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Nowy parking powstaje u zbiegu ulic Sobieskiego i Dwor-
cowej (za budynkiem PZU). Inwestycja ma zostać zakoń-
czona pod koniec maja br. Z kolei przy ul. Srebrny Potok 
(osiedle Srebrna) powstaje kolejny parking, który zostanie 
oddany do użytku najprawdopodobniej pod koniec wrze-
śnia br.  
Parking przy PZU  
- To pierwszy z dwóch parkingów, które mają powstać  
w ramach zadania: „Wzrost atrakcyjności miasta Wejhero-
wa poprzez budowę Filharmonii Kaszubskiej – regionalne-
go centrum kultury” współfinansowany przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z bu-
dżetu państwa – mówi Stanisław Brzozowski, zastępca kie-
rownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie.  Drugi powstanie przy budynku Wejherowskiego Zarządu 

Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie, przy ul. Hal-
lera. Parking u zbiegu ulic Sobieskiego i Dworcowej będzie 
wykonany z kostki brukowej, zagospodarowane zostaną 
fragmenty zieleni oraz wykonane zostanie oświetlenie. 
Wykonawcą jest firma Eiffage Budownictwo Mitex. 

Parking na os. Srebrna 
 Przy ul. Srebrny Potok powstaje duży parking realizowany 
w ramach zadania „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej 
Śródmieścia Wejherowa” współfinansowana przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz z budżetu państwa. Tam także zostanie wykona-
ne oświetlenie oraz zagospodarowane fragmenty zieleni. 
Wykonawcą jest Pol-Dróg Gdańsk sp. z o.o.  

Powstają nowe parkingi w mieście  
Urząd Miejski rozpoczął budowę dwóch parkingów w centrum Wejherowa. Inwestycje te realizowane są 
w ramach projektów unijnych i zwiększą liczbę miejsc parkingowych w samym centrum miasta. 

Handel w Wejherowie do północy  
Od 13 kwietnia br. sklepy w Wejherowie mogą być 
otwarte do godz. 24.00, a nie jak dotychczas tylko 
do godz. 22.00, czyli o dwie godziny dłużej. 
Na wniosek Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie określenia 
dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu deta-
licznego dla ludności na terenie Gminy Miasta Wejherowa. 
   Powyższa uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego 29 marca br. i uprawomocniła się 
po 14 dniach od dnia jej opublikowania. Oznacza to, że z dniem 
13 kwietnia 2011 weszła w życie i zaczęła obowiązywać. 

WWWWymiana nieaktualnych dowodów ymiana nieaktualnych dowodów ymiana nieaktualnych dowodów ymiana nieaktualnych dowodów  
W związku z kończącym się 10. letnim okresem waż-
ności dowodów osobistych wydanych w 2001 roku 
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego  
w Wejherowie przypomina o składaniu wniosków  
o wydanie nowych dokumentów. 

 Przypominamy, że osoby, które ukończyły 65. rok życia  
i posiadają wpis w dowodzie osobistym z terminem waż-
ności „czas nieoznaczony" nie muszą wymieniać tego do-
kumentu, gdyż jest on nadal ważny. Data ważności dowo-
du umieszczona jest w prawym dolnym rogu, na awersie 
dokumentu (strona ze zdjęciem). 
   Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2010 roku nie 
pobiera się opłat za wyrobienie dowodu osobistego. 

Parking na os. Srebrna 

Parking u zbiegu ulic Sobieskiego i Dworcowej, za budynkiem PZU  

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

Wzór 

Powiew Weny  
na www.zobaczwejherowo.pl 

Miłośników literatury informujemy, że na stronie mul-
timedialnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie www.
zobaczwejherowo.pl - w zakładce Nowiny, znajdują się 
tomiki kolejnych edycji  Wejherowskiego Konkursu Lite-
rackiego „Powiew Weny”: 2007, 2008, 2009 i 2010.  
Tomiki są opracowane w wersji PDF. Można je czytać na 
bieżąco lub drukować i kopiować w swoich komputerach 
na potrzeby własne. 
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LLLLepsze warunki dla psów w ZUK epsze warunki dla psów w ZUK epsze warunki dla psów w ZUK epsze warunki dla psów w ZUK  
Zakład Usług Komunalnych, który zajmuje się opieką 
nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Wejhe-
rowa, otrzymał dwa nowe kojce do przetrzymywania 
zwierząt oraz dodatkowe budy dla psów. Zakupu do-
konał Urząd Miejski w Wejherowie. 
    Nowe boksy polepszą warunki czasowego przebywania 
psów. Zwiększona liczba kojców z trzech do pięciu pozwoli 
również na zmniejszenie częstotliwości wywozu do schro-
niska dla bezdomnych zwierząt. Zakład Usług Komunal-
nych zaprasza osoby do odwiedzania zakładu w celu obej-
rzenia przechowywanych czworonogów. Istnieje możli-
wość przygarnięcia pod swój dach pupila i to bez koniecz-
ności wyjazdu do schroniska. Proponujemy wstępny kon-
takt telefoniczny pod nr 58 672 35 68. 
    Ponadto informujemy, że galeria psów przebywających 
w Zakładzie Usług Komunalnych znajduje się na stronie 
internetowej www.zukwejherowo.pl w zakładce „Opieka 
nad bezdomnymi zwierzętami”.  

