


Dużo krwi zostało pozyskanej dla chorych dzieci podczas
Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa, którą zorganizował
Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. 4 kwietnia 73
motocyklistów podczas akcji „Motoserce” na Placu Jakuba
Wejhera oddało honorowo 32,85 litrów krwi. Wynik ten
stawia Wejherowo na 10. miejscu wśród 50. miast
uczestniczących w tej akcji w całej Polsce.

Akcji towarzyszyły pokazy motocykli, występy oraz konkursy
dla najmłodszych. Tylu wspaniałych maszyn w Wejherowie
z pewnością nie oglądaliśmy.

- Akcja MOTOSERCE jest imprezą z roku na rok rosnącą w siłę –
mówi Radosław Woroniec, koordynator akcji w naszym
województwie. – Województwo pomorskie reprezentowane
było przez Wejherowo. Chętnych do oddania krwi było tak
wielu, że konieczne było sprowadzenie drugiego „krwiobusa”.

- Nie robimy przecież nic nadzwyczajnego biorąc udział
w akcji – mówi Leszek Mordosewicz. – Oddając krew, ratujemy
przecież życie jakiegoś dziecka.

Podczas akcji prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
i jego zastępca Bogdan Tokłowicz otrzymali z rąk organizato-
rów akcji specjalne podziękowania za pomoc w zorganizo-
waniu w mieście tego przedsięwzięcia.

- Dziękuję, że wybraliście Wejherowo, a przecież wojewódz-
two pomorskie jest duże. Obok Wielkanocnego Jajka, przy
ratuszu podzieliliście się z innymi tym, co najcenniejsze, czyli
własną krwią – powiedział Krzysztof Hildebrandt.

Podczas akcji Motoserce zebrano dla najmłodszych w całym
kraju 1260, 5 litra krwi. Jest to niezwykłej wagi dar serca
polskich i pomorskich motocyklistów, którym należy się
podziękowanie i wielki szacunek. Krwi, która ratuje życie i daje
nadzieję na zdrowie, nigdy nie powinno zabraknąć. (p.)

Motocykliści podarowali dzieciom swoją krew

Uroczystość z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej
2 kwietnia odbyła się uroczystość przy głównym pomniku w Lesie
Piaśnickim, w której wzięli udział m. in. przedstawiciele władz i
organizacji społecznych Wejherowa. Organizatorem uroczystości
była Gmina Wejherowo. Uroczystość poprowadzoną zgodnie z ce-
remoniałem wojskowym przez kmdr. ppor. Jana Kulę uświetnił
występ uczniów Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie, którzy
przygotowali montaż słowno-muzyczny. Krótki koncert dała Or-
kiestra Dęta. Nabożeństwo odprawił kapelan wojskowy ks. kmdr
ppor. Wojciech Szerszeń. Odbył się też apel poległych zakończony
oddaniem salwy honorowej. Rodziny pomordowanych, ducho-
wieństwo, samorządowcy i parlamentarzyści oddali cześć osobom,
zamordowanym przez Niemców w 1939 i 1940 roku, które spo-
czywają w bezimiennych, masowych mogiłach. Kwiaty pod pom-
nikiem złożyli m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt,
zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, zastępca
dowódcy garnizonu kmdr por. Roman Kreft oraz kombatanci,
emeryci i „Komitet Piaśnicki”. (ir)

wójt Jerzy Kepka,
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Wejherowska Kalwaria uznana za „Zabytek Zadbany” 

   Konkurs jest spotkaniem całego środo-
wiska konserwatorów zabytków w Pol-
sce.  Oceny dokonują specjaliści i fachow-
cy od ochrony i opieki nad zabytkami. Dla-
tego też nagroda ma charakter prestiżo-
wy. Nagrodę przyznano za wzorowe prze-
prowadzenie prac remontowo-konserwa-
torskich i utrzymanie zabytku w należy-
tym stanie.  
  Do konkursu zgłoszone zostały komplek-
sowe działania konserwatorskie wykona-
ne w latach 2006-2008, przeprowadzone 
w ramach projektu pod nazwą: Zachowa-
nie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza 
poprzez utworzenie Parku Kulturowego w 
Wejherowie (współfinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach ZPORR).  

Nagroda przyznana  
przez specjalistów  

 
 

     Wojciech  
    Kozłowski,  
    zastępca  
    prezydenta  
    Wejherowa  

 
 

- Prestiżowa nagroda stanowi nie tylko 
wysoką ocenę jakości wykonanych prac, 
ale ma przede wszystkim duże znaczenie 
dla promocji Wejherowa.  Jest to już trze-
cia nagroda przyznana za renowację Kal-
warii Wejherowskiej. Trwa dobra passa 
naszej Kalwarii. Wykorzystujemy każdą 
okazję, aby  zarówno o Kalwarii, jak i o 
mieście mówiło się dobrze w całej Polsce. 
To budowanie dobrego wizerunku.                                       

WyróŜnienie dla Wejherowa „Gmina - Manager 2009”  
W XII Gdańskich Targów Turystycznych, uczestniczyli 
przedstawiciele Wejherowa oraz lokalnych stowarzyszeń 
turystycznych. Podczas imprezy Wejherowo otrzymało wy-
różnienie w rankingu "Gmina - Manager 2009" na najlepiej 
zarządzaną gminę w województwie pomorskim.  

   Po raz kolejny podczas targów turystycznych pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie - Danuta Błaszkowska i Jacek Thiel - pro-
mowali swoje miasto i region w ramach Stowarzyszenia Rozwoju 
Północnych Kaszub "Norda" i Stowarzyszenia "Ziemia Wejherow-
ska". Jak zapewnia Jacek Thiel specjalista ds. promocji i turystyki 
doświadczenia wynikające z badań ankietowych prowadzonych 
wśród mieszkańców regionu i innych rejonów Polski na temat tu-
rystyki wykazują, że nie można w sposób bierny czekać na tury-
stów, licząc na to, że sami nas znajdą i do nas przyjadą.  
   Miłym akcentem targów było wyróżnienie Wejherowa i powia-
tu. Dyplomy podpisane przez Marszałka Województwa Pomor-
skiego Jana Kozłowskiego i prof. Henryka Ćwiklińskiego z Uni-
wersytetu Gdańskiego wręczali: Michał Górski -  dyrektor Bałtyc-
kiego Instytutu Gmin oraz Andrzej Spiker - dyrektor Międzynaro-
dowych Targów Gdańskich S.A. Wyróżnienie w kategorii gmin 
miejskich odebrał Wojciech Kozłowski - zastępca prezydenta 
Wejherowa. Wyróżnienie w kategorii powiatów otrzymało rów-
nież Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Odebrał je radny po-
wiatowy Jacek Thiel.   
    Ranking prowadzony przez Bałtycki Instytut Gmin odzwiercie-
dla różnorodne parametry dotyczące rozwoju miast, realizowa-
nych inwestycji, gospodarki komunalnej, zagospodarowania 
przestrzennego, polityki społecznej i edukacji. Wszystkie te dane 

zostały przekazane Bałtyckiemu Instytutowi Gmin w postaci 
szczegółowo opisanych ankiet. Instytut zasięgnął również infor-
macji w Urzędzie Marszałkowskim i kierował się opiniami spe-
cjalistów.   
- Wykorzystujemy różne okazje, aby o Wejherowie mówiło się 
dobrze, bo to darmowa promocja i budowanie pozytywnego wi-
zerunku, tak ważnego wśród turystów – podkreśla Wojciech Ko-
złowski.     
   Konkurs ten organizowany jest pod patronatem Marszałka 
Województwa Pomorskiego, wspólnie przez: Bałtycki Insty-
tut Gmin, Uniwersytet Gdański i  Prezesa Międzynarodo-
wych Targów Gdańskich.                                                               (p) 

Kalwaria Wejherowska została laureatem ogólnopolskiego konkursu  
„Zabytek zadbany”, organizowanego przez Generalnego Konserwatora Za-
bytków. Wejherowski zabytek jest jedynym z terenu województwa pomor-
skiego nagrodzonym w tym roku. Nagrody w prestiżowym konkursie przy-
znano 9 zabytkom, spośród ponad stu zgłoszonych z całej Polski.     

   Nagrody w konkursie przyznano w 
trzech kategoriach: zabytków architektu-
ry i budownictwa mieszkalnego, zabyt-
ków dziedzictwa przemysłowego, a także 
zabytków sakralnych.  
  W kategorii zabytków sakralnych, oprócz 
Kalwarii równorzędnymi laureatami zo-
stały trzy kościoły: pw. Ducha Świętego - 
Bożogrobców w Przeworsku, pw. św. Mi-
kołaja w Truskolaskach oraz pw. św. An-
toniego z Padwy w Poznaniu.  
   Wręczenie pamiątkowych emblematów 
dla laureatów konkursu odbyło się pod-
czas uroczystych obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Ochrony Zabytków, 17 
kwietnia b.r., które w tym roku odbędą się 
w Bazylice oo. Bernardynów w Leżajsku.   
                                                                                 (ir)  
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Wizyta Francuzów z Europe Echanges 
24 marca br.  gościli w ratuszu przedstawiciele francuskie-
go stowarzyszenia miast i gmin „Europe Echanges”, z któ-
rym od 12 lat współpracuje Wejherowo.  
    Podczas rozmowy z prezydentami miasta Krzysztofem Hilde-
brandtem i Bogdanem Tokłowiczem, przewodnicząca komisji 
polskiej Jeannine Savalle poruszyła kwestie dalszej współpracy 
miasta z organizacją Europe Echanges. W przyszłym roku stowa-
rzyszenie obchodzi jubileusz 40. lecia, a w Wejherowie w sierpniu 
2010 roku planowane jest zorganizowanie Tygodnia Kultury Fran-
cuskiej.  - Nasza wizyta w Wejherowie jest okazją do przygotowa-
nia kolejnych wymian polsko-francuskich – mówi Jeannine 
Savalle. – Jak się okazuje, korzyści płynące z naszej współpracy są 
ogromne – to przede wszystkim umożliwienie kontaktu z inną 
kulturą, nauka języków obcych, ale również promowanie wła-
snego języka. 
     Prezydent Hildebrandt podkreślił, że to Wejherowo jako pierw-
sze rozpoczęło współpracę z organizacją „Europe Echanges”.   

