni sami cieszyli się wszelką osobistą po-
myślnością.                       

                                                         Lech Kaczyński 

Umowa na park 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał oficjalnie z Zarządem 

Województwa Pomorskiego umowę na dofinansowanie rewitalizacji Parku Miej-

skiego w Wejherowie.  Władze wojewódzkie zarządzają częścią środków UE.          
   Projekt został uznany jako 
ponad lokalny, realizujący 
kompleksowe przedsięwzięcie 
z zakresu ochrony, rewaloryza-
cji i udostępniania obszarów 
cennych przyrodniczo. Propo-
nuje bowiem rozwiązania w 
sferze ochrony i poprawy jako-
ści środowiska przyrodniczego 
wykraczające poza wymagane 
przepisami prawa dla danego 
rodzaju przedsięwzięcia (eko-
logiczny system nawadniają-
cy). Przyznane dofinansowanie 
wynosi 52 proc. Planowana 
wartość projektu wynosi 1 751 
345 zł, a przewidywana kwota 
dofinansowania  -  910 699 zł. 
Wkład własny miasta wyniesie 
840 645 zł.  

  Projekt „Przywrócenie walorów historyczno-przyrod-
niczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejhe-
rowie” jest pierwszym etapem rewitalizacji Parku Miej-
skiego rozpoczętej budową w 2008 r.  kawiarenki par-
kowej. Realizacja projektu planowana jest na 2009 r.    (ir) 

mówi  Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo 
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Wejherowo buduje swoją markę i wizerunek  
Wyróżnik marki miasta to niekoniecznie budynek. To kli-
mat, skojarzenie, emocja budowane wokół „czegoś wyjąt-
kowego”. Włodarze Wejherowa podjęli decyzję profesjonal-
nego stworzenia marki miasta i długofalowej strategii za-
rządzania nią. Dzięki temu miasto będzie miało szansę stać 
się silnym i wyraźnie zaznaczonym miejscem na mapie Po-
morza,  a nawet Polski.     

W wejherowskim ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące opra-
cowania „Strategii Komunikacji Marketingowej wraz z koncepcją 
budowy Marki Miasta”. Eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Tury-
styki i agencji badawczej Synovate przedstawili prezydentom, rad-
nym, szefom miejskich instytucji oraz lokalnym mediom wyniki 
badań dotyczących obecnego wizerunku Wejherowa w oczach 
mieszkańców miasta, Pomorza  i całej Polski.  

- Wejherowo nie posiada dużych terenów pod inwestycje prze-
mysłowe, zatem nie ma innej możliwości rozwoju, niż turystyka – 
podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. -  Za tym 
kierunkiem rozwoju przemawia również dogodne położenie w 
pobliżu morza, lasów i jezior oraz posiadane atrakcje turystyczne 
m.in. park i zabytki, w tym odrestaurowana za 14 mln zł Kalwaria 
Wejherowska.  Tworząc markę miasta i budując jego wizerunek 
na podstawie określonej strategii promocyjno-turystycznej można 
skutecznie przyciągnąć do Wejherowa większą, niż dotąd, ilość 
turystów i inwestorów. A dobry wizerunek i rozpoznawalna mar-
ka to pieniądze, które poprzez aktywność gospodarczą trafiają do 
mieszkańców i do miasta. Dlatego to takie ważne.  

Rozpoznawalna marka to pieniądze  

Zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski przekonuje, że aby 
uczestniczyć w rynku i być branym pod uwagę jako cel podróży, 
inwestycji, zamieszkania, wreszcie żeby w ogóle się liczyć w tury-
styce, trzeba być dostrzeżonym, czyli trzeba posiadać rozpozna-
walny wizerunek. – Nie jest to proste, bo aby stworzyć hasło rekla-
mowe, musimy wiedzieć, jaki wizerunek chcemy wypracować, 
jakie przesłanie, jaką opowieść i w jaki sposób  chcemy przekazać 
turystom, aby odwiedzali Wejherowo – mówi prezydent Kozłow-
ski. - Miasta swój kapitał budują właśnie na wizerunku.  

Podczas prezentacji i dyskusji przewijało się kilka wątków: 
wykorzystanie zieleni miejskiej - parku, zwiększenie atrakcyjno-
ści przestrzeni publicznej, a przede wszystkim działania w za-
kresie kultury . 

Konieczna budowa nowego centrum kultury 
  - Kontynuujemy działania w celu tworzenia rozpoznawalnej mar-
ki – mówi zastępca prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski. – 
Takie działania podjęliśmy już wcześniej, teraz zostało to tylko 
potwierdzone przez ekspertów podczas przeprowadzonych przez 
nich badań. Przecież niemałe pieniądze przeznaczamy na rewitali-
zację, na przebudowę Śródmieścia, na park miejski czy na projekt 
budowy nowego Wejherowskiego Centrum Kultury, czyli na prze-
strzeń publiczną o wysokiej jakości.  
 - Na podstawie badań stwierdziliśmy, że Wejherowo obecnie nie-
znacznie wygrywa rywalizację turystyczną z porównywanymi  
ośrodkami na Pomorzu takimi jak Słupsk, Elbląg, czy Koszalin, po-
zostając w wyraźnym cieniu większych ośrodków typu Gdynia czy 
Gdańsk – mówi Jacek Debis, dyrektor ds. projektu PART. - 
W grupie miast bezpośrednio porównywanych w ciągu najbliż-
szych 2 lat, Wejherowo jest drugim pod względem popularności 
rozważanych miejsc przyjazdów przez mieszkańców Pomorza.  
Polska Agencja Rozwoju Turystyki jest wyspecjalizowaną, naj-
większą i najstarszą w Polsce grupą świadczącą usługi do-
radcze i finansowe w zakresie turystyki. Ostatnio na Pomo-
rzu agencja tworzyła wizerunek i markę Malborka i Łeby.  

Turystyka mocną stroną Wejherowa 

Uczestnicy dyskusji zaproponowali wiele rozwiązań dotyczą-
cych rozwoju turystyki i promocji miasta. Podkreślono zwłaszcza 
poparcie dla budowy nowego centrum kultury, uzasadniając, że do 
obecnego obiektu trudno kogoś zaprosić i budować na tym wize-

Wejherowo w badaniach ankietowych:  
    Na postawie badań PART można stwierdzić, że obecna pozy-
cja Wejherowa nie jest zła. Miasto jest dobrze rozpoznawalne 
jako cel turystyczny. Ankietowani wskazywali na przyjaznych, 
otwartych mieszkańców, na miasto bezpieczne, czyste i zadba-
ne. Najsłabszym elementem Wejherowa jest brak możliwości 
dla większych działań kulturalnych. Wynika on jednak z braku 
odpowiedniego obiektu WCK, które posiadając potencjał twór-
czy i organizacyjny, nie ma szansy się rozwijać. Kultura może 
znacząco pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność i rozwój miasta.   

   W opinii respondentów z Pomorza Wejherowo jest stosun-
kowo często wybierane na tle analizowanych miast jako: 
 • „bezpieczne miasto” – 17% respondentów (2-3 miejsce)  
 • „o niskich kosztach utrzymania” – 25% (tylko za Słupskiem) 
 • „przyjaznych, otwartych mieszkańców” –  21% (2 miejsce  
     tylko  za Gdynią) 
 • „odpoczynku wśród zieleni” 22%  (3 miejsce za Gdynią i Zie- 
     loną Górą) 
 • „czyste i zadbane” – 14% (3 miejsce za Gdynią i Słupskiem) 
 •  najlepsze dla „leczenia i kuracji” – 10% (2 miejsce tylko za Gdy- 
       nią). 

runek Wejherowa i jego markę kulturalną dla mieszkańców i tury-
stów. Zaproponowano budowę wieży widokowej w mieście, two-
rzenie kolejnych szlaków pieszych i biegowych oraz ścieżek rowe-
rowych, postulowano również budowę hoteli, zwłaszcza taniej 
bazy noclegowej oraz gastronomi i usług turystyki zdrowotnej. 
Mówiono też o wykorzystaniu Śródmieścia do organizacji przeglą-
du teatrów ulicznych, o potrzebie organizacji spływów kajako-
wych na rzece Redzie, o promocji wejherowskiego parku i pałacu 
oraz  wciąż niedocenianego uroku rzeki Cedron.  
  - Do opracowania strategii rozwoju turystyki w Wejherowie  i 
wypracowania marki  potrzebna była diagnoza wizerunku miasta 
i jego potencjału, którą dzisiaj przedstawiono. Wkrótce PART prze-
prowadzi warsztaty kierunkowe, których efektem będzie program 
rozwoju produktów, koncepcja budowy marki wraz z księgą mar-
ki i logotypem, strategia komunikacji marketingowej miasta na 
lata 2009-2012, plan wdrażania – mówi prezydent Kozłowski. 

