




Styczeń 2013 r.                                            Nowiny -  www.wejherowo.pl                                                                  Str.3 

Pierwszy wejherowianin 
2013 roku  

1 stycznia o godz. 2.15 w Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie przyszedł na świat pierwszy wejherowianin 
w 2013 r. 
    Jak mówi szczę-
śliwa mama -Maria 
Okrój, Bartosz wa-
żył 3580 g. 
W domu czeka na 
niego dwójka ro-
dzeństwa. Gratula-
cje dla rodziców 
i prezenty dla 
chłopca przekazał 
zastępca prezyden-
ta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz.  
Kolejny rok utrzy-
mał przyrost mieszkańców Wejherowa. Z danych Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich UM w Wejherowie wynika, że  
31 grudnia 2012 r. w Wejherowie zameldowane były  
48.874 osoby (47.517 na pobyt stały i 1.357 - czasowy). 
Rok temu na pobyt stały i czasowy zameldowanych było 
48.845 osób. W 2012 r. urodziło się 626. dzieci –  
319. chłopców i 307. dziewczynki. Zmarło natomiast 455. 
wejherowian. Z innych gmin zameldowało się 725 osób, 
a wyemigrowały 73 osoby. W ubiegłym roku zawarto 
w Wejherowie 587 małżeństw i odnotowano 162 rozwo-
dy. 

Medal RóŜy  
dla Zofii Kusterskiej  

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił 
Medalem Róży Zofię Kusterską. Przewodnicząca Zarzą-
du Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny została uhonoro-
wana z okazji 20 - lecia działalności Stowarzyszenia.  

- Za dwadzieścia lat 
oddanej i mierzal-
nej sercem pracy na 
rzecz dzieci potrze-
bujących pomocy, 
za prowadzenie 
przepełnionego do-
brem „Domu Spo-
łecznego” – powie-
dział wręczając Zofii 
Kusterskiej Medal 
Róży Krzysztof Hil-
debrandt. – Domu, 
w którym dzieci 
znajdują  ciepło, 
zrozumienie i mi-
łość, za empatię, 
wrażliwość, otwarte 
serce i bezintere-
sowną pomoc, za działalność wyrażającą poszanowanie 
dla drugiego człowieka oraz tolerancję dla innych. 
    Zofia Kusterska to znana wejherowska działaczka spo-
łeczna, wieloletni kierownik Zespołu Kuratorów Rodzin-
nych przy Sądzie Rejonowym w Gdyni. Laureatka nagro-
dy POLCUL, niezależnej fundacji popierania kultury pol-
skiej im. Jerzego Bonieckiego. Przewodnicząca Zarządu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny w Wejherowie, otrzy-
mała prestiżowe wyróżnienie za niesienie pomocy  po-
trzebującym i dzieciom ze środowisk patologicznych 
w Wejherowie. 
 Zofia Kusterska od dwudziestu lat prowadzi „Dom Spo-
łeczny" przy ul. Dworcowej 12 w Wejherowie.  

Kaszubska torebka  
Aktorka Danuta Stenka otrzymała od wejherowianki 
Katarzyny Sulęta-Cierzniewskiej, laureatki ostatniego 
Pomorskiego Biznesplanu, torebkę z kaszubskim ha-
ftem swojego projektu.   

Katarzyna Sulęta-Cierzniewska z wykształcenia jest history-
kiem, a kaletnictwa uczyła się sama. Sama przygotowuje tor-
by, kroi materiał, a następnie przekazuje do szycia wykwalifi-
kowanej osobie. Hafty kaszubskie wykonuje Mirosława Dar-
gacz, ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. 
Jak mówi, jej marzeniem było podarowanie aktorce własno-
ręcznie zaprojektowanej torebki ozdobionej kaszubskim ha-
ftem. Danuta Stenka była zaskoczona i zachwycona prezen-
tem. Jak powiedziała, będzie ją nosiła z dumą.  

 

 

„„„„Becikowe” od 1 stycznia 2013 r. 
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziec-
ka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 
dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 1922 zł netto. 