Przekazał zabytkową maselnicę  
Pan Cezary Terech przekazał dużą, pionową maselnicę kor-
bową do Sali Tradycji i Pamięci Miasta Wejherowa, która 
mieści się w wejherowskim ratuszu. Przedmiot pochodzi  
z początku XX wieku, a ofiarodawca znalazł go w gospodar-
stwie swoich krewnych, odrestaurował i przekazał miastu. 
 - Myślę, że tutaj ta maselnica będzie odpowiednio wyekspono-
wana – powiedział Cezary Terech. – Praca nad doprowadzaniem 
jej do takiego stanu zajęła mi sporo czasu, ale patrząc na efekt 
końcowy widać, że warto.  
   Ofiarowany przedmiot, będący kiedyś wyposażeniem każdej 
kaszubskiej kuchni znajduje się teraz w Sali Tradycji i Pamięci. 
- Myślę, że maselnicę będą mogły ją oglądać rzesze turystów  
i gości, którzy odwiedzają nas w sezonie letnim - mówi Prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Dzięki takim osobom, 
kultura regionalna Kaszub z pewnością  nie zginie.  
   Cezary Terech dał się poznać jako osoba znana z zamiłowania 
do gromadzenia rzeczy oryginalnych i pięknych. Jak sam zapo-
wiedział, przekaże do sali jeszcze jakiś cenny przedmiot.           (ir) 

Światowy Dzień Inwalidy  
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wziął udział w 
spotkaniu zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Inwa-
lidy. W sali Atlantic spotkali się członkowie Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wejherowie oraz 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym filie w 
Luzinie, Strzebielinie, Bożympolu, Gniewinie i Choczewie.   

- Niepełnosprawność to trudny problem - mówił prezydent.  
 - Dziękuję, że skupiacie Państwo swoje wysiłki na rzecz osób nie-
pełnosprawnych i propagujecie tę problematykę.  
   W spotkaniu uczestniczył także Marian Białkowski, przewodni-
czący Zarządu Okręgowego PZERiI w Gdańsku. Gościnnie wystą-
pili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie   
i chór Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka z Wejherowa.  
 - To  szczególny dzień który ma przypomnieć społeczeństwu, że 
niepełnosprawni są jego częścią i skłonić nas do refleksji nad ich 
bytem i funkcjonowaniem na co dzień – mówił Wacław Potrykus.                                                                     
   Prezydent Hildebrandt z rąk Wacława Potrykusa, przewodni-
czącego zarządu rejonowego PZERiI odebrał podziękowanie za 
przychylne zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów 
emerytów, rencistów i inwalidów.                                                            (ir) 

 - Ta współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach, a my jeste-
śmy otwarci na szeroko pojętą integrację we wszystkich płasz-
czyznach – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.        
  W ratuszu gościła także czterdziestoosobowa grupa gimnazjali-
stów z francuskiego Isneauville. Młodzież, ich opiekunowie  
i przedstawiciele organizacji Europe Echanges spotkali się z Pre-
zydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem, który opo-
wiedział m.in. o historii powstania miasta i o jego założycielu – 
Jakubie Wejherze.    
- Cieszymy się, że możemy Was tu gościć – mówił podczas spo-
tkania Krzysztof Hildebrandt. – Międzynarodowe wymiany, 
wspólne działania wpływają  na to, że lepiej poznajemy siebie, 
swoją kulturę, obyczaje, a przede wszystkim dobrze rokują na 
przyszłość.   
  Młodzież gościła z tygodniową wizytą w Gimnazjum w Szemu-
dzie.                                                                                                                      (ir) 
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Wejherowo na targach  
turystycznych w Krakowie  

Miasto Wejherowo promowało się na XIX  Krakowskim 
Salonie Turystycznym, największej w południowej Polsce 
cyklicznej imprezie turystycznej organizowanej juŜ od 1993 
roku. Targi, w których wzięło udział kilkuset wystawców, 
odbywały się w hali Akademii Wychowania Fizycznego  
w Krakowie.  

   Wejherowo, a także stowarzyszenia turystyczne „Norda”  
i „Ziemia Wejherowska” reprezentowali Danuta Błaszkowska  
i Jacek Thiel z Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Przedstawiciele miasta 
promowali Kalwarię Wejherowską oraz wejherowskie zabytki  
i inne atrakcje turystyczne zapraszając mieszkańców Krakowa i 
całej Małopolski do odwiedzenia Wejherowa w trakcie 
wypoczynku nad morzem i na Kaszubach. Promowali również 
walory powiatu puckiego i wejherowskiego, w tym nie 
tylkopiękne nadmorskie plaże i bazę noclegową, ale również  
ścieżki rowerowe np. „Pierścień Zatoki Puckiej” a także trasę  
„Szlakiem dworków i pałaców północnych Kaszub”.  

   Jak mówi Jacek Thiel, szef promocji i turystyki wejherowskiego 
Urzędu Miejskiego, dużym zainteresowaniem odwiedzających 
targi, cieszyła się coraz bardziej znana w Polsce Kalwaria 
Wejherowska.  

- Kalwaria, Misterium, wieża widokowa w Gniewinie, szlak 
dworków i pałaców oraz choczewska agroturystyka to 
najbardziej rozpoznawalne produkty turystyczne naszego 
powiatu - mówi Jacek Thiel. - Co ciekawe, Wejherowo wielu 
osobom kojarzyło się najbardziej z czystym i zadbanym 
miastem, a potem dopiero z atrakcjami turystycznymi. 

    W trakcie targów kolportowano materiały promocyjno-
informacyjne miasta i okolicznych gmin. Przypomnijmy, że w 
ostatni  marcowy weekend Miasto Wejherowo i Ziemia Wejhe-
rowska uczestniczyły w II Pomorskim Festiwalu Regionów, który 
odbywał się w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku.                                          (p) 

MOPS zmienił siedzibę 
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie na 
czas remontu swojej siedziby przy ul. Kusocińskiego 17 
zmienił miejsce urzędowania. Teraz mieści się na Os. 1000-
lecia Państwa Polskiego 15 (wejście od ul. Spacerowej).  

   W okresie remontu praca Ośrodka będzie odbywać się w 
dwóch miejscach: w siedzibie MOPS przy os. 1000-lecia PP  
będzie funkcjonowała administracja ośrodka, a w Piwnicy Wo-
lontariusza przy ZS nr 3 m.in. pracownicy socjalni.  

 - Inwestycja, która rozpocznie się już wkrótce, była konieczna m.
in. ze względu na niezwykle trudne warunki przyjmowania miesz-
kańców i pracy pracowników MOPS - mówi zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz.  - Przepraszamy za niedogodności, 
ale robimy to z myślą o mieszkańcach, którzy już za rok będą ob-
sługiwani w godnych warunkach. W nowym obiekcie będzie hala 
obsługi klienta z prawdziwego zdarzenia, a każdy z naszych spe-
cjalistów - pedagog, psycholog i prawnik zyska oddzielne pomiesz-
czenie do spotkań z mieszkańcami.                                                  (ir)                    

Pielęgniarki z dyplomem KPSW 
Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, 
uczestniczył w rozdaniu dyplomów na kierunku pielęgniar-
stwa w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejhero-
wie. Dokument ukończenia studiów wyższych odebrało 36 
pielęgniarek.  
    Jak powiedział prof. Marcin Pliński, rektor KPSW, to zawód 
wyjątkowy. Wymagający powołania i odpowiedniego przygoto-
wania medycznego.  - Zawód ten, choć społecznie niezbyt doce-
niany, wymaga odpowiednich kwalifikacji – mówi prof. Marcin 
Pliński. – Te studia pozwolą korzystać z europejskiego rynku 
pracy naszym absolwentkom.  
Bogdan Tokłowicz gratulował absolwentkom i życzył im dalszej 
satysfakcji w trudnym i odpowiedzialnym zawodzie pielęgniar-
ki. - Ukończenie studiów licencjackich nie zamyka drogi kariery, 
zawodowe kwalifikacje możecie Panie wciąż podnosić – powie-
dział Bogdan Tokłowicz. – Trzymam kciuki, aby w końcu zakoń-
czyła się powodzeniem reforma służby zdrowia i aby polskie 
pielęgniarki otrzymały odpowiednie gratyfikacje finansowe. (ir)                                                         

Nowy Zarząd Nordy 
8 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Jastarni odbyło się Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Północnych 

Kaszub „Norda” Lokalna Organizacja Turystyczna, podczas 

którego wybrany został Zarząd na nową kadencję. Wicepre-

zesem został Jacek Thiel reprezentant miasta Wejherowa.  