Eksperci pomogą w zbudowaniu marki 

Jacek Thiel, szef  zespołu ds. promocji i turystyki w Urzędzie 
Miejskim, podkreśla, że podjęcie współpracy z PART-em w zakre-
sie przygotowania strategii komunikacji marketingowej ma na 
celu uzyskanie konkretnych efektów promocyjnych. Jacek Thiel 
dodaje, że większość dużych miast i regionów posiada już strategię 
rozwoju turystyki lub komunikacji marketingowej, m.in. dlatego, 
że są one pomocne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w za-
kresie turystyki.                                                                                                      (ir) 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania pomysłów 
nt. wizerunku i marki miasta na adres:  

                                              promocja@wejherowo.pl   
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W trosce o bezpieczeństwo uczniów wejherowskiej „piątki” 
Przedstawiciele policji i wejherowscy radni spotkali się w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie na specjalnym posiedzeniu Ko-
misji Bezpieczeństwa i Samorządów Osiedlowych Rady Miasta Wejherowa. Podczas spotkania, któremu przewodniczył  
radny Czesław Kukowski, omawiano sprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.  

Komisariatu Policji w Śmiechowie nadkom. Tomasz Jankowski  
i dzielnicowy Marcin Ruszewski.                                                                       (p)                                              

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie oce-
nili swoją działalność za 2008 rok. Podczas walnego zebra-
nia udzielono absolutorium zarządowi oraz wręczono od-
znaki OSP za długoletnia służbę. 
  W zebraniu udział wzięli m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i wicestarosta Grzegorz Gaszta (członkowie  OSP), ko-

12 marca włodarze Wejherowa z Krzysztofem Hildebrand-
tem na czele, przedstawiciele Rady Kombatanckiej zrzesza-
jących weteranów z różnych frontów, członkowie Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego i jednostki Marynarki Wojen-
nej RP oddali hołd żołnierzom polskim i radzieckim,  którzy 
polegli w walce o wyzwolenie  Wejherowa. Kwiaty złożono 
na polskich grobach na Starym Cmentarzu i na Cmentarzu 
Żołnierzy Radzieckich. 

 - 12 marca 1945 roku okupant niemiecki został z Wejherowa 
wypędzony i to jest dla nas ważne. Każdego roku składamy 
hołd wszystkim żołnierzom i osobom poległym w okresie 
walk o wyzwolenie Wejherowa - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 
   Przypomnijmy, że podczas walk wyzwoleńczych z wojskami 
hitlerowskimi w rejonie Wejherowa zginęło oficjalnie 728 
żołnierzy Armii Czerwonej.                                                               (p) 

64. rocznica wyzwolenia Wejherowa 

Zarząd OSP otrzymał absolutorium 

   Jak powiedział radny Czesław Kukowski posiedzenie komisji 
zorganizowano w szkole, aby w gronie specjalistów mających  
kontakt z problemami wychowawczymi dzieci i młodzieży za-
stanowić się, jak skutecznie przeciwdziałać zjawiskom patologii  
i przestępstw w środowisku uczniowskim. 
   Dyrektor zespołu szkół Beata Dampc, twierdzi, że część rodziców 
nie radzi sobie z wychowaniem dzieci. Powstawaniu problemów 
wychowawczych sprzyja m.in. nieobecność ojców pracujących da-
leko od domu, w tym za granicą. Patologii  sprzyja także alkoholizm. 
Małoletni sprawiają coraz więcej problemów i naruszają prawo bez 
poczucia winy i strachu przed karą, jak twierdzą policjanci. Przyzna-
no, że można i trzeba temu zapobiegać. Uczestnicy spotkania posta-
nowili w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy zorganizować w SP nr 5 - 
w ramach  lekcji wychowawczych, spotkania z policjantami. Naj-
pierw odbędą się one we wszystkich klasach czwartych. W posie-
dzeniu uczestniczyli również radni Jarosław Kreft i Mieczysław Ma-
kurat, dyrektor SP  nr 8 Bogusława Dyszewska, z-ca komendanta 

mendant powiatowy PSP st. kpt. Andrzej Papke, prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP Jan Tezlaff oraz szef  Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym Kazimierz Gruba.  
   W ubiegłym roku OSP uczestniczyła w trzech akcjach ratowni-
czych, z tego w dwóch pożarach i raz w likwidacji miejscowego 
zagrożenia. Drużyna męska zajęła siódme miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w ratownictwie medycznym jednostek KSRG, a dru-
żyna żeńska wywalczyła zwycięstwo w miejsko-gminnych zawo-
dach sportowo-pożarniczych w kategorii kobiet. 
   Odznaki lat w OSP otrzymali: Alfons Langa - za 55 lat, Alojzy 
Stark - za 45 lat, Marian Kotłowski - za 35 lat, Stanisław Bara-
nowski - za 25 lat, Maciej Ziółkowski - za 15 lat oraz Piotr Ryta i 
Tomasz Pater - za 10 lat. Odznaki za 5 lat służby w OSP otrzyma-
li: Katarzyna Blok, Maria Kahs, Anna Miller, Renata Ropel, Adam 
Dargacz, Szymon Borodziuk, Jarosław Kahs i Arkadiusz Szad-
kowski. 
  Wejherowska OSP liczy 39 członków czynnych oraz dwóch ho-
norowych. W straży działa Kobieca Drużyna Pożarnicza licząca 
11 członkiń. W akcjach ratowniczych uczestniczyli: Marek Blok, 
Zdzisław Ostaszewski, Roman Langa, Stanisław Langa, Maciej 
Ziółkowski, Piotr Lasch, Jarosław Kahs i Mirosław Gorczyński.     (p)                     
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rowa nieruchomości od osoby fizycznej. 
Nieruchomości o pow. 745 m kw., 12 m kw. i 3485 m kw. prze-
znaczone są na poszerzenie ul. Wejherowskiej oraz budowę 
zbiornika retencyjnego. Uchwała podjęta została jednogłośnie.  
- Uchwała nr 341 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie boni-
fikat od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz Wejherowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W celu ułatwienia uwłaszczenia spółdzielców prezydent Hilde-
brandt zaproponował Radzie udzielenia 90 proc. bonifikaty przy 
sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Strzeleckiej, Os. 
Staszica i przy ul. Hallera o łącznej pow. 653 m kw. Uchwała przy-
jęta jednogłośnie.  
- Uchwała nr 342 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejhero-
wa. 
Celem tej uchwały podjętej jednogłośnie, jest zapewnienie możli-
wości korzystania z części nieruchomości niezabudowanej przy 
ul. Klasztornej 4 w Wejherowie, poprzez zapewnienie dostępu do 
drogi publicznej przez nieruchomość przy ul. Klasztornej 2.  
- Uchwała nr 343 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wejhero-
wie przy ulicy 12 Marca oraz ustanowienia służebności grunto-
wej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Wejherowa. 
Rada miasta upoważniła Prezydenta Wejherowa do oddania w użyt-
kowanie wieczyste w drodze bez przetargowej na rzecz Energa S.A. 
oddział w Gdańsku, zabudowanej stacja transformatorową.  
- Uchwała nr 344 i 345 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wejherowa. 
Celem dwóch uchwał jest określenie kierunków zmian w struktu-
rze przestrzennej miasta i w przeznaczeniu terenów, w szczegól-
ności rozmieszczenia funkcji handlowo-usługowych i intensyfika-
cji handlu w ciągu drogi krajowej nr 6 oraz w północnej części 
Śródmieścia. Uchwała podjęta jednogłośnie.  
- Uchwała nr 346 w sprawie stwierdzenia przejęcia z mocy usta-
wy prawa własności porzuconych przez właścicieli pojazdów 
samochodowych przez Gminę Miasta Wejherowa oraz zmiany 
uchwały Nr Vk/XXIV/246/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku . 
Rada Miasta przejęła z mocy prawa własności dwóch porzuconych 
samochodów -  Fiat GWE H492 oraz Ford Escort GWE 7F05. Zostały 
one odholowane na parking w celu utylizacji.  
- Uchwała nr 347 w sprawie określenia stref na terenie miasta 
Wejherowa, na których wprowadza się opłaty za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych. 
Celem uchwały było uporządkowanie stanu prawnego związane-
go z opłatami za parkowanie pojazdów. Radni przyjęli uchwałę 
przy jednym głosie wstrzymującym.  
- Uchwała nr 348 o zmianie Regulaminu pobierania opłat w stre-
fie płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejhero-
wa stanowiącego załącznik do uchwały nr IVk/XXIII/294/2004 
2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku. 
Z opłat w strefach płatnego parkowania są zwolnieni kierujący 
oznakowanymi pojazdami służb miejskich i inspekcji będących 
organami administracji podczas wykonywania obowiązków służ-
bowych (m.in. inspekcja budowlana,  weterynaryjna, SANEPID). 
Uchwała podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.  
- Uchwała nr 349 o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezy-
dent Miasta Wejherowa. 
Przy jednym głosie wstrzymującym się, radni uchwalili nowe staw-
ki opłat za zajęcie pasa drogowego, które nie były zmieniane od 5 
lat. Podwyższono stawki za infrastrukturę techniczną umieszczaną 
w pasie drogowym. Nie zmieniły się stawki za reklamy i wprowa-
dzono 90-proc. „bonifikatę” w przypadku zajęcia drogi w czasie 
remontu elewacji  istniejącego budynku.  
- Uchwała nr 350 w sprawie przyjęcia w użyczenie gruntu pod budo-
wę parkingu przy ul. Reformatów w Wejherowie.  
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przyjęcie w użyczenie od   