Dar dla szpitala  
Kurkowe Bractwo Strzeleckie przekazało Oddziałowi 
Pediatrii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 
dwa inhalatory i zestaw zabawek dla dzieci. Środki na 
ten cel zebrano podczas imprez charytatywnych orga-
nizowanych przez stowarzyszenie.  
W imieniu ordynatora oddziału darowiznę przyjęła pod-
czas dyżuru lek. med. Agnieszka Różańska-Kluziak, lekarz 
Oddziału Pediatrii. - Swoim przykładem chcemy zachęcić 
inne środowiska do niesienia pomocy osobom chorym, 
poszkodowanym i dotkniętym jakąś tragedią.  
W lutym podjęliśmy uchwałę o przeznaczeniu pieniędzy 
na zakup tych inhalatorów dla dzieci - powiedział Kazi-
mierz Gołąbek, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 
któremu towarzyszyli bracia kurkowi: Jacek Sosiński 
(wiceprezes) i Mariusz Kozakiewicz.  

WWWWizyta ambasadora Białorusi izyta ambasadora Białorusi izyta ambasadora Białorusi izyta ambasadora Białorusi  
W Wejherowie gościł ambasador Republiki Białorusi  
w Polsce Wiktor Gajsionok. Podczas spotkania z wło-
darzami Małego Trójmiasta Kaszubskiego - prezyden-
tem Wejherowa oraz burmistrzami Redy i Rumi, roz-
mawiano m.in. o współpracy między tymi miastami. 
 Ambasador Białorusi i Rusłan Jesin, konsul generalny Re-
publiki Białorusi w Gdańsku spotkali się także z przedsię-
biorcami, członkami Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Wejherowie.  Podczas spotkania w Wejhero-
wie omawiano stan i perspektywy rozwoju współpracy 
regionalnej między Białorusią i Polską, możliwości rozsze-
rzenia współpracy pomiędzy Wejherowem a miastem Po-
stawy oraz o możliwości organizacji wspólnych przedsię-
wzięć gospodarczych, kulturalnych i sportowych.  

- Białoruś i Polska to sąsiednie państwa, a te powinny 
współpracować ze sobą w sferze ekonomicznej, kulturalnej 
i gospodarczej – mówił ambasador Republiki Białorusi w 
Polsce Wiktor Gajsionok. - Współpraca taka ma się rozwi-
jać nie tylko między stolicami, ale także pomiędzy regiona-
mi. Jako przykład takiej regionalnej współpracy mogę po-
dać współpracę między Wejherowem, a białoruskim mia-
stem Postawy. Jesteśmy zainteresowani, aby tę współpracę 
rozszerzyć na całe Małe Trójmiasto Kaszubskie i umówili-
śmy się, że znajdziemy wspólne punkty odniesienia, w któ-
rych będziemy mogli współpracować w sferze kulturalnej, 
gospodarczej i wielu innych. 

   Podczas oficjalnego spotkania, w którym uczestniczyli 
również zastępca prezydenta Piotr Bochiński oraz sekre-
tarz miasta Bogusław Suwara, ambasador Białorusi zwie-
dził ratusz m.in. salę tradycji i podziemia ratusza.  

IIIINFORMACJANFORMACJANFORMACJANFORMACJA    
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8,  
29 kwietnia 2011 r. zostanie wywieszony na okres 21 
dni wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Granicznej 7 wraz z ułamk. 

częścią gruntu działka nr 142/20 obręb 6 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 59 przy ul. Harcerskiej 11 wraz z ułamk. 

częścią gruntu dz. nr 173/8 obręb 16 (użytk. wieczyste) 
• lokal mieszkalny nr 11A przy ul. Kościuszki 10-12 wraz z 

ułamk. częścią gruntu działka nr 259/2 i 260/2 obręb 15  
• lokal mieszkalny nr 8 przy ul. 12 Marca 194 wraz z ułamko-

wą częścią gruntu działka nr 46 obręb 14  
• lokal mieszkalny nr 2 przy ul. św. Jacka 9 wraz z ułamkową 

częścią gruntu działka nr 367/1 obręb 15  

Od prawej: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, ambasa-
dor Wiktor Gajsionok, sekretarz miasta Bogusław Suwara i Leszek 
Glaza, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  

Materiał filmowy: www.zobaczwejherowo.pl 
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Koło Turystyki Rowerowej  w „piątce”  
Koło Turystyki Rowerowej w Szkole Podstawowej nr 5 
w Wejherowie – Śmiechowie, istnieje już pięć lat.   
W tym czasie szkoła wybudowała, własnymi i uczniow-
skimi siłami, zadaszony stojak na 46 rowerów.  
- W ciągu roku szkolnego Koło organizuje ok. 10 wycie-
czek rowerowych, poprzedzonych solidnym szkoleniem 
z tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówi 
Mateusz Ciepłowski, nauczyciel w-fu w SP nr 5. - Wszy-
scy uczestnicy posiadają aktualne dokumenty dopusz-
czające do jazdy po drogach publicznych. Wycieczki ro-
werowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem 
uczniów i ich rodziców, którzy włączają się bardzo ak-
tywnie w akcję promowania zdrowego, bo aktywnego 
wypoczynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom Koła dy-
rekcja oraz Rada Rodziców zakupiła trzy rowery, kami-
zelki odblaskowe, kaski rowerowe, mapy i przewodniki 
turystyczne oraz niezbędne akcesoria rowerowe. 