   Obrady  Walnego Zebrania miały szczególny charakter, gdyż 
kończyły czteroletnią kadencję Zarządu.  

   W wyniku wyborów na kolejną kadencję prezesem stowarzy-
szenia została wybrana Marta Balicka (miasto Jastarnia), wice-
prezesem Jacek Thiel (miasto Wejherowo), skarbnikiem Robert 
Łukasik (hotel Neptun), sekretarzem Bogumiła Ceynowa-
Kasprzyk (miasto Władysławowo), a członkiem zarządu Danuta 

Necel-Lewandowska (Starostwo Powiatowe w Pucku). Prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej również po raz kolejny wy-
brany został Zdzisław Jaroni (miasto Puck), sekretarzem Marek 
Dykta (miasto Hel) i członkiem Sławomir Dębicki (Harcerski 
Ośrodek Morski w Pucku). Wszyscy kandydaci wybrani zostali 
jednogłośnie. 
- Od momentu wstąpienia do Nordy jesteśmy aktywni i staramy 
się maksymalnie wykorzystywać członkostwo w stowarzysze-
niu dla promocji Wejherowa i regionu Kaszub Północnych. – 
powiedział Jacek Thiel wiceprezes stowarzyszenia, pracownik 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie odpowiedzialny za promocję i 
turystykę – Dzięki Nordzie mamy możliwość zaprezentowania 
się wśród turystów nad morzem, na wielu imprezach targowych 
i jesteśmy obecni w szeregu wydawnictw promujących Kaszuby 
Północne.                                                                                                           (ir) 
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INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, w dniu 24 kwietnia  2009 r. został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemców: 
•       lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Kopernika 1 wraz z ułamkową czę-

ścią gruntu działka nr  109/4 obręb 16  
•       lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Przemysłowej 40 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr  15/15 obręb 2 

Spektakl tańca Show Dance 
W wejherowskim Zespole Szkól nr 1 odbył się Spektakl Tańca - 
Show Dance przygotowany przez WCK oraz Studio Tańca Rytm 
Dance. Na parkiecie wystąpiły grupy taneczne specjalizujące się w 
tańcach nowoczesnych i towarzyskich. W „Monologu” wystąpiła 
tancerka i choreograf - Oliwia Kukułka. W finale zaś publiczność 
miała okazję wziąć udział w nauce tańca.  Wśród widzów był obec-
ny m.in.  zastępca prezydenta miasta Bogdan Tokłowicz .               (ir) 

Konferencja o przyszłości energetyki 
Z inicjatywy radnego Jarosława Kierznikowicza odbyła się w 

ratuszu konferencja na temat ”Jaka energetyka w dobie kry-

zysu?” Konferencję zorganizowała Rada Miasta Wejherowa. 

Wzięli w niej udział przedstawiciele róŜnych środowisk miasta 

i powiatu, w tym samorządowcy, przedsiębiorcy, działacze 

społeczni i mieszkańcy. 

   Dr Jerzy Jaśkowski z Akademii Medycznej w Gdańsku przedsta-
wił zagadnienia związane z energetyką jądrową w Polsce i na świe-
cie, w tym równieŜ zagroŜenia. Prof. dr hab. Ryszard Kozłowski z 
Politechniki Krakowskiej mówił o korzyściach wykorzystania 
energii geotermalnej podkreślając, Ŝe Polska posiada bogate i nie-
wykorzystane złoŜa gorących wód podziemnych, które mogą być 
wykorzystane w ciepłownictwie i energetyce. Zaś prof. dr hab. Mi-
rosław Dakowski z Zakładu Energii Odnawialnej Akademii Podla-
skiej przekonywał do śmielszego wykorzystywania energii sło-
necznej i wiatrowej. Po wykładach miała miejsce dyskusja z na-
ukowcami, którzy przedstawiali swój punkt widzenia i swoje sta-
nowisko związane z rozwojem energetyki w Polsce.                    (p) 

Wystawa matki i córki  

W wejherowskiej bibliotece miał miejsce wernisaż wysta-

wy fotograficznej Barbary Urbańskiej i wystawy biżuterii 

Marty Derkiewicz. Wzięło w nim udział grono miłośników 

sztuki i przyjaciół artystek.  

    Podziwiać można było misternie wykonaną biżuterię m.in. ze 
srebra i bursztynu Marty Derkiewicz. Natomiast na ścianach 
ekspozycyjnych wystawione są interesujące fotografie Barbary 
Urbańskiej, w większości pejzaże.    

   Podczas otwarcia wystawy Barbara Urbańska powiedziała, że 
w jej rodzinie zamiłowanie do sztuki ma charakter wielopokole-
niowy. Babcia zajmuje się malarstwem i jest słuchaczką Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Ona, jako córka - czyli przedstawiciel 
drugiego pokolenia - para się fotografią, a najmłodsza z nich 
Marta - zajmuje się biżuterią. Kilka miesięcy temu przyszła na 
świat przedstawicielka kolejnego pokolenia i wszyscy w rodzi-
nie mają nadzieję, że będzie również obdarzona jakąś pasją 
twórczą.                                                                                                             (p) 

Wejherowscy straŜnicy miejscy 
wywalczyli brązwywalczyli brązwywalczyli brązwywalczyli brąz    

Reprezentacja Straży Miejskiej w Wejherowie wywalczyła 
trzecie miejsce w VI Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej wo-
jewództwa pomorskiego o Puchar Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hildebrandta. Turniej został rozegrany w 
hali sportowej ZS nr 1.     
   Wyniki turnieju: 1-SM Gdańsk, 2-SM Kwidzyn, 3-SM Wejherowo. 
Najlepszym strzelcem turnieju został Sławomir Walczewski (SM 
Wejherowo - 10 bramek). W drużynie SM Wejherowo wystąpili: 
Paweł Potrykus, Sławomir Walczewski, Maciej Cichoń, Jarosław 
Kuśka, Bartłomiej Pipka, Waldemar Walkusch, Krzysztof Polaszek, 
Damian Pohl i Ryszard Bielec.  
  Nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Wejherowa wrę-
czył komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Jacek Pisarek oraz 
Michał Jeliński - kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji  
i Turystyki.                                                                                                                 (p)  
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Sprzedajesz alkohol  
- pamiętaj o terminach  

Ewidencja Działalności Gospodarczej przypomina przedsię-
biorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych, iż dnia 31 maja 2009 r. mija termin zapłaty II raty 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych. Termin ten jest terminem ostatecznym i nie podlega 
przywróceniu. W przypadku nie dokonania opłaty w tym ter-
minie zezwolenie wygasa.  

Prezydent otrzymał absolutorium za 2008 rok  
Obradująca 21 kwietnia Rada Miasta podczas sesji pozy-
tywnie oceniła działalność Prezydenta Miasta Wejherowa 
w 2008 roku. Prezydent Krzysztof Hildebrandt otrzymał 
absolutorium przy 17 głosach za, 3 przeciwnych i jednym 
wstrzymującym się.  

   Skrót sprawozdania z najważniejszych działań na rzecz Wejhe-
rowa i jego mieszkańców zrealizowanych w ramach budżetu mia-
sta w  2008 r.  przedstawiony przez Krzysztofa Hildebrandta:  