17 marca 2009 roku odbyła się XXXII Zwyczajna Sesja Rady 
Miasta Wejherowa, podczas której radni przyjęli  31 uchwał. 
Są to następujące uchwały: 

- Uchwała nr 332 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta 
Wejherowa na rok 2009. 
Radni 14 głosami za, 3 przeciwnymi i 3 wstrzymującymi się od 
głosu przyjęli zmiany w budżecie, w którym dochody zwiększo-
no o 1 177 491 zł, wydatki o 13 462 441 zł, a przychody o 12 284 
950 zł. Jak powiedział prezydent Hildebrandt, tegoroczny budżet 
inwestycyjny jest wyjątkowo duży i wynosi ponad 30 mln zł, z 
czego 16 mln zł przeznaczono na inwestycje drogowe. 
- Uchwała nr 333 o zmianie uchwały Nr IVk/XL/455/2006 Rady 
Miasta Wejherowa z dn. 27 czerwca 2006 roku w spr. zaciągnię-
cia kredytu na dofinansowanie przygotowania projektu  „
Filharmonia Kaszubska - regionalne centrum kultury w Wejhe-
rowie” planowanego do współfinansowania z funduszy UE.  
Jest to dostosowanie uchwały do obecnego Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. Radni przyjęli uchwałę przy 15 głosach za, jed-
nym przeciwnym i czterema wstrzymującymi się.  
- Uchwała nr 334 w spr. udzielenia Powiatowi Wejherowskiemu 
w 2009 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z bu-
dżetu miasta Wejherowa z przeznaczeniem na przywrócenie 
stanu pierwotnego fontanny przy Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej. 
Radni jednogłośnie udzielili muzeum pomocy finansowej do  55 tys. zł.  
- Uchwała nr 335 o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 roku w sprawie 
ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Mia-
sta Wejherowa na rzecz najemców. 
Najemcom, którzy ponieśli koszty związane z przebudową czy 
adaptacją lokalu niemieszkalnego (piwnica lub strych) na miesz-
kanie będącego własnością miasta, w razie nabycia tego lokalu, 
na poczet ceny nabycia będzie zaliczona wartość poniesionych 
nakładów. Uchwała podjęta jednogłośnie. 
- Uchwała nr 336 o zmianie uchwały Nr IIk/XXXIII/412/98 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 26 maja 1998 roku w sprawie ustale-
nia zasad zbywania gruntów stanowiących własność Gminy Mia-
sta Wejherowa na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczys-
tych w celu poprawienia warunków zagospodarowania posiada-
nych przez nich nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr IIIk/
II/27/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 1998 roku. 
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę i tym samym wyrazili zgodę 
na zbywanie w udziałach gruntów dróg wewnętrznych na rzecz 
właścicieli lub użytkowników nieruchomości, które będą z tych 
dróg obsługiwane, w celu zapewnienia im dostępu do drogi pu-
blicznej.  
- Uchwała nr 337 w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejhe-
rowa od osób fizycznych udziałów w prawie użytkowania wie-
czystego nieruchomości.  
Celem uchwały podjętej jednogłośnie, jest nabycie od osób fizycznych 
działki przy ul. 12 Marca 226 A o pow. 96 m kw. w celu utworzeniu 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron zgodnie z Programem 
Rewitalizacji Miasta.  
- Uchwała nr 338 w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejhe-
rowa od osób fizycznych udziałów w prawie własności nierucho-
mości. 
Celem uchwały podjętej jednogłośnie, jest nabycie od osób fizycznych 
działki przy ul. Rzeźnickiej 7 o pow. 483 m kw. w celu rozbiórki znisz-
czonej i zdewastowanej zabudowy gospodarczej, zgodnie z Progra-
mem Rewitalizacji Miasta.  
- Uchwała nr 339 w sprawie zamiany nieruchomości będącej 
własnością Gminy Miasta Wejherowa na nieruchomość stano-
wiącą współwłasność osób fizycznych. 
Uchwała dotyczy zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność miasta położonej przy ul. Wejherowskiej  o pow. 1002 
m kw. na nieruchomość gruntową stanowiącą współwłasność 
osób fizycznych o pow. 956 m kw. Nieruchomość przeznaczona 
jest na drogę publiczną. 
- Uchwała nr 340 w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejhe-

XXXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa 
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IIIINFORMACJANFORMACJANFORMACJANFORMACJA    
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, Ŝe na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 26 marca  2009 r. 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych sta-
nowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do 
sprzedaŜy na rzecz najemców: 
•lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3A wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr  124/1 obręb 16  
•lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Sienkiewicza 3A wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr  124/1 obręb 16 
•lokal mieszkalny nr 3 przy pl. J. Wejhera 20C wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr  534/12 obręb 15  
•lokal mieszkalny nr 7 przy pl. J. Wejhera 20C wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr  534/12 obręb 15 

Klasztoru OO. Franciszkanów działki o pow. 4078 m kw. przy ul. 
Reformatów. Będzie tam wykonany ogólnodostępny parking  
z zapleczem.                                                                                                                 
- Uchwała nr 351 w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dota-
cji ze Szpitalem Specjalistycznym w Wejherowie dotyczącej za-
kupu kardiomonitora dla Oddziału Pediatrii.  
Rada Miasta przy dwóch głosach wstrzymujących się wyraziła 
wolę udzielenia dotacji - 55 tys. zł na zakup kardiomonitora.  
- Uchwała nr 352 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3  
w Wejherowie. Szkoła otrzymała im. „Martyrologii Piaśnicy”. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
- Uchwała nr 353 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta 
Wejherowa uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen za 
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie. 
Radni jednogłośnie upoważnili Prezydenta do ustalania cen za 
korzystanie z basenu i lodowiska w ZS nr 3.   
- Uchwała nr 354 w sprawie wspierania doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli w 2009 roku. 
Jednogłośnie ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat 
w 2009 r. za czesne dla nauczycieli studiujących w państwowych  
i niepaństwowych  szkołach wyższych - w wysokości do 80 proc. 
poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 tys. zł rocznie.  
- Uchwała nr 355 w sprawie wynagradzania pracowników sa-
morządowych niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych Gminy Miasta Wejherowa. 
Ustalono wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowa-
nia w wys. 850 zł w jednostkach: Przedszkole Sam. nr 2, Gimna-
zjum nr 1, SP nr 9, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZSO nr 2. Wartość  
1 punktu wynosi 5 zł. Uchwała została uzgodniona z nauczycielski-
mi związkami zawodowymi. Przyjęto ją jednogłośnie.  
- Uchwała nr 356 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowa-
dzonych przez Gminę Miasta Wejherowa. 
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę określającą szczegółowe wa-
runki przyznawania oraz wysokość stawek dodatku motywacyjne-
go, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, za godz. ponadwy-
miarowe i zastępstwa oraz nagrody ze specjalnego funduszu nagród.  
Uchwałę uzgodniono z nauczycielskimi związkami zawodowymi. 
- Uchwała nr 357 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejhe-
rowa do realizacji Działania „Wyrównywanie szans edukacyj-
nych poprzez programy stypendialne” w woj. pomorskich w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego 2004-2006.  
Gmina miasta Wejherowa przystępuje do realizacji tego działa-
nia w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży 
wiejskiej uczęszczającej do LO nr 2 w Wejherowie. Radni przyjęli 
uchwałę jednogłośnie.  
- Uchwała nr 358 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy o udzielenie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie, prowadzo-
nej przez Ministra Kultury i Ochrony dziedzictwa Narodowego.  
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielenie szkole dotacji  
w wys. 40 tys. zł na pokrycie kosztu montażu okien.  
- Uchwała nr 359 w sprawie przekazania środków finansowych 
na pomoc w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Po-
wiatowej Policji w Wejherowie. 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przekazanie 40 tys. zł na 
pomoc w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy.  
- Uchwała nr 360 w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa 
na stałe obwody głosowania. 
Na wniosek Prezydenta Wejherowa dokonano jednogłośnie po-
działu Gminy Miasta Wejherowa na 22 stałe obwody głosowania. 
- Uchwała nr 361 w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mia-
sta Wejherowa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowa-
dzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 
dzień 7 czerwca 2009 roku. 
Dla przeprowadzenia wyborów utworzono trzy odrębne obwo-
dy głosowania: z siedziba w Areszcie Śledczym w Wejherowie,  
w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie oraz w Domu Pomo-
cy Społecznej przy ul. Św. Jacka. Uchwała podjęta jednogłośnie.  
- Uchwała nr 362 w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obro-
cie przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Wejhero-
wie nazwy miasta „Wejherowo” w znaku towarowym Spółdzielni.  