Seniorów ekscytują wykłady z filozofii  
Wykłady z filozofii, które na Wejherowskim Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku YMCA prowadzi Bogna Zu-
brzycka, wzbudzają wielkie zainteresowanie słucha-
czy. W ostatnim wykładzie filozofii z okresu Oświece-
nia uczestniczyło aż 83 studentów seniorów! 
 Jak informuje Teresa Góralska, koordynator WUTW YMCA, 
na wykłady z przedmiotów humanistycznych przychodzi 
coraz więcej słuchaczy. Władze uczelniane Kaszubsko-
Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie udostępniły 
uniwersytetowi swoje pomieszczenia w godzinach wol-
nych od zajęć. Jak dowiedzieliśmy się, władze uczelni za-
mierzają wręczyć uniwersytetowi specjalny certyfikat po-
twierdzający wysoki poziom nauczania i objęcie patronatu 
nad funkcjonowaniem tego uniwersytetu.           

Nowa przychodnia w Wejherowie  
W Wejherowie otwarty został kolejny Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. Funkcjonuje on w dawnej przychodni ko-
lejowej przy ul. 10 Lutego 13. Jak mówi Grzegorz Szalewski, 
dyrektor NZOZ  nr 1 w Wejherowie, wkrótce oferta ośrodka 
ma być poszerzona o całodobową opiekę stomatologiczną. 
 Krystyna Kłosin, poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komi-
sji Zdrowia podkreśliła, że jest to pozytywny przykład pry-
watyzacji i reinwestowania środków publicznych w dalszy 
rozwój placówek służby zdrowia. W otwarciu przychodni 
wzięli udział m.in. Kazimierz Plocke, poseł na Sejm RP, za-
stępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, który 
podkreślił, że otwarcie nowej placówki medycznej w Wejhe-
rowie daje mieszkańcom możliwość szerszego i łatwiejszego 
dostępu do świadczeń medycznych.  
  Elżbieta Błaszkowska, była pierwszą pielęgniarką, która 
pracowała w tej przychodni. - Niezwykle miło wspominam 
pracę w przychodni kolejowej, w której zaczynałam w la-
tach sześćdziesiątych – mówi Elżbieta Błaszkowska. – Pra-
cowałam ze wspaniałymi, dobrymi i serdecznymi ludźmi – 
pielęgniarkami i lekarzami. Dlatego cieszę się, że w tym bu-
dynku będzie znów przychodnia. 

Konkurs wiedzy o teatrze  
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wejherowska 
biblioteka zorganizowała dla szkół gimnazjalnych po-
wiatu wejherowskiego "Konkurs Wiedzy o Teatrze". 

Jak powiedziała dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz, 
przewodnicząca jury, na konkurs wpłynęło 20 prac od 
uczniów z siedmiu szkół gimnazjalnych. Prace polegały na 
napisaniu scenki teatralnej. Jak zapewniła przewodnicząca 
prace były ciekawe, a uczestnicy konkursu wykazali się dużą 
wyobraźnią i pomysłowością w napisaniu scenki. 
   Pierwszą nagrodę zdobył Kajetan Raulin z Gimnazjum nr 2 
w Rumi. Drugą nagrodę otrzymała Anna Marczak, uczennica 
Gimnazjum nr 4 w Wejherowie. Trzecią nagrodę jury przy-
znało Aleksandrze Kondratowicz z Gimnazjum w Łęczycach. 
Komisja postanowiła także wyróżnić pracę Zuzanny Kafki, 
uczennicy Gimnazjum nr 4 w Wejherowie, za nadanie te-
atralnej formy znanemu powszechnie dowcipowi. Laureaci 
konkursu otrzymali nagrody książkowe i nagrania spektakli 
teatrów telewizyjnych na CD.  

Galeria zdjęć: www.zobaczwejherowo.pl  

Galeria zdjęć: www.zobaczwejherowo.pl  
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Trojaczki w Wejherowie  
26 marca w wejherowskim szpitalu przyszły na świat 
trojaczki: Iga, Oliwier i Ksawier. Dla szczęśliwej mamy 
noworodków - Moniki Dyl-Beker, to trzecia ciąża i tym 
samym w sumie - szóstka dzieci. 
 Jak mówi Ewa Michalik, koordynator ds. neonatologii w Szpi-
talu Specjalistycznym w Wejherowie maluchy przyszły na 
świat w 35. tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie. Ważyły ok. 
2300-2400 g. Przed rodzicami trojaczków nie lada wyzwanie, 
mają już czternastoletniego syna i sześcioletnie bliźniaki.    
Zgodnie z podjętą w wrześniu ubiegłego roku uchwałą Rady 
Miasta dla każdej rodziny, w której urodzą się trojaczki lub 
więcej dzieci, będzie wypłacana jednorazowa kwota 6 tys. zł.  
- Cieszę się z narodzin trojaczków Wejherowie i cieszę się, że 
taką kwotę będziemy mogli przyznać wejherowskiej rodzi-
nie, bo na pewno będzie jej potrzebna – mówi Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa.  