Inwestycje i remonty : W 2008 r. na inwestycje i najważniejsze 
remonty miasto Wejherowo wydało ze swojego budżetu prawie 
19 mln zł.  Z wymienionej kwoty 19 milionów największą pozy-
cję stanowiły wydatki na drogi. Wybudowaliśmy, wyremonto-
waliśmy lub poprawiliśmy nawierzchnię prawie 4 km ulic i 
chodników. Największe prace drogowe prowadzone były na uli-
cach: Sikorskiego, Chmielewskiego, Gulgowskiego, Rogali, Har-
cerskiej i Pomorskiej. Rozpoczęliśmy przebudowę ul. Wałowej i 
terenów przyległych, jako pierwszy etap rewitalizacji Śródmie-
ścia. 
  Największą ukończoną ubiegłoroczną inwestycją była renowa-
cja Kalwarii Wejherowskiej, współfinansowana przez UE. Do 
końca 2008 r. z unijnej kasy wpłynęło do nas ponad 9 mln zł.   
Wykonaliśmy dużo remontów w budynkach i mieszkaniach ko-
munalnych, rozpoczęliśmy wymianę starych pieców węglowych 
na ogrzewanie ekologiczne. Wspieraliśmy finansowo wspólnoty 
mieszkaniowe, które inwestowały w swoje budynki. Zakończyła 
się budowa kolejnego budynku WTBS na 78 mieszkań. 
   Duży nacisk miasto położyło na ogólnodostępne dla dzieci i 
młodzieży obiekty sportowo-rekreacyjne. Powstało kolejne no-
we boisko dla dzieci na Os. Przyjaźni. 
   Podkreślić należy bardzo dużą ilość prac projektowych wyko-
nanych w 2008 r. Zaowocuje to inwestycjami w 2009 r. i następ-
nych. Ma to również związek z przygotowywaniem projektów, 
które będą ubiegały się o środki z europejskie, przede wszystkim 
na rewitalizację Śródmieścia. Przyjęto „Program rewitalizacji 
Wejherowa na lata 2008-2013”. Najważniejsze prace projekto-
we to: modernizacja ul. Wałowej i przyległych, budowa nowego 
WCK, rewitalizacja parku miejskiego, liczne projekty drogowe.  
   Godne podkreślenia są zakończone sukcesami nasze starania o 
środki zewnętrzne. I tak: zdobyliśmy dotację z Unii Europejskiej 
na rewitalizację parku miejskiego, która już się rozpoczęła budo-
wą kawiarenki. Uzyskaliśmy dotację rządową z tzw. „sche-
tynówek” na budowę ul. Necla. Ponadto wywalczyliśmy moder-
nizację ze środków unijnych drogi wojewódzkiej nr 218 z Nowe-
go Dworu do Wejherowa, w tym ulicy Marynarki Wojennej  
w naszym mieście. Roboty budowlane przy wymienionych pro-
jektach rozpoczną się w tym roku.  
Oświata i wychowanie: W 2008 r. wydatki na oświatę wyniosły 
32 247 171,93 zł, co stanowi 29,58 % wydatków budżetowych. 
Część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 20 806 074,00 zł. 
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oświaty musieliśmy 
z własnych środków uzupełnić kwotę  11 441 097,93 zł. W dzia-
le oświata i wychowanie wykonano budżet w 98,65 %. Do 
wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Wejhero-
wa uczęszczało łącznie 5 275 uczniów. 
   Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w szkołach i przedszko-
lach wydano kwotę 384 161,42 zł. Zgodnie z założeniami  strate-
gii oświatowej realizowano kolejne remonty i modernizacje 
obiektów oświatowych. Na ten cel przeznaczono środki w wyso-
kości 2 282 213,98  zł. 
  W 2008 roku udzielono pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym, na kwotę  378 780,00 zł,  
Pomoc społeczna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wej-
herowie w 2008 roku obsługiwał około 4 520 osób. Z różnych 
form pomocy społecznej, bez względu na źródło finansowa- 
nia skorzystały 1164 rodziny. Roczny budżet MOPS wynosił  
21 549 807,19 zł. Budżet wykonano w 99,95%. 
Biblioteka:  Miasto Wejherowo może pochwalić się bardzo no-
woczesną, w całości skomputeryzowaną  biblioteką, wyposażo-

ną w nowoczesne programy. W 2008 roku zainstalowano elek-
troniczny system nadzoru wypożyczeń. W 2008 roku Powiato-
wa i Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 7 503 czytelni-
ków, udzielono 117 302 wypożyczenia, księgozbiór liczył 142 
558 woluminów. W  bibliotece działa punkt Pomorskiej Sieci 
Informacji Regionalnej, który odwiedziło około 437 000  inter-
nautów. W ramach projektu stworzono wortal kulturalny. Roz-
wijano Wejherowską Bibliotekę Cyfrową poprzez realizację pro-
jektu „Cyfrowe Kaszuby”. Z budżetu Biblioteki w 2008 roku za-
kupiono 5 085 książek  na sumę 129 105,69 zł. 
Wejherowskie Centrum Kultury: Rok 2008 w życiu kultural-
nym Wejherowa wyróżnił się przede wszystkim wydarzeniami 
propagującymi dziedzictwo kulturowe Miasta – Kalwarię Wejhe-
rowską. Cykliczne Misterium na Górach Kalwarii poszerzone 
zostało o inscenizację „Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy”. Plene-
rowa przestrzeń stała się sceną dla realizacji spektakularnego 
przedsięwzięcia artystycznego  „Veiheropolis.  
   W WCK zorganizowano wystawy malarskie, różnorodne, kon-
certy plener malarsko – fotograficzny dla dzieci i młodzieży, któ-
rego tematem wiodącym była Kalwaria. Przeprowadzono cie-
szącą się wielkim zainteresowaniem ze strony mieszkańców  
i turystów - akcję zwiedzania Kalwarii z bezpłatnym przewodni-
kiem PTTK.  
Kultura fizyczna i sport: Zadania w tej dziedzinie realizo-
waliśmy poprzez  udzielenie dotacji  stowarzyszeniom kultury 
fizycznej w wysokości 265 tys. złotych. To w porównaniu  
z rokiem poprzednim wzrost o 60%. Dotacjami objęte były takie 
dyscypliny sportowe jak: piłka nożna, piłka koszykowa, 
siatkówka, lekka atletyka, pływanie, karate, tenis ziemny, tenis 
stołowy, kickboxing i sport rowerowy.  
  Cieszy fakt, że nasze starania zostały dostrzeżone na szerszym 
forum i uhonorowane prestiżowymi nagrodami. Za remont Kal-
warii Wejherowskiej miasto Wejherowo otrzymało w 2008 r.:  
I nagrodę w konkursie „Polska Pięknieje – 7 cudów unijnych fun-
duszy” w kategorii Zabytek. Prestiżową nagrodę „Najlepsza pro-
mocja turystyki w województwie pomorskim", w kategorii inwe-
stycja turystyczna. Nagroda została przyznana przez kapitułę 
Gdańskich Targów Turystycznych. Kalwaria Wejherowska uzna-
na została głosami czytelników Dziennika Bałtyckiego za jedną  
z turystycznych pereł Pomorza. W 2008 roku Wejherowo zdoby-
ło także III miejsce w konkursie „ Gmina–Manager 2007”.        (ir)                                                             
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OBWIESZCZENIE  
PREZYDENTA  MIASTA  WEJHEROWA 

z dnia 21 kwietnia 2009 roku 
w sprawie obwodów głosowania  

Działając na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 
ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca  2009 roku. 

Numer 
obwodu 

Granice obwodu Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

1 Ulice: Akacjowa, Architektów, I Brygady Pancernej WP - nr 91, Budowlanych, Geodetów, Gulgowskiego, 
Heyki, Inżynierska, Karnowskiego, Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, Podmiejska, Przemysłowa, Rogali, 
Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa 

Świetlica Zakładu Energetycznego  
ul. Przemysłowa 18, tel.  058 572 82 70,  

672 13 87 

2 Ulice: Broniewskiego, Graniczna, Jasna, Jana z Kolna, Kołłątaja, Kolejowa, Ofiar Piaśnicy, Pułaskiego,  
Traugutta, Żeromskiego; 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
ul. Ofiar Piaśnicy 22,  tel. 058 672 10 08 

3 Ulice: Derdowskiego, Dolna, Krasińskiego, Lelewela, Majkowskiego, Nanicka - małe domy mieszkalne  
od nr 1 do nr 17 oraz bloki nr 4,6,8,10,12,14, Narutowicza, Niska, Okrężna, Słoneczna, Słowackiego 

Przedszkole Samorządowe Nr 2  
ul. Derdowskiego 1, tel. 058 672 17 91 

4 Ulice: Kusocińskiego, Nanicka - małe domy mieszkalne od nr 18 do nr 45 oraz blok nr 16,  
Nadrzeczna, Ogrody Nanickie, Wczasowa, Zwycięstwa 

Zespół Szkół Nr 3  
ul. Nanicka 22,  tel. 058 672 17 15 

5 Ulice: Chopina, Kąpino Dolne, Jagalskiego, Obrońców Helu, Partyzantów, Pruszkowskiego,  
St. K. Panek, Rejtana 

Zakład Usług Komunalnych   
ul. Obrońców Helu 1, tel. 058 672 13 34 

6 Ulica Kochanowskiego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
I Gimnazjum Społeczne nr 1 

ul. Obrońców Wybrzeża 1A, tel. 058 672 55 44  

7 Ulice: Borowiacka, Chełmońskiego, Kossaka, Ludowa, Obrońców Wybrzeża, Staromłyńska, Wyczółkow-
skiego, Wyspiańskiego, Kaszubska, osiedle Kaszubskie – bloki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 CD, Wetera-
nów 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Kaszubska 14, tel. 058 677 65 70 

8 Ulice: Iwaszkiewicza, osiedle Kaszubskie - bloki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Kropidłowskiej, Norwida, No-
wowiejskiego, Pomorska, Prusa 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2  
os. Kaszubskie 27,  tel. 058 672 37 19 

9 Ulice: osiedle Kaszubskie – bloki nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, I Brygady Pancernej WP  
- od nr 1 do nr 36, Rybacka 

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 
os. Kaszubskie 28,  tel. 058 736 17 57 

10 Ulice: Bema, Czarnieckiego, Fenikowskiego, Jaśminowa, Ogrodowa, Orzeszkowej  Zespół Szkół Nr 2  
ul. Gdańska 30,  tel. 058 672 16 46 

11 Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Brzechwy, Grottgera, Konopnickiej, Leśmiana,  
Maszopów, Mokwy, Morska, Necla, Skargi, Staffa, Stefczyka, Szczukowskiej, Szyprów, Tuwima; 

Zespół Szkół Nr 2  
ul. Gdańska 30, tel. 058 672 16 46 

12 Ulice: Bolduana, Ceynowy, Chmielewskiego, Dzięcielskiego, Drzeżdżona, Gdańska, Gryfa Pomorskiego, 
Hufca Harcerzy Gdyńskich, Mestwina, I Morskiego Pułku Strzelców, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obroń-
ców Poczty Gdańskiej, Pokoju, Patoka, Reja, Świętopełka, Trepczyka, Waśkowskiego 

