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Ministerstwo dofinansuje  
wyposażenie nowego centrum kultury 

Wejherowo uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realiza-
cję w 2012 r. zadania „Wyposażenie pracowni i sal Wejherowskiego Centrum Kultury” w wysokości 
100 tys. zł. Całkowita wartość zadania wynosi 172 tys. zł, pozostałe środki pochodzą w budżetu miasta.  

Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie  
zakup części wyposażenia do niektó-
rych pracowni (plastycznej, ceramiki 
i rzeźby) oraz sali prób orkiestry i sali 
chóru, w nowej siedzibie Wejherowskie-
go Centrum Kultury, które są integralną 
częścią inwestycji „Filharmonia Kaszub-
ska - regionalne centrum kultury”.  
Zakup części wyposażenia pracowni 
artystycznych obejmuje sztalugi studyj-
ne, kawalety rzeźbiarskie, koło garncar-
skie, toczki ręczne na stół, grafoskop - 
rzutnik pisma, aerograf, odstojniki, ko-
mora natryskowa z pochłaniaczem 
elektrycznym, minikompresor, walcar-
ka. Zakup części wyposażenia sali prób 
orkiestry i sali prób chóru wraz 
z instrumentami dotyczy następujących 
elementów: pianino cyfrowe, pianino 
klasyczne, ławy do pianin, akordeony, 
pulpit dyrygencki. 
Dzięki realizacji tego zadania możliwe 
będzie m.in.: rozszerzenie oferty propo-
nowanych działań edukacyjnych, ani-
macyjnych i artystycznych, możliwość 
zwiększenia liczby osób korzystających 
z pracowni i sal WCK, poszerzenie oferty 

kulturalnej WCK, dotarcie do szerszego 
kręgu odbiorców. 
- Zakup ten pozwoli na lepsze wykorzysta-
nie nowej siedziby oraz umożliwi realizację 
znacznie rozszerzonej oferty dla mieszkań-
ców w nowym budynku domu kultury – 
mówi Bogdan Tokłowicz zastępca prezy-
denta Wejherowa. 

Stylowa fontanna  
w wejherowskim parku  

Bogato rzeźbiona fontanna stanęła na dolnym tarasie 
w Parku Miejskim pośrodku kwiatowego klombu. Fontannę 
zbudował Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. 

Dobranie odpowiedniej rzeźby lub zespołu figur do charakteru par-
ku nie było sprawą łatwą. Konsultowano się w tej sprawie 
z architektami i znawcami historii sztuki. Figury bogiń odlane 
z brązu sprowadzono do Wejherowa  z Kamienicy Królewskiej. Pie-
niądze na podłączenie instalacji wodnej udało się wygospodarować 
w ramach środków własnych WZNK. Zakład dokonał podłączenia 
instalacji wodnej z dyszami i pompami oraz instalacji elektrycznej 
z oświetleniem w oparciu o wcześniej opracowany projekt.  

- Każdy zauważał, że w klombie brakuje jakiegoś elementu ozdob-
nego, który by zwieńczył całość kompozycyjnie – mówi dyrektor 
Stanisław Makles. - Uznano, że tym elementem może być stylowa 
fontanna i tak też się stało. Odlew fontanny stoi na żelbetowej pod-
stawie.  Każda z dysz wodnych jest podświetlana za pomocą jedno-
kolorowych lamp ledowych, co wieczorem daje fantastyczny efekt.  

Zapraszamy do parku! 
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Modernizacja skrzyżowania 
 przy ul. Sienkiewicza  

Dzięki długim staraniom prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z przebudo-
wą drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic: św. Jana – 

Sienkiewicza – 10 Lutego przed przejazdem kolejowym.  

Wejherowscy radni podczas ostatniej 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta przyję-
li uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w wys. 2,4 mln zł Samorzą-

dowi Województwa Pomorskiego na 
realizację tego zadania opiewającego 
na łączną kwotę  4,8 mln zł.  
- Skrzyżowanie będzie miało formę 