Nowe władze Stowarzyszenia  
„Ziemia Wejherowska”  

Nowym prezesem Stowarzyszenia Turystycznego 
"Ziemia Wejherowska" został Tomasz Fopke, a wicepre-
zesami – Jacek Thiel i Iwona Kochan. Dotychczasowy 
prezes Radosław Kamiński zrezygnował z zajmowanej 
funkcji z powodów zdrowotnych. 

Sekretarzem stowarzyszenia została Dorota Karnikowska, a 
skarbnikiem – Władysław Brzozowski. Na członków zarządu 
wybrano Radosława Kamińskiego i Krzysztofa Zabieglińskiego. 

- Naszym głównym celem jest promocja turystyczna powiatu 
wejherowskiego, zamierzamy kontynuować przyjętą strate-
gię – mówi Tomasz Fopke, prezes stowarzyszenia. – W tej 
kadencji zamierzamy wydać dwie publikacje, które poświę-
cone będą głównie turystyce wiejskiej. Zostanie także wyda-
na ulotka poświęcona atrakcjom ziemi wejherowskiej. 
     Jacek Thiel, wiceprezes stowarzyszenia podkreśla, że po-
przez udział w różnych targach turystycznych w kraju i za 
granicą promowane są walory północnych Kaszub, a efek-
tem jest większa liczba odwiedzających region turystów. 
- Stowarzyszenie opiera swoją działalność na atrakcjach tu-
rystycznych całego powiatu wejherowskiego, a Wejherowo 
ma w nim silną pozycję – mówi Jacek Thiel. 

Młodzież umie oszczędzać  
W Kaszubskim Banku Spółdzielczym zorganizowano 
konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych pod hasłem 
 „Umiemy Oszczędzać W SKO” oraz dla młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych – „Twój Przyjaciel – Bank”.  
Nagrodę główną, rower marki Giant, zdobyła Julia Pendow-
ska uczennica Samorządowej SP w Gniewinie. Kolejne miej-
sca zajęli Jakub Marcjanek z Zespołu Kształcenia i Wychowa-
nia w Strzebielinie oraz Maja Sowińska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 9 w Wejherowie.  Wśród gimnazjalistów  pierwsze 
miejsce zajął Michał Zarach z Gimnazjum w Stężycy. Drugie 
miejsce zajęła Anna Potrac, uczennica Gimnazjum nr 3  
z Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. 

Wejherowianie zwycięzcami turnieju   
W SP nr 11 w Wejherowie odbył się Turniej o Puchar Prezy-
denta Wejherowa dla Dzieci rocznika 2000 (klasy czwarte). 
Organizatorami turnieju był KS Tytani Wejherowo, SP nr 11 
w Wejherowie, Niepubliczne LO dla dorosłych w Wejhero-
wie oraz Urząd Miejski Wejherowa. Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna  z Wejherowa,  drugie - z Gościcina, trzecie - z Nowego 
Dworu  Wejherowskiego,  a czwarte - drużyna z Orla. Najlep-
szym bramkarzem został Bartosz Miotk z Orla, królem strzel-
ców - Hubert Koss z Wejherowa,  a najlepszym zawodnikiem - 
Michał Kloka z Nowego Dworu .  

Materiał filmowy: www.zobaczwejherowo.pl  

Iga, Oliwier i Ksawier Beker 

KOMUNIKAT  
Szkoła ratownictwa wodnego BORN TO RESCUE ogłasza 
nabór na kurs na stopień Młodszy Ratownik WOPR. Zajęcia 
odbywać się będą w soboty na pływalni przy ZS 3. Więcej 
informacji udzieli kierownik szkolenia: Instruktor WOPR 
Jan Teleżyński tel. 698 099 506 j.telezynski@gmail.com  
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Obchody Światowego Dnia Inwalidy  
W sali widowiskowej Atlantic odbyło się spotkanie 
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z okazji 
Światowego Dnia Inwalidy.  
 - Pan Wacław Potrykus ma znakomite umiejętności orga-
nizacyjne i wspaniale prowadzi stowarzyszenie, za co na-
leżą się mu słowa uznania i podziękowania – podkreślił  
prezydent Krzysztof Hildebrandt.  
 - W swoich szeregach skupiamy ponad 480 inwalidów  
z pierwszą grupą inwalidzką. Jest to pokaźna ilość osób, która 
potrzebuje wsparcia i pomocy – powiedział Wacław Potrykus.  
   W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z kół tereno-
wych z Luzina, Strzebielina, Bożegopola, Choczewa i Gnie-
wina oraz działacze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym. 

Uczestnicy międzynarodowego  
projektu w ratuszu  

Zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński spo-
tkał się z grupą członków Towarzystwa Edukacyjnego 
Wiedza Powszechna, która gościła w Wejherowie na 
zaproszenie wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Goście z Hiszpanii, Czech, Esto-
nii, Grecji i Turcji zwiedzili m.in. salę tradycji i podzie-
mia wejherowskiego ratusza. 
   Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie nawiązało współpracę  
z Towarzystwem Edukacyjnym Wiedza Powszechna, które 
bierze udział w międzynarodowym projekcie Eco-Crafts: 
waloryzacja kreatywności kobiet poprzez rękodzieła wy-
tworzone z surowców wtórnych. W programie uczestniczą 
organizacje kobiece z różnych krajów Europy – Hiszpania, 
Czechy, Estonia, Grecja, a nawet Turcja. Uczestnicy tego 
projektu gościli w wejherowskim ratuszu. W siedzibie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie warsz-
taty (prezentacje rękodzieła – haft, stroje ludowe, malowa-
nie na szkle) przygotowały członkinie z Klubu Haftu – Lu-
cyna Wesserling, Irena Klamann, Krystyna Klawikowska 
oraz Longina Ruszewska.  