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na używanie przez Gminną 
Spółdzielnię nazwy „Wejherowo” w znaku towarowym.  
- Uchwała nr 363 w sprawie zmiany uchwały Nr Vk/XXVI/258/ 
2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 września 2008 r. w spr. 
określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2009 r. 
Zmiana uchwały umożliwi przyznanie zainteresowanym po-
wstałej „wolnej” (po wygaszeniu lub po utracie ważności) licencji 
w ramach określonego limitu. Uchwała przyjęta  jednogłośnie.  
- Uchwała nr 364 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejhe-
rowa Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. 
Jednogłośnie radni przyjęli plan pracy komisji na 2009 r. W pla-
nie znalazła się ocena wykonania budżetu za 2008 r. i przepro-
wadzenie kontroli zadań wykonywanych przez Straż Miejską 
oraz Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych.           (ir) 

Jacek Thiel w kapitule  
Konkursu „Polska Pięknieje” 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Wejherowie – Jacek Thiel, 
zajmujący się promocją miasta i turystyką, został zaproszo-
ny przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do kapituły II 
edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cu-
dów Funduszy Europejskich”.  
   Zadaniem kapituły jest ocena m.in. czy w wyniku realizacji pro-
jektu podniosła się atrakcyjność turystyczna wsi, miasta, regionu, 
czy przy realizacji projektu zastosowano interesujące rozwiąza-
nia z zakresu architektury i projektowania, czy zastosowano in-
nowacyjne rozwiązania realizując i promując projekt.   
   Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji 
tego konkursu, odnowiona Kalwaria Wejherowska została uzna-
na za jeden z siedmiu cudów funduszy unijnych w Polsce. Reno-
wacja kalwarii zdobyła główną nagrodę w kategorii „zabytek”. 
   W tym roku to m.in. przedstawiciel wejherowskiego magistra-
tu, który zna zasady konkursu oraz ma doświadczenie w promo-
cji miasta, oceniał projekty innych beneficjentów Funduszy Euro-
pejskich, zgłoszonych do konkursu.  
  - Do II edycji konkursu zgłoszonych zostało ponad 130 projek-
tów turystycznych zrealizowanych ze środków unijnych – mówi 
Jacek Thiel. - Najliczniej została obsadzona kategoria „Rewi-
talizacja” i wyłonienie trzech najciekawszych projektów do no-
minacji przysporzyło kapitule najwięcej problemów. Praca w 
kapitule ministerialnego konkursu dała mi możliwość szczegóło-
wego zapoznania się z wieloma interesującymi i różnorodnymi 
projektami i produktami turystycznymi.                                            (ir)                                                               

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! 
Ewidencja Działalności Gospodarczej informuje, że 31 marca 
2009 r. zacznie obowiązywać nowy, jednolity dla całej Polski 
wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 
Złożony w urzędzie dokument, w myśl zasady „jednego okien-
ka”, będzie jednocześnie wnioskiem o wpis do pozostałych 
niezbędnych rejestrów: urzędu skarbowego, urzędu staty-
stycznego i ZUS. W ten sam sposób będzie można zgłaszać 
zmiany w działalności firmy. Działalność będzie można rozpo-
cząć od dnia złożenia wniosku. Wpis do EDG oraz zmiany wpi-
su będą zwolnione z opłat. Szczegółowe informacje: www.bip.
wejherowo.pl - zakładka  „działalność gospodarcza” . 
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Pół wieku wejherowskiej „ósemki” 
Ten rok jest dla Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie bogaty w 
jubileusze. Wejherowska Szkoła Podstawowa nr 8, wcho-
dząca w skład zespołu obchodzi jubileusz 50-lecia, Gimna-
zjum istnieje już dziesięć lat,  pływalnia – pięć lat.  
   W ramach obchodów tych rocznic planowane jest zorganizo-
wanie szeregu konkursów, imprez, spotkań. Informacje o ich 
przebiegu będą pojawiały się na stronie internetowej szkoły: 
www.zs3.edu.pl. 

 - Pół wieku funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejhe-
rowie pozwolił jej na trwałe uzyskanie znaczącego miejsca i 
uznania w społeczeństwie Wejherowa – mówi Mirosław Sildat-
ke, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. - Największym 
sukcesem jest otwarcie pierwszych w mieście – lodowiska i kry-
tej pływalni, z których skorzystało przez ten okres pół miliona 
osób. Naszym sukcesem jako pedagogów, jest umiejscowienie 
szkoły w ścisłej czołówce szkół województwa pomorskiego  - 
zarówno w nauce, jak i sporcie. Od 10 lat tworzymy wspólną 
historię z gimnazjum, które powstało na bazie intelektualnej  
i materialnej „ósemki”. Uczniowie tej szkoły kontynuują naukę w 
Gimnazjum nr 3. W efekcie staliśmy się nieformalną  9-letnią 
szkołą ogólnokształcącą.  

   W tej chwili w szkole uczy się ponad 1300 uczniów, 717  
w szkole podstawowej i 620 w gimnazjum. 

   Szkoła Podstawowa nr 8 została otwarta 11 marca 1959 roku. 
Dyrektorami byli kolejno: Otton Grzendowski (do 1961 r.), Fran-
ciszek Bigus (do 1966 r.), Roman Wilandt (do 1974 r.), Jerzy Gra-
bowski (do 1986 r.) i Zdzisław Tessa (do 1991 r.). Od 1991 r. 
szkołą kieruje Mirosław Sildatke.  

   Gmach szkoły powiększono w 1987 r. o halę sportową, do któ-
rej w 1997 roku dobudowano widownię na ok. 400 osób.  
W 2004 r. dobudowano krytą pływalnię, a w 2005 r. przy szkole 
powstało  lodowisko.                                                                                   (ir) 

Dofinansowanie dla biblioteki  
Wejherowska biblioteka znowu otrzymała dofinansowanie 
ze środków unijnych. Ponad 55 tysięcy złotych przeznaczo-
ne zostanie na powiększenie zbiorów biblioteki cyfrowej. 
Tym razem jednak będą to publikacje muzyczne.  

   W ciągu najbliższych miesięcy mają zostać opublikowane naj-
wybitniejsze osiągnięcia z zakresu muzyki i piśmiennictwa mu-
zycznego na Pomorzu. Już teraz z pomocą wybitnych znawców 
muzyki pomorskiej trwa układanie listy najwybitniejszych utwo-
rów  muzycznych z naszego regionu. W ubiegłym roku dzięki 
grantom unijnym udało się wzbogacić bibliotekę cyfrową o po-
nad sto pozycji z kanonu literatury kaszubskiej. Tym razem będą 
to pliki muzyczne dostępne dla każdego użytkownika cyfrowej 
biblioteki “Cyfrowa Nutka Pomorza”, bo taką nazwę nosi projekt, 
użytkownikom Cyfrowych Kaszub udostępni najpopularniejsze 
muzyczne publikacje w wersji cyfrowej.  

 - Czytelnik w Wejherowskiej Bibliotece Cyfrowej zobaczy nuty, 
ściągnie sobie linię melodyczną na podstawie nut, a gdy będzie 
to możliwe - ściągnie plik wideo z nagrania koncertowego - mó-
wi Danuta Balcerowicz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Wejherowie. - Do tej pory czytelnicy mogli korzy-
stać ze zbiorów literackich. Obsługa cyfrowej biblioteki nie jest 
skomplikowana i dostępna dla każdego.  Aby w pełni korzystać z 
nowych możliwości w bibliotece przystosowane będzie dodat-
kowe pomieszczenie ze stacjami odsłuchowymi, gdzie  będzie 
można zapoznać się z utworami muzycznymi , których  z róż-
nych przyczyn nie można umieścić w Internecie.  

  Już za kilka miesięcy ponad 50 muzycznych publikacji dostęp-
nych będzie na witrynie internetowej wejherowskiej biblioteki 
cyfrowej .                                                                                                         (ir) 

IIIINFORMACJANFORMACJANFORMACJANFORMACJA    
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego, Pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 26 mar-
ca 2009 r.  został wywieszony na okres 21 dni wykaz gruntu 
niezabudowanego stanowiącego  własność Gminy Miasta Wej-
herowa, przeznaczonego  do oddania w użytkowanie Wspól-
nocie  Mieszkaniowej: 
•  „12 Marca 213”      -   działka  nr 403/1   obr.  15  której pow.  

     wynosi 1571 m2   

•  „ Pl. J.  Wejhera 2 i 2A”  -  działka nr 403/1    obr.  15  której  

     pow. wynosi 1571 m2 

Spotkanie z prezesem IG TBS  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, spotkał się w 
wejherowskim ratuszu ze Zdzisławem Słabkowiczem, pre-
zesem Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownic-
twa Społecznego i Ewą Puchowską, prezesem wejherow-
skiego TBS. Prezes Izby Gospodarczej prosił prezydenta 
Wejherowa o poparcie w sprawie stworzenia możliwości 
rozwoju dla budownictwa TBS. 

 - W Polsce potrzebna jest formuła budownictwa pod wynajem, 
bowiem jest grupa społeczna, której nie stać na zakup mieszka-
nia, a która jest zbyt bogata, żeby nie korzystać z mieszkań socjal-
nych czy komunalnych - mówi Zdzisław Słabkowicz.  

 - Oczywiście udzielę takiego poparcia, bo Wejherowo to miasto 
dużych możliwości inwestycyjnych, stąd rozwój budownictwa jest 
bardzo ważny  – mówi Krzysztof Hildebrandt.  

   Jak mówi Ewa Puchowska, prezes Wejherowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, TBS mogą prowadzić także inwestycje 
w formie deweloperskiej. - Nie jesteśmy nastawieni na zysk, miesz-
kania budowane przez TBS mogłyby być tańsze – mówi Ewa Pu-
chowska. - Jeżeli państwo polskie chce wspomagać budownictwo, 
niech wspomaga tych, którzy zostali do tego powołani.  