Zespół Szkół Nr 2  
ul. Gdańska 30, tel. 058 672 16 46 

13 Ulice: Boczna, Dąbka, Gniewowska, Kamienna, Krótka, Krzyżowa, Myśliwska, Podgórna, Pogodna, Połu-
dniowa, Poprzeczna, Roszczynialskiego od nr 1 do 51, Sikorskiego numery nieparzyste od nr 1 do 47 i 
numery parzyste od nr 2 do 78, Śmiechowska, Środkowa, Wąska, Wniebowstąpienia, Wschodnia, Wysoka 

Zespół Szkół Nr 1 
ul. Śmiechowska 36,   
tel. 058 672 10 73 

14 Ulice: Brzozowa, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, Matejki, Nowa, Obrońców Westerplatte, Odrębna, 
Ofiar Grudnia 1970, Paderewskiego, Roszczynialskiego od numeru 52 do końca, Sędzickiego, Sikorskiego 
numery nieparzyste od nr 49 do 127 i numery parzyste od nr 80 do 172, Skibniewskiej 

Zespół Szkół Nr 1  
ul. Śmiechowska 36,   
tel. 058 672 10 73 

15 Ulice: Abrahama, Cicha, Dąbrowskiego, Judyckiego, 12 Marca (od ul. Wniebowstąpienia do przejazdu 
kolejowego), Polna, Pucka, Rzeźnicka, Św. J ana, Torowa, Wałowa 

Klub Seniora 
ul. Pucka 9,  tel. 058 672 14 50 

16 Ulice: 12 Marca (od Placu Jakuba Wejhera do ul. Wniebowstąpienia), osiedle Staszica, Przebendowskie-
go, OO. Reformatów 

Dom Pomocy Społecznej   
ul. Przebendowskiego 1,  tel. 058 672 15 91  

17 Ulice: Klasztorna, plac Jakuba Wejhera, Kościuszki, Mickiewicza, Parkowa, Sobieskiego (od Placu J. Wej-
hera do ulicy 3 Maja), św.  Jacka - bez numeru 14, Wybickiego, Zamkowa 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  
Kaszubsko – Pomorskiej,  

ul. Zamkowa 2A,  tel. 058 672 29 56  w. 12 

18 Ulice: Kopernika, 10 Lutego, 3 Maja, Sienkiewicza, Sobieskiego (od ul. 3 Maja do ul. Dworcowej) Gimnazjum Nr 1  
ul. Sobieskiego 300,  tel. 058 672 25 49 

19 Ulice: Hallera, Kalwaryjska, Krzywa, Łąkowa,  Marynarki Wojennej, Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wol-
ności 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
ul. Strzelecka 9,  tel. 058 672 25 09 

20 Ulice: Bukowa, Harcerska, Sobieskiego (od ul. Dworcowej do ul. Inwalidów Wojennych) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
ul. Bukowa 1, tel. 058 672 24 58 

21 Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, osiedle 1000-lecia Państwa Polskiego,  
Plac J.  Piłsudskiego, Spacerowa, Transportowa, Zachodnia 

Szkoła Podstawowa Nr 9  
os. 1000-lecia PP 15,  tel. 058 672 20 10 

22 Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Przyjaźni, osiedle Przyjaźni, 
Rogaczewskiego, Słowińców, Sobieskiego (od ul.  Inwalidów Wojennych do ul.  Sucharskiego), Spokojna, 
Sucharskiego, Urocza, Wejherowska, Złota 

Wejherowskie Centrum Kultury  
ul. Sobieskiego 255,  tel. 058 672 27 75 

23 Areszt Śledczy w Wejherowie Areszt Śledczy  
ul. Sobieskiego 302,  tel. 058 778  79  00 

24  Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie Szpital Specjalistyczny ul. Jagalskiego 10,  
tel. 058 572 73 34, 572 72 00 

25 Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem  
Dziennego Pobytu dla Dzieci 

ul. Św. Jacka 14, tel. 058 672 26 00, 672 26 01 
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Wejherowo i Gniewino  będą wspólnie promowały turystykę 

W wejherowskim ratuszu podpisano  
7 kwietnia br. porozumienie w spra-
wie nawiązania partnerskiej współ-
pracy w zakresie promocji turystycz-
nej pomiędzy miastem Wejherowo, a 
gminą Gniewino. Dokument parafowa-
li prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt oraz wójt Gniewina Zbigniew 
Walczak.  

 - W myśl porozumienia, na początku każ-
dego roku będziemy ustalać szczegółowy  
harmonogram wspólnych działań na dany 
rok kalendarzowy – mówi zastępca prezy-
denta Wejherowa Wojciech Kozłowski. - 
W tym roku planujemy wspólnie zorgani-
zowanie Pomorskiego Zlotu Przewodni-
ków, wydanie ulotek promocyjnych, orga-
nizację wycieczek szkolnych, prezentację 

naszych ofert turystycznych. Zawarte po-
rozumienie nie jest kurtuazyjną czy  poli-
tyczną umową, a dotyczy konkretnych 
działań. Nasza wspólna oferta turystycz-
na, bogatsza i kompleksowa, ma stać się 
konkurencją dla innych ośrodków tury-
stycznych naszego regionu .  
   Jak podkreślił Wojciech Kozłowski, sa-
morządy nie zamierzają ze sobą konkuro- 
wać w dziedzinie turystyki. Ich celem jest  
uzupełnianie ofert i osiąganie wspólnych 
korzyści.   
   Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewi-
no, podziękował włodarzom Wejherowa 
za wsparcie przy rozpoczęciu działań do-
tyczących połączenia jeziora Żarnowiec-
kiego z morzem.  
 - Wejherowo jest ważnym miastem w 
powiecie wejherowskim, prężnie rozwija-
jące się - z Kalwarią, piękną architekturą  
i zabytkami– mówi Zbigniew Walczak. -    
   Dzięki podpisanemu porozumieniu, bę-
dziemy współpracować w zakresie two-
rzenia ciekawych atrakcji, z których będą 
korzystać turyści. Cieszę się ogromnie, że 
z takim partnerem jak miasto Wejherowo, 
mogę to porozumienie dzisiaj podpisać.                                                                      
                                                                                 (ir) 

Osoby zakładające firmę wypełniają już tylko jeden wnio-
sek, zamiast obecnych czterech, a wszystkie sprawy zała-
twiają w „jednym okienku". Od 31 marca br. obowiązuje 
bowiem nowy, jednolity dla całej Polski wzór wniosku o 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej.  
    Złożony w urzędzie dokument, w myśl zasady „jednego okien-
ka”, jest jednocześnie wnioskiem o wpis do pozostałych reje-
strów: urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W ten sam sposób zgłasza się również 
wszelkie zmiany w działalności firmy, również zawieszenie i 
wznowienie działalności. Działalność można rozpocząć od dnia 
złożenia wniosku, bez konieczności czekania na rejestrację i 
otrzymanie wypisu z rejestru.  
   Urzędnicy po dokonaniu wpisu i wystawieniu zaświadczenia o 
wpisie, przesyłają dane do naczelnika urzędu skarbowego, staty-
stycznego i jednostki terenowej ZUS albo centrali KRUS.  
Wpisy do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz zmiany wpi-
su są  zwolnione z opłat. Sam druk zgłoszenia jest bardziej rozbu-
dowany w stosunku do poprzednio stosowanego i zawiera kilka 
załączników oraz dodatkowy formularz EDG – POPR na dokona-
nie korekt w  wypełnionym dokumencie.  
   - Zmiany idą niewątpliwie w dobrym kierunku, natomiast dale-
ko im do ideału – mówi Małgorzata Niemirska-Thiel, zastępca 

Od 31 marca rejestracja działalności  w „jednym okienku” 

Krok po kroku  
•  przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie zapoznać się  
z instrukcją jego wypełniania,  
•  wniosek jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego 
rejestru REGON (urząd statystyczny), zgłoszeniem identyfikacyj-
nym lub aktualizacyjnym (urząd skarbowy), zgłoszeniem płatni-
ka składek (ZUS lub KRUS), 
• wniosek  o wpis do EDG może być przesłany listem poleconym, 
musi być jednak opatrzony własnoręcznym podpisem przedsię-
biorcy, poświadczonym notarialnie, 
•  wpis do ewidencji zawiera dodatkowo: numer telefonu kontak-
towego przedsiębiorcy i adres poczty elektronicznej ,  
•   wpis lub zmiany we wpisie nie podlegają opłacie, 
•  okres zawieszenia działalności rozpoczyna się od dnia wskaza-
nego we wniosku (nie wcześniej niż dzień złożenia) i trwa do dnia 
złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu (od 1 do 24 mie-
sięcy),  
•  możliwość złożenia wniosku w wersji elektronicznej dla posia-
daczy bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
•   organ ewidencyjny jest zobowiązany po dokonaniu wpisu prze-
słać dane z wniosku do pozostałych urzędów: skarbowego, staty-
stycznego i ZUS. 