Projekt unijny 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
przystąpił jako partner do projektu unijnego, którego 
głównym celem jest zmniejszenie eutrofizacji wód  
i masowych zakwitów glonów spowodowanych działal-
nością rolniczą oraz wykorzystanie biomasy do pro-
dukcji biogazu. Jego realizacja rozpoczęła się w lutym 
2010 r. i będzie trwać do końca 2012 r.  
Działania są prowadzone na terenie województwa pomor-
skiego i szwedzkiej gminy Trelleborg, która jest partnerem 
wiodącym projektu. Po stronie polskiej projekt realizują In-
stytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IOPAN) w Sopo-
cie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR) w 
Gdańsku, Urząd Miasta Sopotu, Pomorskie Centrum Badań i 
Technologii Środowiska POMCERT, Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego. 
   W dniach 2-3 lutego 2011 r. odbyło się w siedzibie IOPAN-
u spotkanie dotyczące projektu WAB z udziałem polsko-
szwedzkich partnerów oraz zaproszonych gości, na co dzień 
zajmujących się biogazem. W marcu 2011 r. PODR zorgani-
zował w Gdańsku konferencję poświęconą projektowi WAB 
w której uczestniczyło ponad sto osób. Zaproszeni przedsta-
wiciele gminy Trelleborg zaprezentowali możliwości wyko-
rzystania małych mobilnych biogazowni rolniczych na ob-
szarach wiejskich. Polscy partnerzy projektu, w swoich wy-
stąpieniach, poruszyli problem wpływu rolnictwa na eutro-
fizację Bałtyku i konieczności wzrostu produkcji biogazu w 
naszym regionie. 
    W ubiegłym roku Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, w 
ramach projektu, zakupił wieloparametrową sondę do mo-
nitoringu wody morskiej. W 2010 r. pracownicy IOPANu, 
wykorzystując sondę, badali wodę morską przy plaży w So-
pocie in situ oraz w swoim laboratorium. Wraz ze stacją me-
teo, która zostanie kupiona w tym roku, a także opracowa-
nym oprogramowaniem, sonda będzie stanowić stację do 
kontroli eutrofizacji zainstalowaną na sopockim molo. Po-
służy także do monitorowania środowiska morskiego oraz 
przewidywania optymalnego czasu i warunków zbierania 
glonów w strefie przybrzeżnej.  
   W ramach analizy możliwości produkcji biogazu na tere-
nie województwa pomorskiego, PODR opracował specjalną 
ankietę, którą wypełniło ponad 600 rolników z terenu 16 
powiatów. W oparciu o jej analizę, PODR we współpracy z 
partnerem wiodącym opracuje pomorską mapę elektro-
niczną (GIS) z naniesioną najlepszą lokalizacją planowanych 
biogazowi, biorąc pod uwagę potencjał przyrodniczy 
(możliwość uprawy biomasy) i ekonomiczny (np. bliskość 
oczyszczalni ścieków, hodowli zwierząt gospodarskich, 
ubojni).  
     W gminie Trelleborg działania związane były z promowa-
niem projektu poprzez współtworzenie strony interneto-
wej WAB, publikacje oraz udział reprezentantów w między-
narodowych konferencjach. Testowano także maszyny do 
zbierania glonów, założono pilotażowe mokradła oraz prze-
prowadzono badania dotyczące przenośnych instalacji do 
produkcji biogazu. 

Strona internetowa projektu: www.wabproject.pl 
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chy-

lonki”; ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia; gospodarka odpa-
dami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.pl; ochrona środowiska i 

edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl 

Na zdjęciu Wacław Potrykus. Galeria zdjęć: www.zobaczwejherowo.pl  
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O Narodowym Spisie Powszechnym mówi  
Bogusław Suwara, sekretarz miasta Wejherowa  

- Rozpoczynający się 1 kwietnia spis po-
wszechny odbędzie się po raz pierwszy tak-
że przez internet. 

 - Najłatwiejszym sposobem jest wersja elektro-
niczna. Aby wypełnić ankietę w wersji elektro-
nicznej, należy wejść na www.spis.gov.pl, wy-
brać formularz identyfikacyjny, wpisać swoje 
dane i zdefiniować hasło dostępu, wpisać kod, a 
następnie zalogować się i wypełnić formularz spisowy. For-
mularz internetowy będzie można wypełniać od 1 kwietnia 
do 16 czerwca 2011 r. Wypełnić go można jednorazowo lub 
etapami, w dowolnym dniu o dowolnej porze, ponieważ 
wprowadzane dane będą zapamiętywane. Jeśli formularz nie 
zostanie wypełniony w ciągu 14 dni, spis zostanie dokończo-
ny telefonicznie lub przez rachmistrza spisowego. 