ronda, przy czym dojazd do przejazdu 
kolejowego będącego newralgicznym 
punktem miasta, będzie miał długi, bli-
sko dwustumetrowy oddzielny pas zjaz-
dowy – wyjaśnia zastępca prezydenta 
Wejherowa Piotr Bochiński – Dzięki te-
mu nie będą tworzyły się gigantyczne 
korki sięgające często ronda przy ul. So-
bieskiego, kiedy przejazd jest zamknię-
ty. „Rękaw” będzie znajdował się w 
miejscu dzisiejszego dzikiego parkingu 
przy przejeździe. Część miejsc parkin-
gowych zostanie zachowana i urządzo-
na. 
     Jak mówi wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wojciech Kozłowski, miasto 
otrzymało konkretną propozycję od 
marszałka województwa pomorskiego 
sfinansowania po połowie strategicz-
nego skrzyżowania w Wejherowie.  
- Cieszy nas, że marszałek uznał tę in-
westycję za ważny cel w wojewódz-
twie warty dofinansowania – mówi 
Wojciech Kozłowski.  – Miasto od lat 
zabiegało o rozwiązanie problemu ko-
munikacyjnego w tym miejscu. Dzięki 
przebudowie tego skrzyżowania po-
prawi się znacznie drożność komuni-
kacyjna w tej części miasta pomiędzy 
ulicami Św. Jana, Sienkiewicza i 10 Lu-
tego oraz dojazd do przejazdu.  
Dodajmy, że sam przejazd leży w gestii 
PKP i nie będzie objęty inwestycją. 

Konieczna reorganizacja Zakładu Usług Komunalnych  
Wejherowscy radni podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta podjęli decyzję o reorganizacji Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejherowie. Zgodnie z tą uchwałą, ZUK będzie prowadził działalność związaną jedynie  
ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. 

Dotychczasowe zadania ZUK, inne niż zbiórka odpadów, zo-
staną powierzone Wejherowskiemu Zarządowi Nierucho-
mości Komunalnych na mocy drugiej uchwały podjętej na 
sesji. Reorganizacja ZUK to pierwszy krok do przekształcenia 
zakładu w spółkę z o.o., co będzie przedmiotem kolejnych 
uchwał po przeprowadzeniu procedur prawnych.  
  Jak wyjaśniał zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiń-
ski, reorganizacja jest konieczna w związku z wprowa-
dzeniem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, czyli tzw. „ustawy śmieciowej”. Zgod-
nie z nowymi przepisami jedyną dopuszczalną formą powie-
rzenia przez gminę odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości jest wybranie firmy w drodze prze-
targu. Zgodnie z prawem, do przetargu na wywóz śmieci nie 
mogą stanąć zakłady budżetowe znajdujące się w strukturze 
danego samorządu. Takim przykładem jest ZUK 
w Wejherowie, który podlega Urzędowi Miejskiemu. 
- ZUK po przekształceniu go w spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością prowadzącą działalność w tym zakresie bę-
dzie mógł brać udział w przetargach organizowanych 
przez Miasto Wejherowo, jak również wykonywać zlecenia 
innych podmiotów – mówi Piotr Bochiński. – Konieczne 
jest przekazanie pozostałych zadań innemu podmiotowi, 
gdyż pozostawienie ich w gestii ZUK, znacznie wydłużyło-
by czas ich wykonania. Wszystko – np. sprzątnięcie ulicy, 

pielęgnacja zieleni - musiałoby być zlecane w drodze prze-
targu. Poza tym zagrożone byłyby miejsca pracy w ZUK-u. 
Jak dodaje prezydent Bochiński - Reszta zakładu wejdzie 
w skład istniejącej jednostki budżetowej, jaką jest Wejhe-
rowski Zarządu Nieruchomości Komunalnych. W ten spo-
sób 90 osób będzie miało możliwość dalszego zatrudnienia 
w tej jednostce. Natomiast 40 osób w spółce będzie miało 
szansę na kontynuowanie pracy, ale wszystko zależy od 
wygranego przetargu. Jednak jeśli podczas sesji nie  
podjęto by uchwały o rozpoczęciu przekształcenia części 
zakładu w nowym roku, 40 osób na pewno straciłoby pra-
cę. Właścicielem spółki będzie miasto. Nie jest planowana 
jej sprzedaż, czyli prywatyzacja.  
   Jak powiedział podczas obrad jeden z członków związku 
zawodowego w ZUK, bez tego przekształcenia firma traci ra-
cję bytu, w związku z tym pracownicy popierają działania dy-
rektora i prezydenta. Zaapelował o spokojne i racjonalne po-
dejście do tego tematu, gdyż paniczne działania i niepotrzebne 
zamieszanie wokół ZUK-u mogą działać na szkodę całej firmy 
w przyszłości. Związkowcy stwierdzili, że doskonale zdają so-
bie sprawę, że zaistniała sytuacja i konieczność przekształceń 
nie jest winą nikogo z dyrekcji oraz władz miasta i że została 
narzucona odgórnie w ramach nowelizacji tzw. "ustawy śmie-
ciowej". Podczas swojego wystąpienia na sesji Rady Miasta 
pracownicy ZUK-u wielokrotnie to podkreślali. 