   Od 1 stycznia 2013 r. do wniosku o jednorazową zapo-
mogę z tytułu urodzenia dziecka należy dołączyć: wypeł-
niony wniosek przez rodzica lub opiekuna, zaświadczenie 
lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające 
pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później 
niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu, co najmniej raz w 
każdym trymestrze ciąży, oświadczenie drugiego rodzica o 
niepobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka w innym organie, kserokopie dowodów osobistych 
obojga rodziców (oryginały do wglądu), kserokopie aktu 
urodzenia dziecka, a w przypadku osoby samotnie wycho-
wującej dziecko - kserokopia zupełnego aktu urodzenia 
dziecka (oryginał do wglądu), PESEL dziecka oraz doku-
menty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, wyso-
kość składek na ubezpieczenie zdrowotne (odpowiednio 
jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny).  
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Wejherowo przyjęło uchwały  
o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 

W trakcie obrad Rady Miasta Wejherowa 28 grudnia 2012 radni przyjęli 
pakiet uchwał dotyczących zasad gospodarowania odpadami komunal-
nymi, które obowiązywać będą od 1 lipca 2013 roku. 

   Jak powiedział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt miasto, jako samorząd 
gminny, zostało zobligowane mocą zno-
welizowanej ustawy o czystości i po-
rządku w gminach do podjęcia niezbęd-
nych uchwał związanych z gospodaro-
waniem odpadów komunalnych do koń-
ca 2012 r. 
   Podczas obrad radni większością gło-
sów zadecydowali, że mieszkańcy będą 
dokonywać opłat za wywóz odpadów 
komunalnych na podstawie jednej staw-
ki liczonej od gospodarstwa domowego. 
Przyjęta uchwała w tym zakresie prze-
widuje, że stawka od jednego gospodar-
stwa domowego, w przypadku prowa-
dzenia segregacji odpadów będzie wy-
nosić 35 zł miesięcznie, a w przypadku 
braku gospodarki selektywnej - 55 zł 
miesięcznie. Powyższe stawki będą obo-
wiązywały w II półroczu 2013 roku. 
Ustawa dopuszcza cztery metody ustala-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość, od 
ilości zużytej wody w danej nieruchomo-
ści, od powierzchni lokalu mieszkalnego 
i jedna opłata od gospodarstwa domo-
wego. Zdaniem zastępcy prezydenta Pio-
tra Bochińskiego każdy z powyższych 
wariantów ma wady i zalety, jednak ten, 
który został wybrany jest obecnie naj-
bardziej korzystny dla większości miesz-
kańców.  
   Obecnie rząd i parlament pracuje nad 
zmianą wadliwej ustawy, aby sposób 
naliczania opłat był bardziej sprawiedli-
wy. Politycy obiecali zmianę kontrower-
syjnej ustawy, ale to, póki co nie nastąpi-
ło, a obecne przepisy (art. 10 ust. 1 usta-
wy) jednoznacznie wskazują czas na 
przyjęcie uchwał przez rady do dnia 
31.12.2012 r., co też wejherowscy radni 
uczynili. Możliwa jest zmiana uchwał po 
przyjęciu zmiany ustawy przez parla-
ment. 

WWWizyta wiceministra Kazimierza Plocke izyta wiceministra Kazimierza Plocke izyta wiceministra Kazimierza Plocke    
Wiceminister i poseł na Sejm Kazimierz Plocke spotkał się 
w wejherowskim ratuszu z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem 
i rozmawiał o bieżących problemach miasta. Jak zawsze interesował 
się planami miasta na obecny rok i pytał prezydenta o ważne sprawy 
dla Wejherowa, w których mógłby służyć pomocą. 