- Spis wiąże się z wizytą rachmistrzów, którzy w miesz-
kaniach przeprowadzą wywiad z lokatorami.  
- Rachmistrzowie posiadają legitymacje z imieniem, nazwi-
skiem i zdjęciem. Dokument zawiera także upoważnienie do 
przeprowadzenia spisu w określonym czasie na określonym 
terenie, pieczęć urzędu statystycznego, pieczęć i podpis dyrek-
tora Urzędu Statystycznego. Legitymacja jest ważna wyłącznie 
z dowodem osobistym. Tożsamość rachmistrza można rów-
nież potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011 - tel. 800 800 
800. Rachmistrzowie przy wywiadzie będą posługiwać się 
specjalnym terminalem - urządzeniem elektronicznym podob-
nym do telefonu komórkowego. Spis jest bezpłatny, a rachmi-
strzowie są zobowiązani do zachowania tajemnicy.  

- W trakcie spisu prowadzone będą wywia-
dy dwóch rodzajów.  
- Większość mieszkańców spisywana w tzw.  
„spisie krótkim”, w którym trzeba będzie odpo-
wiedzieć na 15 pytań. Inni zostaną wylosowani 
do tzw. spisu długiego czyli reprezentacyjnego 
(większą liczbę pytań w trzech rodzajach an-
kiet: osobowej, dotyczącej mieszkania i budyn-
ku oraz gospodarstwa domowego). 
- A jak z bezpieczeństwem danych? 

- Dzięki informatyzacji poziom ochrony wyraźnie wzrósł. An-
kiety z danymi będą zapisywane bezpośrednio na przenośnym 
urządzeniu, a po zakończeniu ankiety spisane dane automa-
tycznie zostaną zaszyfrowane i przesłane do Głównego Urzędu 
Statystycznego – co gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa  
i poufności zebranych informacji. Ponadto rachmistrzowie zo-
bowiązani są do zachowania tajemnicy statystycznej. 
 - Gdzie w Wejherowie mieści się biuro spisowe? 
- Zarządzeniem Prezydenta Wejherowa, jako Gminnego 
Komisarza Spisowego, zostało utworzone w Wejherowie 
Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w budynku przy ul. 12 
Marca 195 tel. 58 677 70 07. Gminne Biuro Spisowe m.in. 
koordynuje aktualizację dokumentacji wyjściowej do spisu 
prowadzonej przez UM w Wejherowie, prowadzi nabór 
rachmistrzów spisowych, kontroluje przebieg realizacji 
spisu, udziela pomocy rachmistrzom spisowym we wszyst-
kich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmi-
strzów lub mogących spowodować niekompletność wyni-
ków spisu, przekazuje do wojewódzkiego biura spisowego 
meldunki o przebiegu prac.  

Spisz się elektronicznie — Narodowy Spis Powszechny 2011 
Rozpoczął się Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który potrwa do 30 czerwca 2011. Jest nim obowiązkowo 
objęty każdy Polak. Spis dostarczy informacji m.in o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, struktu-
rze demograficzno-społecznej czy zawodowej. Istnieją trzy sposoby wzięcia udziału w spisie: przez internet, po-
przez spotkanie z rachmistrzem, który umówi się w dogodnym dla Państwa terminie oraz w drodze wywiadu 
telefonicznego - ankieter statystyczny zadzwoni do Państwa i przeprowadzi wywiad przez telefon.   

W spotkaniu wzięła udział spora grupa nauczycieli i dyrekto-
rów placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta 
Wejherowa i okolic. O zasadach organizacji nauczania języka 
kaszubskiego i możliwości pozyskiwania środków zewnętrz-
nych na ten cel mówiły przedstawicielki Zarządu Głównego 
ZKP - Danuta Pioch i Lucyna Radzimińska.  
- Najważniejsze, że można otrzymać pieniądze na ten cel  
z Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci dodatkowo nali-
czanej subwencji oświatowej - mówi Henryk Kanczkowski. 
   Podręczniki szkolne i książki pomocnicze mogą być dofinan-
sowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Naukę w 
szkole organizuje  w szkołach dyrektor szkoły, na pisemny 
wniosek rodziców ucznia, składany na zasadzie dobrowolno-
ści, w terminie do 30 kwietnia (rozporządzenie MEN z dnia 14 
listopada 2007 r. Dz.U. z dnia 16 listopada 2007 r. - red. ) 

   Uczestniczący w spotkaniu zastępca prezydenta Bogdan 
Tokłowicz powiedział, iż cieszy go zainteresowanie tym 
tematem i chęcią dyrektorów wprowadzenia do szkół na-
uki języka kaszubskiego. Działacze kaszubscy chcieliby, aby 

nauka języka kaszubskiego w szkołach rozpoczęła się  
w tym roku od 1 września. Aby było to możliwe jeszcze 
przed zakończeniem roku szkolnego odpowiednia ilość 
rodziców musi wyrazić pisemną zgodę, żeby ich dziecko 
mogło uczestniczyć w tych zajęciach.  
- Wszystko zatem w rękach rodziców i nauczycieli - dodaje 
Bogdan Tokłowicz. 

NNNNauka języka kaszubskiego w rękach rodziców i nauczycieli auka języka kaszubskiego w rękach rodziców i nauczycieli auka języka kaszubskiego w rękach rodziców i nauczycieli auka języka kaszubskiego w rękach rodziców i nauczycieli     
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się spotkanie z dyrek-
torami szkół i przedszkoli na temat możliwości nauczania języka kaszubskiego. Spotkanie zorganizował 
Henryk Kanczkowski - prezes wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.  