W tym miejscu powstanie rondo 
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Termomodernizacja „piątki” i „ósemki” 
W Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie prowadzone są na dużą skalę remonty budyn-
ków szkolnych. Realizacja projektu termomodernizacji szkół pozwoli obniżyć zużycie ciepła w placów-
kach, a tym samym zaoszczędzić pieniądze. 

- Zgodnie z naszymi planami dotyczącymi modernizacji obiektów oświa-
towych zarządzanych przez miasto, w tym roku kolejne szkoły zostaną 
zmodernizowane – mówi zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz. – W wyniku tej inwestycji od 2013 r. zmniejszymy koszty utrzy-
mania obiektów oświatowych oraz zdecydowanie poprawi się estetyka 
budynków w wyniku wykonania nowych elewacji.  
   Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego zakłada przeprowadzenie komplekso-
wej termomodernizacji pięciu obiektów oświatowych w Wejherowie i 
dwóch w Redzie. Samorządy pozyskały dofinansowanie unijne na realiza-
cję tego projektu w 2009 r.  Liderem projektu jest Wejherowo, zaś part-
nerem miasto Reda. Zakres prowadzonych w obu szkołach inwestycji 
obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę 
okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowę wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania. 
 - W okresie wakacyjnym realizowane są również bieżące zadania remon-
towe w szkołach, które zapisane są w planach dyrektorów szkół i zalece-
niach organów kontrolnych np. sanepidu - mówi Bogdan Tokłowicz. - W 
tym roku wydamy ok. 3,5 mln zł na remonty i modernizację placówek 
oświatowych w Wejherowie.  
Przypomnijmy, że w 2010 r. inwestycja przeprowadzona była w ZS nr 1, 
przy ul. Śmiechowskiej, a w 2011 r. w ZSO nr 2 na os. Kaszubskim.  

„Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” 
W Wejherowie rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych 
Kaszub - budowa i przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowe-
go na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”. 

Wartość inwestycji to prawie 18 mln zł. 
W ramach inwestycji przewiduje się pra-
ce budowlano – montażowe, w wyniku 
których powstanie 133 km oznakowane-
go szlaku rowerowego z infrastrukturą 
oraz jego promocję na terenie gmin: Ko-
sakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo, 
Gniewino oraz w Pucku i Wejherowie. 
Wielkość dofinansowania całego zadania 
to ok. 10,8 mln zł. 
Projekt zakłada budowę na terenie Wej-
herowa 600-metrowej promenady pie-
szo-rowerowej o nawierzchni twardej 
wzdłuż potoku Cedron od ul. Rzeźnickiej 
do ul. Partyzantów; 360-metrowego od-
cinka ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 
Chopina od skrętu do szpitala do ul. No-
wowiejskiego, 690-metrowego odcinka 
drogi rowerowej wzdłuż górnego odcin-
ka ul. Ofiar Piaśnicy (droga wojewódzka 
nr 218).  

- Celem projektu jest poprawa publicznej infrastruktury turystycznej 
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym – mówi zastępca prezydenta 
Wejherowa Piotr Bochiński. - W Wejherowie promenada nad Cedronem  jest 
elementem rewitalizacji Śródmieścia.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zespół Szkół nr 3  

Zespół Szkół nr 2 
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Dotacja dla Wejherowskiego  
Centrum Kultury  

Zarząd Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznał Wejherowskiemu Centrum Kultury dotację 
w wysokości 50.000 zł na realizację projektu pn. „Nadmorskie Spotkania Twórcze - inżynieria morska pol-
skiego i niemieckiego wybrzeża Bałtyku”.  

rzedmiotem projektu „Nadmorskie Spotkania Twór-
cze - inżynieria morska polskiego i niemieckiego 
wybrzeża Bałtyku” jest nawiązanie długofalowej 
współpracy z organizacją niemiecką Societät Ro-
stock maritim e.V. oraz Muzeum Morskim 

w Rostocku. 
- Współpraca pomiędzy Wejherowskim Centrum Kultury 
a Societät Rostock maritim e.V. rozpoczęła się organizacją 
wystawy rysunków niemieckiego artysty Horsta Wagnera, 
która prezentowana była w wejherowskim ratuszu od lu-
tego do marca br. – informuje dyrektor WCK Jolanta Ro-
żyńska. - W ramach współpracy planowana jest wspólna 
organizacja polsko-niemieckich twórczych spotkań arty-
stycznych takich jak: plener, wystawy, z elementami edu-
kacyjnymi i popularyzatorskimi - warsztaty filmowe, kon-
ferencja. Tematem wiodącym działań są latarnie morskie 
oraz inne elementy inżynierii morskiej znajdujące się 
w krajobrazie wybrzeża w obu krajach. 
Wystawy poplenerowe w obu krajach oraz konferencja 
w Polsce będą stanowić istotny element działań promocyj-