kierownika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie. - Niezależnie bowiem od wypełnienia tego 
wniosku w wielu  przypadkach przedsiębiorca będzie jednak 
musiał odwiedzić pozostałe urzędy, np. ZUS – w celu dokonania 
zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Osoba rozpoczynająca 
działalność w formie spółki cywilnej musi również dodatkowo 
dokonać zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego 
(formularz NIP-2). Zatem trzy okienka to przecież nie „jedno 
okienko”. Proszę zainteresowanych, aby przed wypełnieniem 
druku dokładnie zapoznać się z instrukcją jego wypełniania.  
   Wszelkie informacje, w tym druk wniosku oraz instrukcję jego 
wypełniania, można znaleźć na stronie www.bip.wejherowo 
(zakładka  „działalność gospodarcza”) oraz na tablicy ogłoszeń 
w Ewidencji Działalności Gospodarczej ul. 12 Marca 195 (tel.  
0-58 677-70-34 do 36), a także na stronie Ministerstwa Gospo-
darki: www.mg.gov.pl                                                                                            (ir)                                                                                      
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Martyna Józefczyk zwycięŜczynią 
W rozegranych na wejherowskiej pływalni zawodach o 
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 3, zwyciężyła Martyna 
Józefczyk - zawodniczka Uczniowskiego Klubu Pływackie-
go „Trójka” Wejherowo. Zawody zorganizowano z okazji 
50-lecia SP nr 8, w ramach kolejnej edycji Młodzieżowej 
Ligi Pływackiej Województwa Pomorskiego.   
    O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 walczyło ponad 400 
uczestników w wieku od 10 do 13 lat z 15 klubów.  Bardzo do-
brze zaprezentowała się Martyna Józefczyk - zawodniczka 
Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Trójka” Wejherowo, zwy-
ciężając na 100 m stylem dowolnym, z czasem 1:29,42. Na 8. 
miejscu przypłynęła Aleksandra Jarkiewicz (1:40,92). Martyna 
Józefczyk popłynęła również bardzo dobrze na dystansie 200 m 
stylem zmiennym zajmując 5. miejsce - 2:59,10. Spośród chłop-
ców na uznanie zasługuje 6. lokata Daniela Beltera na 100 m w 
stylu klasycznym - 1:28,50. Bartek Malinowski zajął 12 miejsce 
1:44,24.  W turnieju uczestniczyły m.in. znane kluby sportowe 
takie jak AZS AWF Gdańsk, Dwójka Morena Gdańsk, Delfin Gdy-
nia, Samobor Tczew, Siódemka Sopot, Ósemka Starogard Gd. 
Czy MTK Kwidzyn.                                                                                       (p)                                                                                                       

Podczas  zawodów zostały wręczone Statuetki Pomorskiego Okręgo-
wego Związku Pływackiego z okazji 60. lecia Związku. Otrzymali je 
(od lewej): kierownik wejherowskiej pływalni Sebastian Markiewicz, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Mirosław Sildatke oraz prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt. 

Taneczne show w „ósemce” 
Kilkudziesięciu  tancerzy, różnorodne choreografie i techni-
ki taneczne – wszystko to można było oglądać w Tanecznym 
Show, które 29 marca odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w 
Wejherowie. Imprezę zorganizowali i przeprowadzili Joan-
na i Jacek Bernaśkiewiczowie z Klubu Tańca. Wśród gości 
oglądających widowisko był m.in. zastępca prezydenta Bog-
dan Tokłowicz.  
   Na scenie wystąpiło kilka grup tanecznych - „Laleczki”, Expre-
sik” (disco), „Express" (hip-hop) i zaawansowane formacje ta-
neczne: „Wejherki” (cheerleaderki), "Carmen" (hip-hop) i "Ele-
ktra" (m.in. tango i polonez). Z dużym aplauzem przyjęto występ 
działającego przy szkole zespołu kaszubskiego oraz występ tan-
cerzy tańca towarzyskiego – młodzieży i dorosłych, którzy zapre-
zentowali widzom walca, tango, sambę i jive’a. 
 - Zainteresowanie tańcem jest ogromne, zwłaszcza wśród dzieci  
i młodzieży – mówi Joanna Bernaśkiewicz, która od pięciu lat 
prowadzi Klub Tańca w Zespole Szkół nr 3. - Praca ta daje dużo 
satysfakcji uczestnikom zajęć, a także instruktorom.                      (p)  

Piotr śebrowski mistrzem Polski  
Wejherowianin Piotr Żebrowski nadal zadziwia swoimi 
osiągnięciami sportowymi. 45-letni biegacz amator, podczas 
tegorocznych XVIII Mistrzostw Polski Weteranów w lekko-
atletyce rozgrywanych w Spale zdobył trzy medale – jeden 
złoty i dwa srebrne.  
   Złoty medal wywalczył w biegu na 3000 m z czasem poniżej 10 
minut. Natomiast srebrne medale na dystansie 400 m z czasem 
57,73 oraz na 1000 m z czasem 2,51, 57. W zawodach startowało 
ponad stu zawodników z całego kraju i zza granicy. W marcu Piotr 
Żebrowski zaonotował kolejny sukces wygrywając w swojej 
kategorii wiekowej Bieg Kazików w Radomiu na dystansie 10 km. 
Piotr Żebrowski biega  indywidualnie i nie jest zrzeszony w 
żadnym   klubie sportowym.  

   Startując w zawodach  zakłada 
koszulkę z herbem Wejherowa i 
broni barw naszego miasta. Koszty 
udziału w imprezach pokrywa ze 
swoich środków. Dzięki zdobytym 
medalom podczas Mistrzostw 
Polski, wejherowianin dostał się do 
kadry narodowej i wywalczył 
prawo uczestnictwa w tych 
zawodach, ale swój udział uzależnia 
od możliwości pozyskania spon-
sora, gdyż PZLA nie finansuje 
sportowców-weteranów.              (p) 

Sukcesy najmłodszych  
wejherowskich karateków  

Dobrze zaprezentowali się nasi sportowcy podczas  roze-
granych Mistrzostw Województwa Pomorskiego w Karate 
Tradycyjnym, które odbyły się 29 marca br. w  Hali Gdyń-
skiego Ośrodka  Sportu  i Rekreacji. Organizatorem zawo-
dów był Karate Klub Gdynia i Okręgowy  Związek Karate 
Tradycyjnego w Gdyni.  

   W zawodach startowało 103 zawodników z województwa  po-
morskiego. Najwszechstronniejszym zawodnikiem mistrzostw 
został  Tomasz Konieczny z Gdyni Grabówka. 
Z Karate Klubu Wejherowo tym razem znakomicie spisali się: 
Tymoteusz Staszkiewicz (kategoria dzieci rocznik 2001 i młodsi) 
i Weronika Koszałka (kategoria młodzików, rocznik 1998 – 97 – 
96), którzy zdobyli srebrne medale w swoich grupach wiekowych.  
  Warto tu wspomnieć, że Weronika Koszałka ćwiczy dopiero od 
roku , a w zawodach uczestniczy po raz drugi. Ze starszych za-
wodników wejherowskiego klubu, miejsca na podium wywal-
czyli także Igor Nalepka, który zajął trzecie miejsce w Fuku-Go, w 
kategorii junior młodszy, rocznik 1995 -94 – 93, Maciej Stęchły 
wywalczył trzecie miejsce w Kata, w kategorii junior młodszy, 
rocznik 1995 -94 – 93, a Ksawery Chyliński zajął piąte miejsce  
w Fuku-Go, w kategorii junior młodszy, rocznik 1995-94 - 93.  
   Trenerem młodych karateków jest Mirosław Ellwart, licen-
cjonowany instruktor PZKT, który posiada licencję instruk-
tora sportowego pierwszej klasy. Jest też licencjonowanym 
sędzią klasy międzynarodowej.                                                  (ir)                                                                          
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Sześciolatki do pierwszej klasy  
Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz  i Katarzy-
na Musielak z pomorskiego kuratorium byli gośćmi spotka-
nia zorganizowanego w wejherowskim ratuszu, poświęco-
nego nowelizacji ustawy o systemie oświaty.  

   Sejm uchwalił nowelizację tej ustawy, która rozszerza obowią-
zek szkolny na sześciolatki. Od nowego roku szkolnego będą one 
mogły rozpocząć edukację szkolną za zgodą rodziców, a od 2012 
r. ma zostać wprowadzony obowiązek szkolny dla wszystkich 
sześciolatków. 

   Dyrektorzy szkół zgodnie twierdzą, że szkoły podstawowe są 
nieprzygotowane do przyjęcia sześciolatków, a samorządy nie 
mają środków na przeprowadzenie reformy. Jak powiedział za-
stępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, finansowe 
skutki reformy znów zostały przerzucone na samorządy. Po raz 
kolejny rząd zabiera pieniądze z oświaty.  

 - Na posłanie sześciolatków do szkół w budżecie na 2009 r. rząd 
zarezerwował ok. 347 mln zł, ale z powodu kryzysu zostało 40 
mln zł, choć najprawdopodobniej uda się pozyskać jeszcze 200 
mln zł – mówi Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz. – 
W tym roku nie jest przewidziana na ten cel subwencja oświato-
wa.   