   Niestety wiele przepisów nie ułatwia rozwoju TBS-om. Pomoc 
państwa jest coraz mniejsza.                                                                       (ir) 

Projekt Made in America 
   Made in America to wynik starań, jakie Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna podejmuje, chcąc wzmocnić swój 
potencjał edukacyjny.  W ramach projektu odbędą się 
warsztaty językowo-literackie z czytania literatury amery-
kańskiej w oryginale oraz pisania fragmentów własnych 
tekstów w języku angielskim.  
   Zajęcia poprowadzi nauczyciel akademicki w Instytucie Angli-
styki Uniwersytetu Gdańskiego - Olga Aleksandrowska. Warsz-
taty będą miały charakter zamknięty, przeznaczone będą dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ilość miejsc jest ograniczo-
na (chętni proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 058 677 
65 73).  
W ramach przybliżania literatury amerykańskiej odbył się wy-
kład inauguracyjny prowadzony przez dziekana Wydziału Filo-
logicznego Uniwersytetu Gdańskiego wykładowcę w Zakładzie 
Literatury i Kultury Amerykańskiej, prof. UG, dr hab. Andrzeja 
Ceynowę.  
   Projekt będzie miał swoją podstronę na stronie internetowej 
Biblioteki: www.biblioteka.wejherowo.pl                                          (p) 
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Profilaktyka jest najwaŜniejsza 
Od kilku lat we wszystkich wejherowskich szkołach re-
alizowany jest Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W ubiegłym roku fundusz 
przeciwalkoholowy wyniósł 466 tys. złotych. Środki te 
przeznaczone są na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w 
ramach gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – zajęcia sportowe, językowe, 
koła przedmiotowe i inne.  
- Z naszych doświadczeń wynika, że najskuteczniejsza jest profi-
laktyka skierowana do dzieci i młodzieży naszego miasta – jako 
grupy najbardziej narażonej na ryzyko wynikające ze spożywa-
nia alkoholu – mówi Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Mamy nadzieję, że właściwa organizacja czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, promocja zdrowego sposobu życia 
pozwoli im w przyszłości uniknąć zagrożeń wynikających z dys-
funkcji związanej z alkoholem. 
   W Wejherowie funkcjonują trzy świetlice środowiskowe – 
dwie w Zespole Szkół nr 1 i jedna świetlica w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2. Dzieci mają tam możliwość odrobienia 
lekcji, spożycia posiłku, są też dla nich organizowane gry i zaba-
wy oraz programy terapeutyczne.  
     Program ma także na celu wspomaganie organizacji świadczą-
cych usługi w zakresie pomocy, terapii osobom uzależnionym  

i współuzależnionym, jak również rozwój profesjonalnych form 
pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dzieciom i rodzi-
nom z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami. Reali-
zatorami programu jest Prezydent Miasta,  Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Komisja Pomocy Spo-
łecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta przy pomocy służb: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, 
Straż Miejska w Wejherowie, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, placówki zdrowia, placówki 
oświatowo – wychowawcze, parafie oraz organizacje pozarządo-
we i stowarzyszenia sportowe.                                                     (ir) 

Wiosenne porządki czas zacząć 
JuŜ czas, aby mieszkańcy, właściciele nieruchomości  
i administratorzy budynków przystąpili do porządkowa-
nia posesji, za które są odpowiedzialni. 
   W myśl ustawy z 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, przepisy prawa lokalnego nakładają na użytkow-
ników i zarządców terenów obowiązek dbania o estetyczny wy-
gląd nieruchomości i czystość całej posesji, łącznie z przylegającą 
do niej częścią chodnika. Konieczne jest dokonywane wymiany 
piasku w piaskownicach, zwalczania niebezpiecznych gryzoni, 
składowania odpadów w przeznaczonych do tego, zamykanych 
pojemnikach, należytej opieki nad zwierzętami domowymi, 
w tym – wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy i usuwania 
z miejsc użytku wspólnego pozostawionych przez nie zanie-
czyszczeń. 
   - Za nie wywiązanie się z tych obowiązków grozi grzywna w 
wysokości od 20 do 500 zł – mówi Zenon Hinca, zastępca Straży 
Miejskiej w Wejherowie. - Apelujemy do wszystkich mieszkań-
ców Wejherowa, żeby zrobili porządek na swoich posesjach. Za-
leży nam na tym, żeby miasto przed świętami było czyste i 
schludne. Mieszkańcy mogą zgłaszać takie miejsca, gdzie zalegają 
śmieci (telefon do dyżurnego Straży Miejskiej - 677-70-40). Pod-
czas kontroli nie uprzątniętej posesji, egzekwujemy od właścicie-
li ciążące na nich obowiązki, w tym – obowiązek posiadania 
umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadków. Jeżeli 
jest pies na posesji sprawdzamy, czy ma aktualne szczepienie 
przeciw wściekliźnie, czy właściciel uiszcza opłatę za psa. Spraw-
dzamy numer porządkowy nieruchomości, bo zgodnie z przepi-
sami, na budynku od strony wejścia musi być zawieszony numer.  
   Regulamin utrzymania czystości zabrania także spalania śmieci. 
Może to grozić odpowiedzialnością karną. Ustawa o ochronie 
przyrody mówi także o zakazie wypalania traw.                            (ir) 

Gdańsk po wojnie 
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie otwarto wystawę pt. "Gdańsk 1945 - fotogra-
fia dokumentalna Janusza Uklejewskiego".  
   Wystawa zawiera unikatowe ujęcia zniszczeń wojennych 
Gdańska. Została stworzona z inicjatywy Muzeum Historycz-
nego Miasta Gdańska w oparciu o negatywy autora z lat 1945-
55. Janusz Uklejewski, gdyński fotoreporter i artysta-fotogra-
fik w 1945 roku był żołnierzem I Samodzielnego Batalionu 
Morskiego Marynarki Wojennej.                                                     (p) 

Wystawa Longiny Wysockiej 
W wejherowskiej bibliotece przy ul. Kaszubskiej jest 
otwarta wystawa malarska Longiny Wysockiej pt. "Powiew 
Wiosny". Na wystawę składa się 30 obrazów wejherow-
skiej artystki o tematyce marynistycznej. 
   W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. radny powiatowy Ja-
cek Thiel, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Rybakow-
ski, dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz oraz grono przyja-
ciół i gości artystki. Artystka jest od niedawna prezesem Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków "Pasja" w Wejherowie.                (p) 

Święto Rzemiosła 

Z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłow-
skiego odbyły się obchody Dnia Patrona Rzemiosła w Wejhero-
wie.  Zgodnie z tradycją ulicami miasta spod siedziby Cechu na 
Skwer Papieża Jana Pawła II przemaszerował pochód z kupcami 
w strojach cechowych i pocztami sztandarowymi.  
  Na placu przy kolegiacie delegacje kupieckie z Wejherowa i 
okolicznych miast pomorskich złożyły kwiaty przed Krzyżem 
Wdzięczności. Kwiaty złożyła również delegacja wejherowskich 
samorządowców - wicestarosta Grzegorz Gaszta oraz zastępcy 
prezydenta miasta - Bogdan Tokłowicz i Wojciech Kozłowski.  
  Organizatorem obchodów prowadzonych tradycyjnie w Św. 
Józefa,  był Powiatowy Cech Rzemiosł i Małych Przedsiębiorstw 
ZP. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele innych 
stowarzyszeń oraz uczniowie i nauczyciele Niepublicznej Szkoły 
Rzemiosł w Wejherowie. Później w kolegiacie została odprawio-
na Msza święta, którą celebrował ks. prałat Tadeusz Reszka. Na-
bożeństwo uświetnił występ Chóru Męskiego "Harmonia".      (p) 
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    W plebiscycie brały udział wszystkie biblioteki gminne i miej-
skie z powiatu wejherowskiego. Biblioteki na podstawie ilości 
wypożyczeń książek głosowały na najbardziej poczytne, pozycje. 
Statuetkę Gryfa Literackiego wraz z dyplomem wręczył Januszo-
wi Mamelskiemu zastępca prezydenta miasta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz.  

      Zwycięskie "Legendy Kaszubskie" ukazały się w 1999 roku w 
wersji polskiej. Natomiast w ubiegłym roku wydanie ukazało się 
w wersji dwujęzycznej  - po polsku i po kaszubsku. - Tak się skła-
da, że od lat lubowałem się w literaturze kaszubskiej. Zwłaszcza 
legendy przypadły mi do gustu, więc zabrałem  do pracy. Doko-
nując wyboru poszczególnych wątków legend kierowałem się 
własnymi sympatiami, bo one były bliskie memu sercu - mówi 
Janusz Mamelski, nauczyciel i bibliotekarz spod Kartuz. 