no-informacyjnych projektu. Finałem projektu będzie 
otwarcie Galerii w nowym budynku Wejherowskiego Cen-
trum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej. 
Współorganizatorami i partnerami projektu, poza WCK 
i Societät Rostock maritim e.V. są również: Stowarzyszenie 
Marynistów Polskich, Oddział Kaszubsko-Pomorski 
w Wejherowie, Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Mu-
zeum Morskiego w Gdańsku oraz Fundacja Europejskie 
Spotkania, Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa. 

Bezprzewodowy internet 
w parku miejskim 

W Wejherowie na rynku lub w parku dostępny jest 
bezprzewodowy internet. Dzięki temu siedząc wygod-
nie na ławce można korzystać bezpłatnie z sieci wi-fi. 

Od 11 lipca br. na dolnym tarasie w wejherowskim parku 
został uruchomiony przez miasto Hot-Spot. Osoby wypo-
czywające w rejonie klombu z fontanną, kawiarenki, staw-
ku lub dolnych kanałów mogą darmowo łączyć się z siecią 
wi-fi, wysłać lub odebrać pocztę elektroniczną czy też zna-
leźć poszukiwane informacje na stronach internetowych. 
Podobnie jak na placu Jakuba Wejhera łącze dla poszcze-
gólnego użytkownika ma wynosić 256 kbit/s, dzienny limit 
następujących po sobie 24 godzin – 60 minut, a miesięczny 
limit pobieranych danych – 750 MB.  

Akcja „Weź paragon”  
Od 1 lipca administracja skarbowa rozpoczęła kolejną 
akcję „Weź paragon”. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
w miejscowościach turystycznych będą przeprowa-
dzane kampanie informacyjno – edukacyjne oraz kon-
trole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.  

Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja „Weź para-
gon” łącząca działania o charakterze informacyjnym 
i kontrolnym zyskuje coraz większe poparcie społeczne, 
zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców, jak i samych 
konsumentów. 

   Działania będą przeprowadzone w całym kraju ze szcze-
gólnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, 
gdzie obserwowany jest wzmożony ruch turystyczny.  

- Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy 
nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzeda-
ży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony 
towar będzie powszechne. Dużą rolę do odegrania w tym 
procesie mają także klienci, do których kierujemy materia-
ły informacyjne. Zależy nam na wzmocnieniu świadomości 
społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej strony 
dowód potrzebny przy reklamacji, a drugiej potwierdza 
uczciwe rozliczanie się z naszym wspólnym budżetem. Pa-
ragon jest także dowodem na tworzenie uczciwej konku-
rencji. Pamiętajmy, że jest to jeden z wielu sposobów na 
wsparcie uczciwych przedsiębiorców, którzy sami nie po-
radzą sobie w walce z szarą strefą. – powiedział Andrzej 
Parafianowicz, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.  

   W akcji biorą udział zarówno urzędy skarbowe jak 
i urzędy kontroli skarbowej. Zakończenie działań zaplano-
wano na ostatni dzień wakacji letnich. 

P 
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ŚWIAT TAŃCA zwyciężył 
w Kobylnicy  

Klub „Świat Tańca” prowadzony przez Joannę i Jacka Ber-
naśkiewiczów wrócił z Ogólnopolskiego Festiwalu Piosen-
ki i Tańca z kolejnymi nagrodami.  
Renomowany Festiwal jest największą tego typu imprezą 
w Polsce północnej. Do udziału w imprezie zgłosiło się 
około 2000 uczestników, w tym 100 solistów, 100 prezen-
tacji tanecznych, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych, z placówek pracy pozaszkolnej, do-
mów kultury oraz klubów z terenu całej Polski.  
Formacja EXPLOZJA (hip hop do lat 11) zdobyła po raz ko-
lejny w tym roku pierwsze miejsce, a formacja EXPRESS  -
drugie miejsce (w kategorii hip hop 12-15 lat ).Formacje 
ENIGMA (disco 12-15 lat) i EUFORIA (formy inne do lat 
11) zdobyły wyróżnienia.   