   Spotkania obec-
nego wiceminis-
tra rolnictwa i ro-
zwoju wsi Kazi-
mierza Plocke, 
ale też posła, z 
p r e z y d e n t e m 
miasta Wejhero-
wa Krzysztofem 
Hildebrandtem 
mają już wielo-
letnią tradycję. 
  - Życzyłbym so-
bie, aby 2013 rok 
był rokiem no-
wych wyzwań 
oraz wielu okazji 
do radości i satysfakcji - mówił wiceminister. - Nie ukrywam, że w pierwszej 
połowie 2013 roku możemy jeszcze odczuwać skutki kryzysu, ale według eks-
pertów - ekonomistów, obserwatorów rynków kapitałowych i finansowych 
wynika, że w drugim półroczu 2013 roku powinniśmy osiągnąć maleńki 
wzrost jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, w porównaniu do roku ubiegłego. To 
powinno również wpłynąć na lepszy poziom życia mieszkańców miasta. Przed 
nami zadania, które wynikają z członkostwa w Unii Europejskiej, ale i twarde 
negocjacje, które mają zapewnić nowe możliwości finansowego wsparcia 
w ramach funduszy promocji i wielkich ram finansowych w latach 2014-2020.  

 

Informacja 
Stowarzyszenie „Akademia Złotego 

Wieku” ogłasza zapisy  
na II semestr 2012/2013 

04.02 – 23.02.2013 
godz.10 – 14 

Wejherowo  ul. Obrońców Helu 1 
Zakład Usług Komunalnych 

(wejście od ul. Chopina, za przystan-
kiem MZK) 

tel.784 659 795; www.utww.pl 

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA    

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego  
Wieku YMCA  zawiadamia że,  

 w dniach od 11 do 22 lutego br. 
w godz. 10.00-14.00 będą prowadzone  

w siedzibie przy ul. Kopernika 13  
zapisy na II semestr zajęć i wykładów  

roku akademickiego 2012/2013.  

Kontakt: tel. 698 653 304 

Rodzina PiaśnickRodzina PiaśnickRodzina Piaśnickaaa   

W Zespole Szkół nr 3 im. Martyrologii 
Piaśnicy spotkali się członkowie Sto-
warzyszenia Rodzina Piaśnicka na tra-
dycyjnym spotkaniu świąteczno- 
noworocznym. Podczas spotkania ka-
pelan Rodziny Piaśnickiej ks. prałat 
Daniel Nowak złożył życzenia wszyst-
kim obecnym oraz podziękował pre-
zydentowi Wejherowa Krzysztofowi 
Hildebrandtowi za pomoc i współpra-
cę przy budowie Bramy Piaśnickiej, a 
byłemu wójtowi gm. Wejherowo  
Jerzemu Kepka, za wybudowanie pięk-
nej kaplicy w lesie piaśnickim. Ks. No-
wak poinformował też o wydaniu no-
wych wydawnictw o Piaśnicy: M. La-
demann „Martyrologium Kapłańskie 
Piaśnicy” oraz „Sanktuarium narodo-
wo-religijne archidiecezji gdań-
skiej” (wydawca Parafia Chrsytusa 
Króla i bł. s. A. Kotowskiej). W spotka-
niu uczestniczyli m.in. radny Sejmiku 
Województwa Pomorskiego Adam Śli-
wicki, zastępca prezydenta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz, były wójt gm. 
Wejherowo Jerzy Kepka oraz radni 
miejscy–Mirosław Lademann i Henryk 
Jarosz. Spotkanie poprzedziła msza 
św. w kościele  Chrystusa Króla, którą 
odprawił  ks. prałat Daniel Nowak.  
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Komisja oceniała dekoracje świąteczne  
8 stycznia br. komisja konkursowa pod przewodnictwem radnej Teresy Patsidis wizytowała obiekty zgłoszone do 
konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną okna, balkonu lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa. 

Powołana przez Prezydenta Miasta Wejherowa komi-
sja oceniała oświetlenie, pomysłowość, widoczność de-
koracji, estetykę oraz jej niepowtarzalność na danym 
obiekcie. W jej skład wchodzili: Teresa Patsidis, Justy-
na Antczak, Tacjanna Bielawa, Gabriela Wańdoch, Le-
szek Miś i Stanisław Brzozowski. Jak informuje radna 
Teresa Patsidis, w tym roku do konkursu zgłoszonych 
zostało 8 obiektów w różnych rejonach miasta. Prze-
wodnicząca komisji podkreśla, że mieszkańcy co roku 
wykazują  coraz większą pomysłowością 
w dekorowaniu świątecznym swoich domostw, aby 
urozmaicić klimat Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku. Konkurs będzie kontynuowany, bo zyskuje na 
tym estetyka przestrzeni miejskiej w tym szczególnym 
okresie.  