   Do plebiscytu zgłoszono 31 pozycji, które ukazały się na rynku 
wydawniczym w 2008 roku. Wśród nich były książki bezpośred-
nio związane z Wejherowem m.in. „Leksykon Wejherowian” Re-
giny Osowickiej, „Jubileusz Ogólnopolskich Festiwali Pieśni  
o Morzu w Wejherowie (1966-2008)” Edmunda Kamińskiego,  
„100 lat wejherowskiego ratusza (1908-2008)” Piotra Skurzyń-
skiego,  „Verba Sacra - Modlitwy Katedr Polskich, Biblia Kaszub-
ska - Verba Sacra w Wejherowie 2004-2008” w oprac. o. Adama 
Ryszarda Sikory, „Ludność polska Wejherowa i okolic w czasie  
II wojny światowej” Zygmunta Rohde, „Pielgrzymki kościerskie 
na Kalwarię Wejherowską” Leszka Jażdżewskiego, „Atrakcje tu-
rystyczne Kaszub Północnych”, „Wejherowo - miasto Jakuba 
Wejhera” oraz „Powiew Weny 2008”.                                                 (p) 

Gryf Literacki dla Mamelskiego  

Najpoczytniejszą książką 2008 roku w powiecie wejhe-
rowskim zostały „Legendy Kaszubskie” Janusza Mamel-
skiego. Tak zdecydowała kapituła plebiscytu „Gryf Lite-
racki” Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
A. Majkowskiego w Wejherowie.  

10 lat Teatru Eksperyment  
Przeglądem wystawionych sztuk uczcili jubileusz 10. lecia  

wejherowscy aktorzy-amatorzy z Teatru „Eksperyment" 

działającego przy Wejherowskim Centrum Kultury.  

   Na scenie WCK zostały zaprezentowane fragmenty sztuk za-

granych przez aktorów pod kierownictwem Wojciecha Ryba-

kowskiego. Część z nich zostało odtworzonych z nagrań multi-

medialnych. Na koniec były oklaski, otwarcie wystawy fotogra-

ficznej z poszczególnych spektakli i jubileuszowy tort. Gratulacje 

artystom złożyli Michał Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, 

Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

oraz Waldemara Czaja, zastępca dyrektora WCK. Atrakcyjne wy-

pełnienie czasu wolnego kontaktem ze sztuką zarówno dla akto-

rów jak i widzów jest godne uznania i zasługuje na duże brawa. 

Czekamy na realizację kolejnych spektakli.                                       (p) 

Eliminacje „Rodno Mowa”  
 5 i 6 maja br. odbędą się powiatowe eliminacje 
XXXVIII Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszub-
skiej „Rodno Mowa”.  
    Uczestnicy konkursu będą oceniani w sześciu kategoriach wie-
kowych: grupie przedszkolnej, uczniowie klas I–III szkół podsta-
wowych, uczniowie klas IV–VI SP, uczniowie gimnazjum, ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. 
   Uczestnicy muszą przygotować dwa utwory w języku kaszub-
skim: wiersz oraz prozę (całość lub fragment). Łączny  czas pre-
zentacji obu utworów nie może przekraczać 6 min. Wysoko  bę-
dą  oceniane próby własnych oryginalnych poszukiwań repertu-
arowych. 
   Eliminacje odbędą się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko - Pomorskiej w Wejherowie o godz. 10. Karty   uczest-
nictwa   wykonawców    zakwalifikowanych  do   udziału w tur-
nieju powiatowym  należy  dostarczyć  do 21  kwietnia  2009 r. 
pod adres: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych, ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo, faksem:  058 – 
672-45-92 lub drogą elektroniczną:   

e-mail: pzpow.kultura@op.pl  
 Komisja eliminacji powiatowych typuje do udziału w Turnieju 
Finałowym po jednym recytatorze z każdej kategorii wiekowej.    
                                                                                                                                (ir)                                                                                                                                      

Konkurs Haftu Kaszubskiego  
Klub Haftu Kaszubskiego Zrzeszenia Kaszubsko- Pomor-
skiego ,,Tulipan” w  Wejherowie już po raz trzeci organizuje 
Powiatowo-Miejski Konkurs Haftu Kaszubskiego.  
   Prace konkursowe należy przekazać osobiście do siedziby ZK-P 
w Wejherowie Plac Jakuba Wejhera 11, do 20 maja br. Prace 
można również przekazywać  w każdą środę w godz. 11-13. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć do biura 
ZK-P lub nadesłać pocztą na adres Zrzeszenia do dnia 30 marca 
2009 roku. 
 - Celem konkursu — mówi Ludwika Wesserling, prezes Klubu 
Haftu „Tulipan” - jest poznanie piękna haftu kaszubskiego, jego 
promowanie i upowszechnianie na terenie powiatu wejherow-
skiego. 
   Udział w konkursie mogą brać osoby dorosłe, młodzież i dzieci. 
Każda biorąca udział osoba może zgłosić 3 prace do konkursu w 
tym  jedną według szkoły wejherowskiej. 
   Prace przedstawione na konkurs muszą być wykonane osobi-
ście. Będą one pokazane na wystawie pokonkursowej  w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie. Dostarczone prace muszą zawierać: imię i nazwisko auto-
ra prac oraz adres. Informację należy umieścić na lewej stronie 
serwety, na tkaninie nakleić lub przyfastrygować. Autorzy naj-
lepszych prac zostaną nagrodzeni.                                                        (ir) 

Scena ze sztuki Moliera „Skąpiec” 
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Najlepsi sportowcy i trenerzy 2008  
Wśród dziesięciorga najlepszych sportowców powiatu wej-
herowskiego – ośmioro to zawodnicy wejherowskich klu-
bów. Podczas uroczystości w wejherowskim starostwie na-
grody dla wejherowian wręczyli m.in.. Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa oraz Jacek Thiel, radny 
powiatowy i członek kapituły plebiscytu.  

   Wśród najlepszych sportowców znaleźli się: Andrzej Becker, 
zawodnik RJK OPP „Bliza-Balexmetal” Wejherowo, Alicja Eigner 
z ISS „Start” Wejherowo, Piotr Kohnke, zawodnik i trener KS  
„Maximus” Wejherowo, Grzegorz Kwidziński z KS „Maximus”, 
Maria Maj-Roksz z KS „Wejher”, Natalia Partyka reprezentująca 
ISS „Start” Wejherowo, Kinga Szymerowska z KS „Fight Zone” 
Wejherowo oraz Marcin Chabowski z KS „Wejher”.  

   Rafał Karcz, trener KS „Fight Zone” Wejherowo znalazł się w  
„Złotej Trójce” najlepszych trenerów powiatu wejherowskiego.  
  - Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że także 
w ubiegłym roku znalazłem się w Złotej Dziesiątce sportowców i 
zostałem wyróżniony jako trener – mówi Rafał Karcz. – Chciał-
bym wpływać na rozwój i wychowanie młodych ludzi.  

   Wśród obiecujących młodych zawodników znaleźli się: Maciej 
Depta, Adrian Kamiński, Patryk Kamiński, Agnieszka Pikron, Ra-
dek Sałata – wszyscy z KS „Fight Zone” Wejherowo, Mateusz Mul-
ler, Karol Klawikowski, Adam Oksiński - RJK OPP „Bliza-Ba-
lexMetal” Wejherowo, Katarzyna Konkel z UKS „Szóstka” Wejhe-
rowo, Kamil Labuda, z KS „Maksimus” Wejherowo.                       (ir)                

Turniej Kibol Cup Wejherowo 
   Szesnaście drużyn z terenu powiatu wejherowskiego 
wzięło udział w trzecim turnieju halowej piłki nożnej z cy-
klu Kibol Cup Wejherowo 2009 rozegranym 28 lutego w 
hali sportowej Zespołu Szkół nr 1.  

   Turniej został zorganizowany pod patronatem Prezydenta 
Wejherowa, przez Macieja Delinga i Janusza Nowickiego z porta-
lu internetowego www.sportowekaszuby.pl. 
    Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa zdobyła drużyna J.R. 
Pogórze Luzino 1. Drugie miejsce wywalczył Zenit Łęczyce, a 
trzecie miejsce zajęły Pętkowice. W imieniu prezydenta miasta 
puchary, medale i dyplomy wręczył Michał Jeliński,  kierownik 
Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie. 

   Wejherowo w turnieju reprezentowały dwa zespoły – Gladia-
tor i Rakiety. Obie drużyny wyszły z grup eliminacyjnych, ale 
przepadły w ćwierćfinałach. Rakiety przegrały z Pętkowicami 
0:2. Zaś Gladiator zremisował z Robocopem Rumia 1:1 i uległ 
rywalom dopiero w rzutach karnych 2:3.  

 - W turnieju startowały drużyny wyselekcjonowane w rozgry-
wkach gminnych. Mimo charakteru rekreacyjnego mecze były 
zacięte. Wysokie tempo. Duża ilość bramek. Aby utrzymać tak 
zadowalający poziom gry trzeba dysponować dobrą kondycją. 
Składam gratulacje organizatorom i wszystkim zawodnikom - 
mówi Michał Jeliński.                                                                                  (p) 

      Sukces młodych karateków 
  Po raz siódmy rozegrano Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Wej-
herowa w Karate Tradycyjnym z okazji 50-lecia Szkoły Podstawo-
wej Nr 8. Organizatorem zawodów, które odbyły się w wejherow-
skiej „ósemce”, był Karate Klub Wejherowo i Okręgowy Związek 
Karate Tradycyjnego w Gdyni. W zawodach startowało 113 zawod-
ników z województwa pomorskiego. Puchary dla najlepszych za-
wodników ufundował Prezydent Miasta Wejherowo, a Puchar dla 
najmłodszego i dla najwszechstronniejszego zawodnika - dyrektor 
szkoły. Z Karate Klubu Wejherowo najlepszy start mieli zawodnicy 
w kategorii wiekowej Junior Młodszy - Patrycja Blindow i Artur 
Chocholski, którzy zdobyli po dwa medale: złoty i srebrny w konku-
rencjach Kata i Fuku-Go oraz Igor Nalepka i Konrad Józefczyk, któ-
rzy zajęli odpowiednio 3. i 4. miejsce w Kumite. Najmłodszym za-
wodnikiem zawodów został Tymoteusz Staszkiewicz (rocznik 20-
02) z Wejherowa. Zawodnicy Karate Klubu Wejherowo szkolą się 
pod okiem sensei Mirosława Ellwarta (4 DAN) – instruktora Pol-
skiego Związku Karate Tradycyjnego, sędziego klasy międzynaro-
dowej. Zajęcia odbywają się codziennie od godz. 17 w SP nr  9.               