Szkoły „COSINUS”  
– bezpłatne kształcenie 

„Cosinus” to największa ogólnopolska sieć szkół dla doro-
słych. Ostatnio otwarty został nowy punkt rekrutacyjny w 
Wejherowie. 
Szkoły kształcą w zawodach: technik - Informatyk, Admini-
stracji, Rachunkowości, BHP, Usług Kosmetycznych oraz 
Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Dodatkowo od 
września b.r. szkoła proponuje nowe kierunki: Technik Tu-
rystyki Wiejskiej, Opiekun Medyczny, Opiekun Osoby Star-
szej, Technik Eksploatacji Portów i Terminali, Opiekunka 
Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej.  
Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych proponowane 
jest podjęcie dwuletniej nauki w szkołach policealnych. Ab-
solwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą podjąć 
naukę w dwuletnim liceum uzupełniającym, natomiast ab-
solwenci szkół podstawowych i gimnazjów w trzyletnim 
liceum ogólnokształcącym. 
 – Wszystkie szkoły „Cosinus” posiadają uprawnienia szkół 
publicznych – mówi Agnieszka Waszkiel z Sieci Szkół „Co-
sinus” w Gdyni. Nauka w liceach oraz na wszystkich wy-
mienionych kierunkach w szkołach policealnych jest bez-
płatna. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w sobo-
ty i niedziele, zwykle co dwa tygodnie, co umożliwia podję-
cie nauki osobom pracującym. Nabór trwa cały rok. 
Więcej informacji w sekretariacie Szkoły „Cosinus” na pl. 
Wejhera 11/1 w Wejherowie, tel. 58 672 40 42, a także w 
oddziale w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 23/5, tel. 58 620 
45 72, www.cosinus.pl. 

Pomóżmy Ksaweremu  
Pięciomiesięczny Ksawery potrzebuje pomocy na rehabili-
tację. Chłopiec przyszedł na świat 23 lutego 2012 r. W Uni-
wersyteckim Centrum Klinicznego w Gdańsku stwierdzo-
no m.in. epilepsję, artrogrypozę (przykurcze stawów, sto-
py końsko szpotawe, kolana zrotowane o 90' do środka), 
niedosłuch obustronny oraz słaby wzrok. Chłopiec cały 
czas przechodzi rehabilitację. - Robimy wszystko, co 
w naszej mocy, aby synek miał jak najlepiej – mówią rodzi-
ce Ksawerego Marek i Majka Plichta. – Chcielibyśmy, aby 
w przyszłości stanął na nogi i miał w miarę normalne ży-
cie. Zależy nam przede wszystkim na dobru naszego syn-
ka. Zwracamy się z prośbą o jakiekolwiek wsparcie finan-
sowe. Konto na które można wpłacać darowizny: Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom "PATKUB" Bank PEKAO S.
A. I.O Olsztyn, nr konta: 06 1240 1590 1111 0010 0774 
2939. Tytuł przelewu: Dla Ksawerka P.  

Pomoc materialna dla 
uczniów  

Urząd Miejski w Wejherowie informuje o możliwości ubiega-
nia się o pomoc materialną dla uczniów, która przyznawana 
jest w postaci: stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego i wy-
prawki szkolnej.  
   Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są 
mieszkańcy Wejherowa, którzy znajdują się w trudnej sytu-
acji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekra-
cza 351 zł netto. Formą stypendium szkolnego może być m.
in. pokrycie kosztów poniesionych  na zakup podręczników, 
artykułów szkolnych oraz pokrycie kosztów  zajęć  eduka-
cyjnych, pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym w 
szczególności zakup podręczników szkolnych i pomocy 
naukowych. Wnioski o przyznanie stypendium są dostęp-
ne w punkcie informacyjnym i na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a także w sekretariatach 
wejherowskich szkół samorządowych i Miejskim Zespole 
Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie. Poprawnie 
wypełniony formularz składa się w UM w Wejherowie 
przy ul. 12 Marca 195 między 1 września a 15 września 
2012 r. Pomoc przy wypełnianiu wniosków można uzy-
skać u pedagogów szkolnych oraz w MZOPO osobiście lub 
pod nr telefonu 58 736 29 22 oraz 58 672 19 66. 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdują-
cemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z po-
wodu  zdarzenia losowego w formie świadczenia pienięż-
nego na pokrycie wydatków związanych z procesem edu-
kacyjnym, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,  
raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego.    
Wnioski o przyznanie zasiłku są dostępne w punkcie infor-
macyjnym i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie a także w sekretariatach wejherowskich szkół 
samorządowych i Miejskim Zespole Obsługi Placówek 
Oświatowych w Wejherowie. 
Wyprawką szkolną 2012/2013 - dofinansowaniem zaku-
pu podręczników objęci są uczniowie rozpoczynający w 
tym roku szkolnym  naukę w klasach I-IV szkoły podstawo-
wej, rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadgimna-
zjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego. Wnioski można składać do szkół  w terminie  
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Spacer „Śladami  
inspektora Brauna”  