Spotkanie zorganizował Henryk Kanczkowski - prezes  
wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego  
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Wejherowianki ze „Świata Tańca” 
 zatańczą na Mistrzostwach Świata  

Kolejne sukcesy odniosły formacje Klubu Taneczne-
go „Świat Tańca” prowadzonego przez Joannę i Jacka 
Bernaśkiewiczów. Podczas Europejskiego Konkursu 
Tańca „Europen Show Dance Union Open Germany”  
w Kilonii przeprowadzonego w dniach 25-28 marca 
br. wejherowskie formacje taneczne stanęły na naj-
wyższym podium. Zdobyły tym samym kwalifikacje do 
Mistrzostw Świata w Chorwacji, które odbędą się  
w dniach 18-22 maja br.  
Tancerzy oceniało międzynarodowe jury z Belgii, Anglii, 
Austrii oraz USA. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach 
zdobyły formacje „Carmen i „Express”.  
    Młode wejherowianki odniosły również sukcesy indywi-
dualne. Pierwsze miejsce w tańcu solo wytańczyła Kinga 
Bobkowska, natomiast drugie miejsce wywalczyła Domini-
ka Bernaśkiewicz. Drugie miejsce wytańczył również duet 
Dominika Bernaśkiewicz-Oliwia Kruger.  
    Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hildebrandta, C.H.Kaszuby, Lilii Pła-
wuckiej, Renacie  Brillowskiej oraz wszystkim rodzicom.  

Komunikat Komunikat Komunikat Komunikat     
WKS Gryf Wejherowo prowadzi nabór do sekcji  

piłki nożnej w rocznikach 2002, 2003, 2004 i 2005. 
Informacje: tel. 600 244 072 

„Fight Zone” najlepiej szkoli dzieci   
Klub "Fight Zone" Wejherowo, który wziął udział w I Mi-
strzostwach Polski w kat. dzieci, po podliczeniu klasyfikacji 
generalnej Mistrzostw Polski w Tarczynie zajął pierwsze 
miejsce w tej klasyfikacji, aż w dwóch konkurencjach Univer-
sal Fighting Rules (kickboxing, taekwondo, karate i inne). 
   Wejherowski Klub zwyciężył zarówno w walce przerywa-
nej, a także w walce touch contact (rywalizacja zapożyczona 
z taekwondo) - w walce na piankowe pałki. W zawodach 
startowało 80 dzieci z całej Polski. Najmłodsi zawodnicy, aby 
zdobyć medale, musieli stoczyć średnio po 6 walk. 

OGŁOSZENIE 
Rozgrywki Klubu Skata Sportowego przy Zrzeszeniu Ka-

szubsko-Pomorskim w Wejherowie:  
• 29 kwietnia br. - Zakończenie Turnieju Skata Sportowe-
go 2010/2011 o puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, 
Wójta Gminy Wejherowo, Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie.  
• 28 maja br., godz. 11 - Turniej Skata o tytuł Mistrza Małe-
go Trójmiasta Kaszubskiego. Zapisy 10-10.45. Organizator - 
Klub Skata Sportowego przy ZKP w Wejherowie 
• 2 września br., godz. 10 - Rozpoczęcie XIV Turnieju Skata 
Sportowego o Puchar Prezydenta Wejherowa, Wójta Gmi-
ny Wejherowo oraz Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie.  

Prezes Klubu Skata Sportowego Jerzy Szreder. 
Informacje tel. 511 095 441, www.zkp.wejherowo.pl 

Wejherowska Liga  
Piłki Ręcznej  

W wejherowskiej „szóstce” odbyła się Wejherowska 
Liga Piłki Ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta Wej-
herowa. W rozgrywkach wzięło udział siedem dru-
żyn. Organizatorem rozgrywek jest Klub Sportowy 
Tytani Wejherowo.  
Po dwunastu meczach pierwsze miejsce wywalczył Klub 
Sportowy Tytani Wejherowo z 23 punktami, drugie - 
Invictus Wejherowo z 19 punktami, a trzecie – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 Kaszuby Wejherowo.    
Czwarte miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 Elektryk Wejherowo, piąte -
GOPSIR Bolszewo, szóste – Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 w Wejherowie, a siódme – Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. 
     Zostały rozdane także nagrody indywidualne. Najbar-
dziej wartościowym graczem oraz królem strzelców zo-
stał Krzysztof Wicki z ZSO 2 Kaszuby Wejherowo.  
Do najlepszej siódemki ligi wybrano - Bramkarz: Patryk 
Szczypior, ZSO2 Kaszuby Wejherowo; Środek rozegra-
nia: Rafał Wicki, Tytani Wejherowo; Lewe rozegranie: 
Jakub Poerling, ZSP2 Elektryk; Prawe rozegranie: Kamil 
Wicki, Tytani Wejherowo; Obrotowy: Andrzej Pranga, 
ZSO 2 Kaszuby; Prawe skrzydło: Mariusz Szmidt, GOPSiR 
Bolszewo; Lewe skrzydło: Maciej Dąbrowski, GOPSiR 
Bolszewo. 
   Nagrody, puchary i dyplomy wręczał Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turysty-
ki Urzędu Miejskiego Wejherowa oraz Andrzej Byczkow-
ski, dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Wejherowie. 