Brąz dla Marii Maj-Roksz 
   14 marca w Olszynie odbywały się mistrzostwa Polski w bie-
gach przełajowych. Maria Maj-Roksz, zawodniczka Klubu Spor-
towego Wejher wywalczyła brązowy medal w biegu seniorek na 
dystansie 3 km. Podopieczną Zbigniewa Rolbieckiego pokonały 
Angelika Cichocka (ULKS Talex Borysław Borzytuchom) oraz 
Aleksandra Jakubczak (KS Agros Zamość). 

Złoto dla Labudy  
   W  Pasłęku odbyły się Eliminacje do Mistrzostw Polski Junio-
rów w Kickboxingu.  Sekcję Wejherowską Klubu Kickboxingu  
„Maximus” reprezentował  Kamil  Labuda z Orla, który  wygrał 
cztery walki i zajął pierwsze miejsce oraz kwalifikacje do finału 
Mistrzostw Polski w semi-
contact w kategorii do 69 kg. 
Trzecie miejsce oraz kwalifika-
cje do finału Mistrzostw Polski 
Kamil wywalczył także w light-
contact, gdzie wygrał dwie 
walki. Był to bardzo udany 
start Kamila wygrał  6 walk  
w czasie jezdniowego turnieju, 
to świadczy o dobrym przygo-
towaniu sportowym. Obecnie 
Kamil przygotowuje się do 
startu w Otwartym Pucharze 
Austrii który odbędzie się 27-
28 marca w  Tirol.                  (ir) 

Uwaga! Od 1 kwietnia 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wej-
herowie funkcjonuje w nowej siedzibie - przy ul. Sobieskiego 279A, 
która znajduje się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 1 w Wejherowie. Godziny urzędowania PCPR i PZON od 
1 kwietnia 2009 roku nie ulegną zmianie. Przyjęcia interesantów: 
poniedziałek - od 8.30 do 16.30, wtorek, środa, czwartek - od 7.30 do 
15.30, piątek jest dniem wewnętrznym (sprawy interwencyjne: sek-
retariat). Numery telefonów i adresy mailowe pozostają bez zmian.  
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Nie spalaj, segreguj!!! 
Z poprzednich artykułów dowiedzieliśmy się jak bardzo niebez-
pieczne i szkodliwe dla naszego zdrowia jest spalanie odpadów w 
nieodpowiednich warunkach, między innymi w piecach domowych.  

Przyspieszona koro-
zja domowych insta-
lacji grzewczych, któ-
ra w konsekwencji 
może doprowadzić 
do zapchania lub na-
wet samozapłonu 
przewodu komino-
wego, to nie najgroź-
niejszy efekt tej dzia-
łalności. Zdecydowa-
nie groźniejsze jest to, 
czego na  „pierwszy 
rzut oka” nie widać.  

   Zanieczyszczenia znajdujące się w dymie powstałym ze spalania 
odpadów w piecach domowych, to zbiór związków chemicznych, 
których wdychanie ma zgubne skutki dla zdrowia naszego 
i naszych bliskich. Skutki, które mogą w ostateczności dopro-
wadzić do raka, a nawet do śmierci…  

  Powstaje pytanie: Po co w takim razie niektórzy spalają odpady? 
Czy warte jest poświęcanie siebie, swoich bliskich i wszystkich w 
około, dla pozornej oszczędności kilku groszy na wywozie odpa-
dów!? Każdy z nas powinien potrafić znaleźć odpowiedź na to py-
tanie… Czy istnieje jakaś alternatywa dla spalania? Oczywiście.  

  Tą alternatywą jest segregacja odpadów. Nie ma już chyba niko-
go, kto by o niej nie słyszał. Każdy zapewne zna zestawy trójkolo-
rowych pojemników ustawionych w różnych punktach miast i 
gmin, do których można wrzucać posegregowane wcześniej odpa-
dy. Znana jest również workowa zbiórka odpadów surowcowych 
w osiedlach domków jednorodzinnych.  

  Nie każdy jednak wie, że odpady surowcowe, czyli te które może-
my posegregować, zajmują niemal połowę objętości naszych ku-
błów na śmieci. Czyli segregując, zmniejszamy prawie o połowę 
ilość wytwarzanych przez nas odpadów, a co za tym idzie zmniej-
szamy częstotliwość ich wywozu… czyli zaoszczędzamy.  

  Najważniejsze jest jednak to, że segregując odpady zyskuje środo-
wisko, w którym żyjemy. Segregując odpady chronimy lasy, po-
wietrze i wodę. Posegregowane odpady, makulatura, plastik, szkło, 
stają się surowcami, które przetworzone w procesie recyklingu 
włączane są ponownie do obiegu. Produkowane są z nich nowe 
produkty lub opakowania używane w życiu codziennym.  

  Nie tylko wymienione wyżej surowce można segregować. Można 
a nawet trzeba zbierać selektywnie tak zwane odpady niebez-
pieczne, czyli takie które w szczególności zanieczyszczają różne 
składniki środowiska naturalnego. Odpady te to m.in. baterie, leki, 
pojemniki po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, stary sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. 

  Wysegregowane w naszych domach baterie lub stare leki może-
my wrzucić do specjalnych pojemników ustawionych w szkołach, 
urzędach lub w aptekach. W dodatku organizowane są na terenie 
gmin Komunalne Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” bezpłat-
ne objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych. Terminy zbiórek 
podawane są z wyprzedzeniem w biuletynach gminnych lub na 
stronie internetowej Związku. Powstają również stacjonarne 
punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (tzw. PZON), do których 
mieszkańcy mogą nieodpłatnie znosić zebrane odpady.  

  Jak widzimy segregacja odpadów jest najkorzystniejszą alternaty-
wą. Alternatywą, o korzyściach bezpośrednich i pośrednich, nie 
tylko dla samych spalających, ale i dla nas wszystkich.    KZG 

Domowe spalanie śmieci  
szkodzi i szpeci 

Palisz śmieci - zabijasz siebie i innych 

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych 
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Lokalowych, ul. 12 
Marca 195, I piętro, pokój nr 111; tel. (0-58) 677-71-27, 677-71-28. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego (dostępny na miejscu w ww. wydziale, w Kancelarii Ogól-
nej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 – parter oraz ul. 12 
Marca 195 – parter, a także w Internecie na stronie www.bip.
wejherowo.pl) potwierdzony przez Zarządcę budynku, 
2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (przydział na mieszka-
nie, akt notarialny lub umowa najmu zawarta na czas nieokreślo-
ny lub co najmniej 3 lata), 
3. Wyliczenie czynszu za lokal sporządzone przez zarządcę bu-
dynku, 
4. Zaświadczenie o zarobkach (brutto) za okres 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wniosku; 

Uwaga: 
- emeryci lub renciści przedkładają odcinki ZUS potwierdzające 
wysokość otrzymywanego świadczenia również za 3 miesiące, 
- osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy - potwierdzenie przez 
Urząd wysokości zasiłku (na 3 stronie wniosku), 
5. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – zaświad-
czenie wydane przez Starostwo Powiatowe (Wejherowo, ul.  
3 Maja 4) dotyczące aktualnej powierzchni oraz wyposażenia 
technicznego lokalu; rachunki za wodę, kanalizację i śmieci, 
6. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszają-
ca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnos-
prawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju należy 
przedłożyć orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orze-
kania o niepełnosprawności (Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie, ul. Strzelecka 9). Komplet dokumentów 
należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw Lokalowych (pokój 
111).  Opłaty: brak. 
   Sposób załatwienia sprawy: Po rozpatrzeniu wniosku oraz po 
przeprowadzeniu przez pracowników urzędu wyrywkowego 
wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy, wydaje się decyzję 
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 
   Termin załatwienia sprawy: Urząd wydaje decyzję w ciągu 
30 dni od daty złożenia wniosku. Pracownicy urzędu kontrolują 
prawdziwość przedłożonych danych. 
   Termin ważności decyzji: dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na okres 6 miesięcy. 
   Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednic-
twem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. 

   Przyznany dodatek wypłaca się z góry do 10 każdego miesiąca. 
Osoby wcześniej korzystające z dodatku mieszkaniowego celem 
zachowania ciągłości w wypłacie winny złożyć wniosek wraz  
z ostatnią decyzją o przyznaniu dodatku (w ostatnim miesią-
cu trwania dodatku - do 20-go dnia miesiąca). 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkanio-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami), 
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z 
późn. zmianami), 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.  
w sprawie dodatku mieszkaniowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 
1817. 