Ciekawą propozycję dla mieszkańców Wejherowa 
przygotowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie. Podążając za bohaterami po-
wieści Piotra Schmandta „Fotografia” wejherowska 
biblioteka zaproponowała spacer po mieście pod ha-
słem „Śladami inspektora Brauna”. Przewodnikiem 
była Agnieszka Łebska.  
Spacer po mieście objął m.in. dawny cmentarz  protestancki - 
park pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Strzelecką, kościół pw. Św. 
Stanisława Kostki, gimnazjum, a także dawny szpital, w któ-
rym obecnie znajduje się siedziba ZUS.   
- Polecam wszystkim i chciałabym uczestniczyć w następnych 
takich spacerach – mówi wejherowianka Janina Olszewska. – 
Następnym razem będzie nas więcej, bo teraz nie wszyscy mo-
gli przyjść. W grupie znajomych zawsze jest raźniej.  
Jak powiedziała, dużym atutem wycieczki bibliotecznej jest 
udział dobrze przygotowanego przewodnika, od którego moż-
na się dużo dowiedzieć o historii naszego miasta. Ja ze swej 
strony bardzo dziękuję bibliotece za tę ciekawą  inicjatywę. 

Półkolonie Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci  

W tygodniowych półkoloniach organizowanych przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wejherowie bierze 
udział ponad 60. dzieci wytypowanych przez szkoły 
podstawowe z różnych rejonów miasta. Dzieci wypo-
czywały pod opieką nauczycieli-wolontariuszy 
w obiektach „szóstki”, czyli Zespołu Szkół nr 1 przy ul. 
Śmiechowskiej. 
W otwarciu półkolonii, którymi kieruje Ryszarda Wiśnios, 
uczestniczyli zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, pre-
zes wejherowskiego TPD Stanisław Madera, dyrektor 
szkoły Marzena Misztal, członkini Zarządu TPD Krystyna 
Laskowska oraz dzieci i wolontariusze. Jak powiedziała 
Ryszarda Wiśnios na okres trwania półkolonii dzieci miały 
zagwarantowany atrakcyjny program imprez oraz posiłki. 
Dzieci zostały podzielone na cztery grupy. Przygotowane 
zostały różnego rodzaju zabawy, rozgrywki sportowe 
i konkursy, a także wycieczki. W większości były to wy-
cieczki piesze po Wejherowie m.in. do muzeum i ratusza, 
wycieczka do Kaszubskiego Parku Miniatur w Stryszej Bu-
dzie koło Mirachowa, gdzie znajduje się 50 ciekawych ma-
kiet obrazujących znane obiekty. Jest tam m.in. Zamek Stra-
chu, Gabinet Śmiechu, Bajkowa Kraina, Mini ZOO, trampoli-
na, plac zabaw, a przede wszystkim miniatury kaszubskich 
zabytków. 
   Prezes TPD Stanisław Madera podziękował Prezydento-
wi Miasta Wejherowa za przekazanie dotacji na organiza-
cję letnich półkolonii. Podziękował także gdańskiemu Za-
rządowi TPD oraz prywatnym sponsorom – Andrzejowi 
Kotłowskiemu i Krzysztofowi Sokołowskiemu za środki 
przekazane na ten cel. Podkreślił również, że bez pomocy 
sponsorów nie udałoby się zorganizować tych półkolonii. 
Chętnych do uczestniczenia w tej formie wakacyjnego wy-
poczynku było dużo więcej, ale pozyskane fundusze umoż-
liwiły zapewnienie 60 miejsc. 

Jubileuszowy Turniej 
Skata  

Wejherowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
organizuje 15. Jubileuszowy Turniej Skata Sportowego  
o puchar Prezydenta miasta Wejherowa, Wójta Gminy 
Wejherowo oraz Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego oddział w Wejherowie. Turniej rozpocznie 
się 7 września br. o godz. 17. Informacja tel. 511 095 441.  