  Katarzyna Musielak z Pomorskiego Kuratorium Oświaty oma-
wiała szczegóły nowelizacji ustawy. - W trzyletnim okresie pilo-  

tażowym tj. w latach poprzedzających wprowadzenie obowiązku 
szkolnego dla dzieci sześcioletnich, decyzję o rozpoczęciu eduka-
cji dziecka w wieku lat sześciu podejmą rodzice i dyrektor szko-
ły – mówi Katarzyna Musielak. - Warunkiem przyjęcia dziecka do 
szkoły w tym okresie będzie posiadanie przez szkołę odpowied-
nich warunków organizacyjnych, a także wcześniejsze objęcie 
dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym 
rozpoczęcie nauki w szkole. Jeśli dziecko nie chodziło do przed-
szkola, wymagana będzie opinia poradni psychologiczno – peda-
gogicznej, dotycząca możliwości rozpoczęcia spełniania obowiąz-
ku szkolnego przez dziecko 6-letnie.                                                     (ir) 

Powstaje praca naukowa  
o Jakubie Wejherze  

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku powstanie praca 
naukowa o założycielu Wejherowa – Jakubie Wejherze. Au-
tor pracy – prof. dr hab. Józef Włodarski z Uniwersytetu 
Gdańskiego spotkał się w wejherowskim ratuszu z Prezy-
dentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem i jego za-
stępcą Bogdanem Tokłowiczem.  
- To niesamowity zbieg okoliczności, że ta praca powstaje akurat 
w roku, który ogłosiliśmy Rokiem Jakuba Wejhera z okazji przy-
padającej w tym roku 400. rocznicy jego śmierci - mówi prezy-
dent Hildebrandt. – Z  niecierpliwością czekamy zatem na pierw-
szą naukową biografię Wejhera.  Myślę, że zainteresuje to nie 
tylko nas, ale przede wszystkim mieszkańców.  

   Prof. Józef Włodarski zdradził nam, że praca dotyczyć będzie 
biografii dwóch Wejherów – braci Jakuba i Ludwika. - Intere-
suje mnie historia nowożytna, zwłaszcza ta od XVI do XVIII 
wieku – odpowiada na pytanie skąd zainteresowanie Jakubem 
Wejherem prof. Włodarski. – Poza tym, moim zdaniem, Wej-
her to wzór cnót politycznych.                                                        (ir)                                                                                               

Prof. Józef Włodarski w latach 2003–2005 był prodziekanem 
ds. kształcenia i studentów Wydziału Filologiczno-Historyczne-
go Uniwersytetu Gdańskiego i przewodniczącym Senackiej Ko-
misji ds. Kształcenia. W 2005 r. został wybrany dziekanem Wy-
działu Filologiczno-Historycznego UG, a od września 2008 roku 
jest prorektorem do spraw studenckich na tej uczelni.  

Sukcesy śmiechowskiej „piątki” 
Dwie uczennice wejherowskiej Szkoły Podstawowej nr 5  - Ka-
rolina Potrykus i Małgorzata Grala okazały się najlepsze w   
konkursie matematycznym i ortograficznym.  

Karolina Potrykus 

Organizatorem etapu powiatowego Wojewódzkiego Konkursu Matematycz-

nego była po raz kolejny Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie.  

Małgorzata Grala 

     Karolina Potrykus, uczennica klasy III b 
zajęła pierwsze miejsce w etapie gminnym 
Pomorskiego Konkursu Ortograficznego dla 
uczniów klas trzecich szkół podstawowych.  
     Małgorzata Grala z klasy III b wygrała w 
etapie gminnym i powiatowym w Pomor-
skim Konkursie Matematycznym dla 
uczniów klas trzecich szkół podstawowych. 
Małgosia będzie reprezentowała miasto 
Wejherowo i powiat wejherowski w woje-
wódzkim etapie tego konkursu, który odbę-
dzie się w maju br. Honorowy patronat nad 
konkursami objęli Pomorski Kurator 
Oświaty i Marszałek Województwa Pomor-
skiego.  
     Obie uczennice zostały przygotowane 
przez Elżbietę Grzędę. Ponadto drużyna z 
klasy IIIb SP nr 5 w Wejherowie zajęła dru-
gie miejsce w miejskim konkursie „Wej-
herowo-Moje Miasto”.                                 (ir) 



Str. 12                                                             Nowiny - www.wejherowo.pl                                            Kwiecień 2009 r.                                                                                      

Urzędowy poradnik 
W tym numerze publikujemy kolejny cykl porad, tym razem z 
Wydziału Spraw Obywatelskich. Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej: bip.wejherowo.pl 

Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej  
 Wymagane dokumenty: 1. podanie, 2. dokument potwierdzający 
tytuł prawny do lokalu (kserokopia). 
 Opłaty skarbowe:  10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie, 

Bank Millennium S.A. nr 4211 6022 0200 0000 0061 9638 42 
 Termin i sposób załatwiania:  Termin zgodny z kodeksem postępo-
wania administracyjnego - 1 miesiąc ( sprawa wymaga przeprowa-
dzenia  postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie 
uprawnień oraz aktualnego miejsca pobytu osoby wymeldowywa-
nej poprzez skierowanie zapytań do  Kartoteki Skazanych i Tymczaso-
wo Aresztowanych oraz kontrola Straży Miejskiej). 
 Miejsce złożenia dokumentów:  Kancelaria Ogólna, Urząd Miejski 
w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8 lub ul. 12 Marca 195, tel. 677-
70-00; 677-70-01. Miejsce załatwiania sprawy: pokój nr 1, Wydział 
Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Wejherowie. 

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego  
 Wymagane dokumenty:  
1. dowód osobisty, 
2. w przypadku mężczyzn do lat 50, a oficerów do lat 60 - książeczka 
wojskowa; osoby posiadające karty mobilizacyjne powinny udać się 
do WKU w celu zgłoszenia nowego adresu, 
3. wypełniony druk meldunkowy "Zgłoszenie wymeldowania z miej-
sca pobytu stałego", 
4. w przypadku osób niepełnoletnich - akt urodzenia. Opłaty skarbo-
we:  Bez opłat. Termin i sposób załatwiania:  Urząd załatwia spra-
wę niezwłocznie. W imieniu dzieci niepełnoletnich występują rodzice. 

 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego  
trwającego ponad 3 miesiące 

 Wymagane dokumenty: 
1. dowód osobisty, 
2. w przypadku mężczyzn do lat 50, a oficerów do lat 60 - książeczka 
wojskowa, 
3. wypełniony druk meldunkowy "Zgłoszenie wymeldowania z miej-
sca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące", 
4. dla osób niepełnoletnich - akt urodzenia. Opłaty skarbowe:  Bez 
opłat. Termin i sposób załatwiania:  Urząd załatwia sprawę nie-
zwłocznie. W imieniu dzieci niepełnoletnich występują rodzice. 

 Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej  

 Wymagane dokumenty: 
1. podanie,  
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (kserokopia), 
3. wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub „zgłoszenie poby-
tu czasowego powyżej 3 miesięcy).  
 Opłaty skarbowe:  10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie, 
Bank Millennium, Nr 42116022020000000061963842. 
 Termin i sposób załatwiania: Termin zgodny z kodeksem postępo-
wania administracyjnego - 1 miesiąc, ponieważ sprawa wymaga prze-
prowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii uprawnienia  
i faktu zamieszkiwania w danym lokalu.  
 Zgłoszenie pobytu stałego  (zameldowanie na pobyt stały) 

Wymagane dokumenty:  
1. dowód osobisty lub poświadczenie wymeldowania z poprzedniego 
miejsca pobytu stałego, 
2. w przypadku mężczyzn do lat 50, a oficerów do lat 60 - książeczka 
wojskowa; osoby posiadające karty mobilizacyjne powinny udać się 
do WKU w celu zgłoszenia nowego adresu, 
3. w przypadku każdej osoby niepełnoletniej - akt urodzenia; dodatko-
wo, gdy meldowane jest dziecko spoza gminy miejskiej Wejherowo 
także jego PESEL i poświadczenie wymeldowania dziecka z poprzed-
niego miejsca pobytu stałego, 
4. wypełniony druk meldunkowy "Zgłoszenie pobytu stałego" z po-
twierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez 
wynajmującego, najemcę, osobę której przysługuje spółdzielcze pra-
wo do lokalu lub właściciela lokalu, zgodą Wydziału Spraw Lokalo-
wych, zarządcy budynku, WTBS, WSM lub WAM; w budynkach jedno-
rodzinnych wymagana jest zgoda właściciela lub współwłaściciela z 
aktualnym odpisem z księgi wieczystej. Opłaty skarbowe:  Bez opłat.  

Wiosenna objazdowa zbiórka 
odpadów niebezpiecznych  

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypo-
mina, że 22-23 oraz 29-30 maja odbędzie się kolejna objaz-
dowa zbiórka odpadów niebezpiecznych.  
   W ramach prowadzonej zbiórki, od mieszkańców i z placówek 
oświatowych, odbierane będą następujące odpady: resztki farb, 
lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz 
opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, środki czysz-
czące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, 
zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do 
dezynfekcji i dezynsekcji, pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opako-
wania po silikonie), środki ochrony roślin i owadobójcze oraz 
opakowania po nich, odpady zawierające rtęć (świetlówki, lampy 
rtęciowe, termometry, przełączniki), zużyte baterie i akumulato-
ry, kartridże i tonery, przepracowane oleje, smary, środki do kon-
serwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzy-
stane leki oraz drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie 
większy niż telewizor). 

PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU 
Wejherowo część Północna: 

 piątek 22 maja (postoje przy szkołach) 
9:00 Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 4, ul. Gdańska 30  
9:40 SP nr 11, Os. Kaszubskie 27 (postój na ul. Weteranów)  
10:20 Społeczna SP nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1  
11:00 Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 3, ul. Nanicka 22  
12 :00- 12:20 Liceum Ekonomiczne, ul. Budowlanych 2 

Sobota 23 maja  
9:30 ul. Broniewskiego/Graniczna  
9:50 ul. Ogrody Nanickie/Kusocińskiego  
10:10 ul. Chopina 3-5 
10:30 ul. Kochanowskiego 8 
10:50 Os. Kaszubskie 12 
11:10 Os. Kaszubskie 8/10 
11:30 ul. Kaszubska przy „Kredyt Banku” 
11:50 ul. Piotra Skargi/Stefczyka 
12:10 ul. Necla/Konopnickiej 
12:30 – 12:50 ul. Patoka /Gdańska 60-66 (bloki) 

Wejherowo część Południowa: 
Piątek 29 maja (postoje przy szkołach)  

9:00 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Jana III Sobieskiego 279  
9:40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Sobieskiego 344  
         (postój na ul. Inwalidów Wojennych)  
10:20 SP nr 9, Os. 1000-Lecia Państwa Polskiego 15  
11:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Bukowa 1  
11 :40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Strzelecka 9  
12:20 Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kalwaryjska 3  
13:00 – 13:20 Zespół Szkół nr 1  

Sobota 30 maja br.  
9:30 ul. Modra/Zielna  
 9:50 ul. Krofeya/Kotłowskiego  
10:10 Os. Przyjaźni 5  
10:30 Os. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6  
11:50 ul. Harcerska koło pawilonu handlowego  
11:10 ul. Hallera 3  
11:30 Os. Ściegiennego 5-8 przy sklepie „Prosport”  
11:50 ul. Zamkowa/Osiedle Staszica  
12:10 ul. Odrębna/Skibniewskiej  
12:30 ul. Sikorskiego 160  
12:50 ul. Sikorskiego 21-40  
13:10 – 13:30 ul. Sikorskiego 12, ul. Śmiechowska 36 

Uwaga: Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy  
dostarczyć do samochodu i przekazać OSOBIŚCIE.  

KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl, gospodar-
ka odpadami: tel. 058-624-66-11, mail: dgo@kzg.pl  
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Data Godz.                                     Rodzaj imprezy 

3.05 12.00-20.00 Majówka miejska - rozpoczęcie sezonu letniego - Amfiteatr Miejski Gwiazda wieczoru  
-zespół „Banda i Wanda” - XIX Festyn Rekreacyjny „Dar serca” - TPD. 

8.05  Otwarcie wystawy fotograficznej - ”Niewidzialna Litwa” - zdjęcia autorstwa Mariusa Jovai. 

9.05 9.00 Powiatowe eliminacje „Kaszebsce Spewe”. 

9.05 19.00 Kino studyjne WCK – „Zapaśnik”. 

14.05 17.00 Turniej gry w Baśkę – edycja majowa. 

15.05  Przegląd Piosenki Przedszkolaka. 

16.05 19.00 Kino studyjne WCK – „Wątpliwość”. 

22.05  Festiwal Filmów Jednominutowych. 

23.05 19.00 Kino studyjne WCK – „Lektor”. 

25.05 10.00 Pokonkursowa Wystawa Plastyczna „Podwodny świat” - prace przedszkolaków  
oraz uczniów klas I-III. 

27.05 17.30 Koncert uczniów Szkoły Społecznej z Wejherowa. 

30.05 17.00 Urodziny Miasta - Dzień Jakuba Wejhera - Plac J. Wejhera  
(historyczne stoiska, pokazy tańców dawnych, pokazy walk rycerskich, przedstawienie  
„serce Don Juana’, występ zespołu Pectus, świąteczny pokaz fajerwerków). 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury ----  Maj 2009 rok  Maj 2009 rok  Maj 2009 rok  Maj 2009 rok    

6.05 10.00-14.00 Konferencja szkoleniowa pod patronatem zastępcy prezydenta miasta Wejherowa 
Bogdana Tokłowicza „Podnoszenie efektywności pracy z czytelnikiem”.  

8-15.05  Obchody Tygodnia Bibliotek „Biblioteka na plus”. 

9.05 11.00-14.00 Wejherowski Dzień Bibliotekarza - otwarcie plenerowej uroczystości przez zastępcę 

prezydenta Wejherowa Bogdana Tokłowicza, koncert muzyki rozrywkowej w wyko-

naniu młodych talentów, piknik u bibliotekarek. 

13.05 9.30-14.00 Powiatowy Dzień Bibliotekarza - spotkanie przy kawie w Gminnej Bibliotece Publicz-

nej w Gniewinie, gniewińskie klimaty poetyckie w wyk. Wioletty Majer-Szreder, 

zwiedzanie Kaszubskiego Oka, Wieży Widowiskowej, Skansenu w Nadolu. 

19.05  Wieczór z musicalem amerykańskim - występ młodzieży z Ogniska Pracy Pozaszkol-

nej w Rumi. 

Maj   Wystawa Edwina Nawrockiego pt. „Turystyczne wędrówki z PTTK w plakietkach  

i znaczkach”. 

Maj   Realizacja III filaru projektu „Made in America” pod hasłem „teatr”. 

Maj   Kontynuacja nauki jęz. Angielskiego dla bibliotekarzy powiatu wejherowskiego,  

„Cyfrowa Nutka Pomorza” - digitalizacja zbiorów muzycznych, wystawa akwarelek  

„Barwy i nastroje” autorstwa Ewy Lisieckiej. 

Maj  Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 10. rocznica Danuty Wawi-

łow, 90. rocznica urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego. 

   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.  

   Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych (Dz.U. z 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz. 1456), okres 
zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października na-
stępnego 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.  

Komunikat Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Wejherowie  

W związku z nowym okresem zasiłkowym rozpoczynającym się od 1 listopada br. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prosi osoby otrzymujące świadczenia 
rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne o wskazanie, w jaki sposób życzą sobie 
otrzymywać ww. świadczenia. 

    W przypadku posiadania konta osobistego prosimy o kontakt osobisty  
w siedzibie ośrodka, Os. 1000 Lecia - ul. Spacerowa w celu wypełnienia druku  
z podaniem numeru konta osobistego do 31 maja 2009 roku. 
    Osoby nie posiadające konta osobistego będą otrzymywały zasiłki za pomocą 
karty do bankomatu. 

Druga płyta SOK 
    Wejherowski zespół SOK swą działal-
ność rozpoczął w 2004 roku, a tworzą go: 
Sławomir Cichy – bas, Damian Młyński – 
instrumenty klawiszowe, Marcin Przybil-
ski – instrumenty perkusyjne. Zespół jest 
laureatem wielu ogólnopolskich nagród w 
konkursach dla niezależnych zespołów 
muzycznych. Druga płyta „Pfiii” porusza 
m.in. tematykę Martyrologii Piaśnicy oraz 
codzienne życie naszego miasta. Jazzujące 
rytmy poprzeplatane zostały klasycznymi 
oraz rockowymi akcentami. Oprócz sied-
miu utworów płyta zawiera dwa klipy 
wykonane przez fotografów Marka Ba-
rańskiego oraz Patryka Bychowskiego.         
Płyta do nabycia w wejherowskim Sklepie 
Muzycznym „Blues” lub wysyłkowo na 
stronie: www.sok.free.pl 

VIII Konkurs  
Wiedzy o  Filmie      

   8 kwietnia w sali Wejherowskiego 
Centrum Kultury odbył się VIII Powia-
towy Konkurs Wiedzy o Filmie. Mło-
dzież zapoznała się z najważniejszymi 
filmami wybitnego twórcy kina moral-
nego niepokoju, Krzysztofa Kieślow-
skiego.  Pierwsze miejsce zdobyli lice-
aliści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 - Agnieszka Lider, Mateusz 
Piskozub i Robert Zając (grupę prowa-
dziła Barbara Malawska). Drużyna z 
ZSP nr 1 uplasowała się na drugim 
miejscu, a z ZSP nr 3 na trzecim.   

   Młodzi pasjonaci kina tworzyli rów-
nież własny plakat do wymyślonego 
przez siebie  filmu. Zadaniem grup by-
ło przestrzeganie konwencji gatunko-
wej w tworzeniu fabuły „wyreżysero-
wanej” produkcji.  

   Najtrudniejszą kategorią konkurso-
wą niewątpliwie okazała się analiza 
wybranych fragmentów filmu. Od po-
czątku istnienia konkursu opiekują się 
nim dwie polonistki z ZSP nr 1, Edyta 
Łysakowska – Sobiczewska i Beata 
Płotka.                                                           (ir) 





„Wejherowska Noc Muzeów” przygotowana została przez Urząd Miejski w Wejherowie, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej

Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

oraz Klasztor Ojców Franciszkanów w ramach Europejskiej Nocy Muzeów.

Wstęp i zwiedzanie bezpłatne. Szczegóły pod numerem i na058 677 70 58 www.wejherowo.pl