KOMUNIKAT  
Dzieci i osoby dorosłe należące do koła powiatowego  
w Wejherowie Polskiego Związku Niewidomych mogą 
skorzystać z wyjazdu 18 maja br. o godz. 12 do sopockiego 
Aquaparku. Koszt wyjazdu - 21 zł od osoby.  
Zapisy w Związku Niewidomych przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 

w Wejherowie, II piętro, pokój 305.  
Informacje tel. 724 888 846.  

Biuro Polskiego Związku Niewidomych czynny jest w po-
niedziałki i czwartki w godz. 14-16.  

Fot. J. Bernaśkiewicz 
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NOWINY - Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie - 
egzemplarz bezpłatny. Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka.    

 Tel. (58) 677 70 56, fax (58) 672 12 57; e-mail: nowiny@wejherowo.pl;    
Archiwalne numery na stronie: www.zobaczwejherowo.pl  

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie.  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 
6 000 egz. Skład komputerowy: własny. Druk: Wejherplast. 

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

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

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

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

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

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

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

(58) 677 70 30,  (58) 677 70 44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

(58) 677 70 26, (58) 677 70 27 
  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

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

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

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

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

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

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

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

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

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

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 56 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  (58) 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) (58) 677 71 31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

(58) 677 71 34, (58) 677 71 36 
Inspektorat Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 38,  (58) 677 71 39 
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  (58) 672 19 66, (58) 677 56 34 (fax),  
(58) 736 29 22 

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

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

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

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

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

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

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

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 
WypoŜyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Imprezy kulturalne - maj 2011 r.  

PowiatowaPowiatowaPowiatowaPowiatowa i  i  i  i Miejska Biblioteka Publiczna w WejherowieMiejska Biblioteka Publiczna w WejherowieMiejska Biblioteka Publiczna w WejherowieMiejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie  
9 - 10 maja – Obchody Dnia Bibliotekarza,  przyjazd bibliotekarzy z Serbii, 
Czech i Słowacji; 
11 maja, godz. 9.00 – Międzynarodowa konferencja dla bibliotekarzy  
„Biblioteka Publiczna w XXI wieku” – sala konferencyjna Urzędu Miejskie-
go przy ul. 12 marca; 
12 maja, godz. 17.00 – „Pan Tadeusz” czyli Wejherowski Dzień Kultury Sło-
wiańskiej” – park miejski im. Aleksandra Majkowskiego – gwiazda wieczo-
ru – Weronika Korthals oraz Kaszubskie Duo Artystyczne „We Dwa Kònie”; 
13 maja, godz. 11.30 – spotkanie autorskie z Andrzejem M. Grabowskim 
– autorem programów telewizyjnych dla dzieci, słynnym Panem Tik-Tak; 

25 maja, godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
Maj – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży, DKK dla Doro-
słych, wystawa malarska Ewy Lisieckiej; 
Wystawki związane z rocznicami: Święto Konstytucji 3 Maja, 40. rocznica 
śmierci Czesława Janczarskiego, redaktora dwutygodnika „Miś”, 165. roczni-
ca urodzin Henryka Sienkiewicza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie lite-
ratury,  Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) – Filia nr 2. 

Wejherowskie Centrum Kultury  
5 maja, godz. 10.00 - Eliminacje miejskie IX Pomorskiego Festiwalu Pio-
senki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë”. Miejsce: Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. im. F. Chopina w Wejherowie; 
19 maja, godz. 10.00 i 11.00 - Wystawa plastyczna pt. „Moja Pani nauczy-
cielka” dla Przedszkoli oraz klas „O” i I - III Szkół Podstawowych. Miejsce: 
Urząd Miejski – Ratusz; 
19 maja, godz. 17.00 - Turniej Gry w Baśkę  - Restauracja „Angelos”;  
28 maja, godz. 10.00 - Uroczysta Sesja Rady Miasta Wejherowa w Ratu-
szu.  W programie m. in. okolicznościowy wykład Mirosława Lademanna:  
„Jan Paweł II i jego związki z Wejherowem” oraz prezentacja słowno – mu-
zyczna;  
28 maja, godz. 11.00 - Turniej Strzelecki Bractw Kurkowych o Miecz Jaku-
ba Wejhera, Tarczę Prezydenta Miasta, Tarczę Bracką i Charytatywną.  
Miejsce: Strzelnica garnizonowa w Wejherowie; 
28 maja, godz. 11.00 - Grand Prix Ogólnopolskich Biegów Przełajowych o 
Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. Miejsce: Park Miejski im. A. Majkow-
skiego w Wejherowie; 
28 maja, godz. 19.20 - Urodziny Miasta – Dzień Jakuba. W programie m. in.: 
Intronizacja Króla Bractwa Kurkowego wraz z wystrzałem z armaty wiwa-
towej oraz urodzinowy pokaz sztucznych ogni. Gwiazda wieczoru – Kasia 
Cerekwicka z zespołem. Miejsce: Plac Jakuba Wejhera. 

KOMUNIKAT   
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przypomina, że w 

listopadzie 2011 roku tracą ważność karty płatnicze, na które wpływały 
świadczenia rodzinne. 

Kontakt w sprawie sposobu wypłaty zasiłków: w siedzibie MOPS,  
Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17 lub telefonicznie 58 677 79 80; 58 677 79 85  