Komunikat  
Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wejherowie 
Od 1 sierpnia 2012 r. można pobierać „numerki” w Wejhe-
rowskim MOPS, przy ul. Kusocińskiego 17, z zarezerwowa-
niem dnia i godziny w celu złożenia wniosku w sprawie 
ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego na nowy okres 
zasiłkowy 2012/2013.  Wnioski na zasiłki rodzinne będą 
przyjmowane od 3 września 2012 r.   Od 1 sierpnia 2012 r. 
będą przyjmowane wnioski na ustalenie uprawnień do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
   Na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 uzyskaj nie-
zbędne dokumenty w celu ustalenia uprawnień do 
świadczeń: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o docho-
dach za 2011 r.,  zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubez-
pieczenia społecznego w przypadku ubiegania się o doda-
tek z tytułu urlopu wychowawczego, zaświadczenie o 
uczęszczaniu dziecka do szkoły, zaświadczenie od komor-
nika o wyegzekwowanych alimentach w 2011 r. oraz 
stwierdzające bezskuteczność egzekucji, inne dokumenty 
mające wpływ na prawo do świadczeń. 
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koncerty-wystawy-spotkania  
sierpień 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
• 30 lipca - 10 sierpnia - Warsztaty scenopisarstwa 
komiksowego - Szkoła Podstawowa nr 9.   
Warsztaty przybliżą uczestnikom formę i techniki pisania 
scenariusza komiksowego. Informacje i zapisy: 58 672 27 75 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Wakacje w bibliotece   

• 3 lipca - 10 sierpnia - Biblioteczne Kasyno, czyli po-
kojowe rozgrywki z nagrodami - turnieje gier, od wtor-
ku do piątku w godz. 10 – 12 zorganizowane rozgrywki, w 
pozostałych godzinach gry dostępne dla chętnych. Infor-
macje: Iwona Block tel. 677 65 76;  

• 24 lipca – 10 sierpnia,  godz. 10– 13 Nie daj się wylogo-
wać! – wakacyjne warsztaty teatralne z elementami Teatru 
Forum dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Uwaga! 
Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń! Informacje 
i zapisy: Ewelina Magdziarczyk-Plebanek tel. 677 65 73; 

• 13 Sierpnia – zakończenie Wakacji w Bibliotece – 
pokazy, wręczenie nagród. Ponadto przez całe wakacje 
spotkania z Wróżką – głośne czytanie bajek dla dzieci, od 
wtorku do piątku o godz. 11.   

LATO W WEJHEROWIELATO W WEJHEROWIELATO W WEJHEROWIE   

Muzyczne Lato w Wejherowie 
W każdą niedzielę o godz. 17 w wejherowskim parku od-
bywają się koncerty przygotowane dla mieszkańców Wej-
herowa i gości przez Wejherowskie Centrum Kultury  
w ramach Muzycznego Lata. Wstęp wolny! 

29 lipca , godz. 18.30 - FESTYN WAKACYJNY, którego 
gwiazdą będzie grupa Volver. Wcześniej wystąpi Iga Kreft z 
zespołem oraz grupa Anima; 

5 sierpnia – Krystyna Stańko z zespołem (jazz); 
12 sierpnia – NOWAK Band (muzyka i piosenka  francuska); 

19 sierpnia – PIKNIK HISTORYCZNY; 
26 sierpnia – ČAČI VORBA (folk). 

Letnie warsztaty WCK  
Prace szkolnych artystów, które wykonano podczas let-
nich warsztatów można było podziwiać w wejherow-
skim parku miejskim. 
W trakcie warsztatów młodzież pod okiem instruktorów 
i artystów wykonywała prace z zakresu m.in. malarstwa, 
rzeźby, ceramiki, batiku i haftu.  

- Myślę, że można już zapraszać twórców i utalentowaną mło-
dzież do przyszłych pracowni Wielofunkcyjnego Centrum 
Kultury, gdzie wiosną przyszłego roku będzie można sobie 
wybrać każdą ze sztuk, by móc się niej uczyć i rozwijać a także 
realizować swoje indywidualne twórcze pomysły – mówi Jo-
lanta Rożyńska. 

Zagrali dla Michała  
Przez trzy dni na boisku o sztucznej nawierzchni przy 
Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie rozgrywany był  
III Turniej Piłki Nożnej im. Michała Mazura.   
W turnieju wzięło udział 6 drużyn. Zwyciężyła drużyna Stare 
Chopina pokonując w finale Sychowiankę aż 5:1. Tradycyjnie 
przed ogłoszeniem wyników pamięć Michała Mazura uczczo-
no minutą ciszy. Puchary, dyplomy, książki, materiały infor-
macyjne o Wejherowie oraz pamiątkowe flagi z napisem  
„Euro 2012 – Wejherowo kibicuje” wręczyli kapitanom dru-
żyn - ojciec Michała i zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz. Prezydent podziękował organizatorom za organi-
zację turnieju, a wszystkim zawodnikom za udział i pamięć 
o Michale Mazurze. Natomiast Rafał Miotke, główny 
organizator, wyraził wdzięczność władzom miasta i sponso-
rom za pomoc i wsparcie w organizacji tej imprezy oraz obie-
cał zorganizowanie czwartej edycji tego turnieju za rok.  