Urzędowy poradnik 
Rozpoczynamy publikację cyklu porad, który ma na celu wyja-
śnienie mieszkańcom procedur postępowania w sprawie roz-
strzyganej w Urzędzie Miejskim. Będziemy opisywać procedurę, 
jaka towarzyszy każdej sprawie, wymagane dokumenty, miejsce 
i jednostkę odpowiedzialną oraz informację o wysokości i rodza-
ju ewentualnych opłat.  
   Informacja jest na stronie internetowej: bip.wejherowo.pl 
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Data Godz.                                     Rodzaj imprezy 

3.04 19.00 Biesiada literacka: gość spotkania Agnieszka Maciąg - znana modelka będzie promować  

niezwykłą książkę kucharską „Smak życia”. Wstęp wolny. 

4.04 11.00 Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa - Kongres Polskich Klubów Motocyklowych pn.  

„Motocykliści dzieciom” - www.motoserce.pl  - Plac Jakuba Wejhera. 

4.04 19.00 Kino Studyjne WCK – włoski film „Gomorra” zdobył Grand Prix w Cannes. Reż. Roberto 

Saviano, 135 min. Bilety: normalny-12 zł, ulgowy-10 zł, rodzinny-22 zł. 

5.04 8.45 Inscenizacja Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy Kaszubskiej w wykonaniu Misterników  

Kaszubskich – procesja wyrusza spod Bramy Oliwskiej. 

6.04 9.00 Otwarcie pokonkursowej wystawy komiksu dla gimnazjalistów. 

10.04 10.00 Wejherowskie Misterium Męki Pańskiej - Inscenizacja Drogi Krzyżowej w scenerii Ka-

szubskiej Golgoty w wykonaniu „Misterników Kaszubskich” 

16.04 11.00 Wystawa fotografii gimnazjalistów. Wstęp wolny. 

16.04 17.00 Turniej Gry w Baśkę. 

17.04 19.00 „Noc na Broadwayu” – kolorowe widowisko muzyczne, pełne przebojów z najlepszych  

musicali wszechczasów. Bilety w cenie 15 zł. 

18.04 17.00 Kino Studyjne WCK – film „Sezon na misia 2”, kontynuacja animowanego przeboju,  

w polskiej wersji językowej. Bilety: normalny - 12 zł, ulgowy-10 zł, rodzinny-22 zł 

24, 25. 04 
26. 04 

27, 28. 04 

19.00 
17.00 
18.00 

Kino Studyjne WCK – film „Popiełuszko” . Scen. i reż. Rafał Wieczyński, wyst. A. Woronowicz, 

Z. Zamachowski, M. Komorowska, 150 min. Bilety: normalny - 12 zł, ulgowy -10 zł,  

rodzinny- 22 zł. 

28-30.04  Warsztaty Streetart i Graffiti dla Gimnazjalistów i Szkół Ponadgimnazjalnych 

29.04 10.00 Eliminacje miejskie do Festiwalu „Kaszebsci Spiewe” 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----  Kwiecień 2009 rok  Kwiecień 2009 rok  Kwiecień 2009 rok  Kwiecień 2009 rok    

3.04 9.00 Wernisaż wystawy fotograficznej Barbary Urbańskiej i wystawy biżuterii Marty Derkiewicz. 

22.04 17.00 Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalecińską, autorką książek dla dorosłych. 

    24.04 9.00 Spotkanie autorskie z Katarzyną Kotowską, autorką książek dla dzieci. 

kwiecień  „Made in America” – warsztaty językowo-literackie prowadzone przez Olgę Aleksandrowską  

oraz realizacja II filaru projektu - spotkanie ze spikerami Ambasady Amerykańskiej. 

kwiecień  Kontynuacja nauki języka angielskiego dla bibliotekarzy powiatu wejherowskiego. 

kwiecień  „Cyfrowa Nutka Pomorza” – realizacja projektu ministerialnego. 

kwiecień  Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 110. rocznica urodzin Ewy 

Szelburg-Zarembiny (1899-1986) – polska powieściopisarka - Wypożyczalnia dla 

Dzieci i  Młodzieży, Rok Lecha Bądkowskiego - Czytelnia Naukowa oraz 200. rocznica 

urodzin Nikołaja Wasilewicza Gogola (1809-1852)- rosyjski prozaik. 

   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie    
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejski  
Informacja - Kancelaria Ogólna 

(058) 677-70-00, fax (058) 672-12-57  
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 

Sekretariat Prezydenta Miasta 
 058-677-70-19,  058-677-70-20 

Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski  

Sekretariat Zastępców Prezydenta 
058-677-70-03, 058-677-70-04, 058-677-70-50 

Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  
058-677-70-20 

Skarbnik Miasta: Sabina Kołodziejska  
058-677-71-59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Jakuba Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

058-677-70-30,  058-677-70-44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

058-677-70-26, 058-677-70-27 
  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - 058-677-70-37, 058-677-70-38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) 058-677-70-58 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   
Dowody osobiste: 058-677-70-17 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195  

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
058-677-71-61 Sekretariat: 058-677-71-59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: 058-677-71-03,  

058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax) 
Zespół Zamówień Publicznych 

 058-677-71-23 (fax) 
W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 

(Mirosław Ziemann)  
Sekretariat: 058-677-71-43,  

058-677-71-44, 058-677-71-42 (fax)  
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 058-677-71-56 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  058-677-71-25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) 058-677-71-31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

058-677-71-34, 058-677-71-36 
Inspektorat Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 058-677-71-38,  058-677-71-39 
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  058-672-19-66, 058-677-56-34 (fax),  
058 736-29-22 

Zakład Usług Komunalnych (Henryk Skwarło)  
ul. Obrońców Helu 1 058-672-13-34, 058-672-10-21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, 058-572-29-30, 058-572-29-32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(p.o. Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
058-677-50-00, 058-672-47-97 

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

058-677-46-16, 058-672-47-26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

ul. os. 1000-lecia 15, 058-672-41-70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta RoŜyńska)  

ul. Sobieskiego 255 058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, 058-677-65-70 

Komunikat Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Wejherowie  

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka. Wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskie-
go potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

   Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. z 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy 
ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku 
kalendarzowego.  

   W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 
2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r., - decyzje przedłuża-
jące okres zasiłkowy otrzymają Państwo na adres domowy.  
    W przypadku osób ubiegających się o dodatki związane z nauką dziecka 
prawo do dodatków ustalane będzie na podstawie aktualnych zaświadczeń 
ze szkoły, oznacza to, że do 10 września 2009 r. należy dostarczyć aktualne 
zaświadczenie ze szkoły.  

Zapłać za swojego psa  
Do 31 marca trzeba zapłacić - bez wezwania, opłatę od posiadania psów. 
Zgodnie z uchwałą nr 278/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 listopada 
2008 roku stawka za każdego psa wynosi 60 zł. Opłatę należy wpłacić na 
konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie:  

Bank Millennium S.A. 42 1160 2202 0000 0000 6196 3842.  

     Skarbnik Miasta Sabina Kołodziejska informuje, że stosownie do treści ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się m.in. od:  

     1. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;  
     2. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodar-
stwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;  
     3. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posia-
dania nie więcej niż dwóch psów.  

   Zbiórka realizowana będzie w for-
mie tzw. wystawek i kontenerów ob-
jezdnych. Odpady, w tym zużyty 
sprzęt, należy wystawić w dniu zbiór-
ki na chodniku przy krawędzi jezdni, 
w sposób nie utrudniający ruchu pie-
szym. 
  Kontenery objezdne dostępne będą 
dla mieszkańców od godz. 15  w pią-
tek do godz. 15 w sobotę w niżej poda-
nych miejscach i terminach na skrzy-
żowaniach ulic: 

• Leśnej – Brzozowej 
• Paderewskiego – Kasprowicza       
• Łęgowskiego - Rogaczewskiego    
• Łęgowskiego-Słowińców 
• Gryfa Pomorskiego - Patoka 
• Gulgowskiego – Karnowskiego 
• Lelewela – Niska 
• Stefczyka - Chmielewskiego 
• Marynarki Wojennej – Krzywa 

   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
należy ustawić obok kontenera, pozostałe 
odpady należy wrzucić do kontenera. 

   Za zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny uznaje się urządzenie wycofane z 
eksploatacji zawierające wszystkie pod-
stawowe podzespoły i części. 

   W ramach prowadzonej akcji zbiórce 
nie podlegają typowe bytowe odpady 
komunalne, odpady niebezpieczne oraz 
opakowania z zawartością cieczy. 

   Zakład Usług Komunalnych przypomi-
na, że odpady niebezpieczne przyjmo-
wane są nieodpłatnie w Punkcie Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych. Natomiast 
odpady komunalne przekraczające po-
jemność posiadanych pojemników nale-
ży gromadzić w oznakowanych workach, 
które nabyć można w zakładzie oraz u 
kierowców śmieciarek.          

Wiosenna zbiórka odpadów 
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie przeprowadzi 3 i 4 kwietnia br. 
na zlecenie Prezydenta Miasta Wejherowa  wiosenną zbiórkę odpadów wiel-
kogabarytowych i nietypowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
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