VII edycja „Powiewu Weny” 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie ogłasza VII edycję Wejherowskiego Konkursu Lite-
rackiego „Powiew Weny” pod hasłem  „Navigare necesse 
est” („Żeglowanie jest koniecznością”)  
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do debiutan-
tów, jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Konkurs rozgrywany jest w kategorii 
prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16 do 19 
lat oraz „B” - powyżej 20 lat .  
Prace należy przesłać do 31 października 2012 r. pod adres: 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 84-200 Wejherowo 
ul. Kaszubska 14 z dopiskiem: „Powiew Weny ”. Konkurs od-
bywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta. Więcej szczegółów na stronie: 
www.biblioteka.wejherowo.pl 
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NOWINY - Biule tyn In fo rmacyj ny Urzędu Mie jskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. (58) 677 70 56, fa x (58) 672 12 57; e- m ai l: n o wi n y @ we jh e ro wo . p l;     

Archiwalne nume ry na stronie: www.wejherowo.pl   
Materi ały in form acyjne przyjmowa ne są codziennie w go dzinach p racy Urzę du  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezp łatnie.   Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejhe rowie. Nakła d  
6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  W e jhe ra  8 - Ra tusz  M ie jsk i 

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

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

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

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

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

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

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

 ■   Plac W ejhera 8 

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

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

  Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji  
i Turystyki  (Michał Jeliński) - (58) 677 70 37 

Zespół ds. promocji i komunikacji społecznej  
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 56 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

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

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

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

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

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

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

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

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

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 41 
Wydział Spraw Lokalowych  

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

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

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

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

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

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

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  
(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30,  

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 Rożyńska)  
ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 

Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   

Nowe rekordy życiowe 
Pierwsze starty w nowym sezonie zaowocowały nowymi rekordami życiowy-
mi zawodników Klubu Sportowego „Wejher”. W Starogardzie Gdańskim odbył 
się miting kwalifikacyjny. Katarzyna Konkel w biegu na 1500 m do końcowych 
metrów walczyła  o zwycięstwo, jednak o centymetry dała się wyprzedzić kole-
żance z Kwidzyna,  ustanowiła za to nowy rekord życiowy 4,48:30.  
Zwycięsko zakończyła swój bieg  Marta Topp, która  w biegu na 600 m uzyska-
ła wynik 1,42:67 i poprawiła swój najlepszy wynik o ponad sekundę. W biegu 
mężczyzn na tym samym dystansie zwyciężył Robert Dybowski z czasem 
1,30:70. Natalia Kahs zwyciężyła w biegu na dystansie dwóch okrążeń uzysku-
jąc czas 2:12,32. W rozegranych w Białymstoku Mistrzostwach Polski Juniorów 
udany start zanotowała Katarzyna Konkel, która w biegu na 1500 m zajęła wy-
sokie szóste miejsce.  

Jubileusz ratowników WOPR  
Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Wejherowie obchodzili 50-lecie działalności swojej organizacji. 
Podczas uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym wielu ra-
towników otrzymało jubileuszowe podziękowania i wyróżnienia. 
   Wręczono legitymacje 
i symboliczne upominki dla 
12. nowych ratowników 
WOPR oraz Brązowe Ho-
norowe Odznaki WOPR dla 
5. najbardziej zasłużonych 
ratowników. Okoliczno-
ściowym Medalem 50-lecia 
WOPR wyróżniono  m.in. 
Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hilde-
brandta. Prezes Wejherow-
skiego WOPR - Janusz 
Groth podziękował wszystkim instytucjom, samorządom i sponsorom za 
wsparcie udzielane wejherowskim ratownikom WOPR. W imieniu Prezyden-
ta Miasta Wejherowa list gratulacyjny prezesowi Januszowi Grothowi przeka-
zał sekretarz miasta Bogusław Suwara.  Więcej na temat wejherowskiego 
WOPR na stronie internetowej: www.wopr.wejherowo.pl.  

 

„Lato z piłką 2012” 
Na boisku „Jamajka” przy 
ul. Partyzantów w lipcu od-
bywały się turnieje piłki 
nożnej. W turnieju syste-
matycznie uczestniczyła 
około setka dzieci i mło-
dzieży ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, któ-
re spędzają wakacje w na-
szym mieście. Drużyny gra-
ją systemem "każdy z każ-
dym" zbierając punkty 
przez trzy tygodnie. Organizatorem „Lata z piłką 2012” był Prezydent Mia-
sta Wejherowa oraz Wejherowskie Centrum  Kultury. 

 