Nowy samochód  
dla wejherowskiej drogówki 
Wejherowska policja wprowadziła do eksploatacji nowy 
radiowóz marki Kia Ceed zakupiony dzięki dofinansowaniu 
Miasta Wejherowa.  
W symbolicznym przekazaniu kluczyków do auta uczestni-
czyli m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Piotr Bochiński, sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara i komendant powiatowy policji mł. insp. 
Krzysztof Lawer. 
- Współpraca policji z miastem Wejherowo układa się bar-
dzo dobrze. Co roku mamy tego żywy dowód, czego do-
świadczamy jako policja. Przykładem tego jest nowy radio-
wóz, którego zakup w połowie sfinansowało miasto – mó-
wi komendant mł. insp. Krzysztof Lawer informując, że ra-
diowóz trafi do policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego 
i będzie funkcjonował na rzecz bezpieczeństwa mieszkań-
ców miasta Wejherowa. 
   Jak informuje asp. Tomasz Lesiński z Wydziału Ruchu 
Drogowego przystosowany do służby w policji samochód 
został wyposażony w silnik diesla o pojemności 1,6 litra 
i mocy 115 koni mechanicznych. Jego zdaniem jest to wy-
godny i bezpieczny pojazd, który powinien dobrze spraw-
dzić się w służbie patrolowej na wejherowskich drogach 
i ulicach. 

Galeria na osiedlu Srebrna  
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości będącej własnością Miasta Wejherowa, 
położonej w śródmieściu Wejherowa w kwartale ulic: 
Sienkiewicza, Wałowej, Srebrny Potok, św. Jana w Wejhe-
rowie, o łącznej pow. 22 477 m kw. Nabywcą nieruchomo-
ści została Progress Spółka z o.o. , która planuje wybudo-
wanie na tym terenie dwupoziomowej galerii handlowej. 
Według założeń, będzie on łączył w sobie funkcje handlo-
we, rozrywkowe i usługowe. Całkowita powierzchnia naj-
mu centrum wyniesie około 14 tys. mkw. Dolny poziom 
ma być przeznaczony wyłącznie na miejsca parkingowe. 
Spółka ma na swoim koncie kilka tego typu udanych pro-
jektów. Zgodnie z warunkami przetargu, 7 mln zł za rze-
czoną działkę ma zostać opłacone do końca kwietnia 2013 
roku. Zarząd Rank Progress szacuje, że budowa centrum 
może ruszyć wiosną 2014 r.  

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 18 
stycznia 2013 r. został wywieszony na okres 21. dni wy-
kaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta 
Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz na-
jemców: 
· lokale mieszkalne nr 22 i 46 przy ul. Kochanowskiego 
19A wraz z ułamkową częścią gruntu działka nr 245/8 ob-
ręb 9 (użytk. wieczyste) 
· lokal mieszkalny nr 13 przy ul. 3 Maja 1 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 271/1 obręb 15 (użytkowanie 
wieczyste) 
· lokal mieszkalny nr 37 na os. Staszica 2 wraz z ułamkową 
częścią gruntu dz. nr 460/2 obręb 15 (użytk. wieczyste) 
· lokal mieszkalny nr 2 przy ul. 3 Maja 26 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 262 obręb 16  
· lokale mieszkalne nr 16 i 26  przy ul. ks. P. Skargi 12 wraz 
z ułamkową częścią gruntu dz. nr 890 i 125/10 obręb 10  
· lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Przemysłowej 10 wraz z 
ułamkową częścią gruntu działka nr 94/43 obręb 6 
· lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Sienkiewicza 3A wraz z 
ułamkową częścią gruntu dz. nr 124/1 obręb 16 
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Radni zapraszają  
Premiera do Wejherowa 

Na wniosek grupy radnych podczas XXVI 
sesji Rady Miasta Wejherowa podjęto 
Uchwałę w sprawie przyjęcia Apelu do 
Prezesa Rady Ministrów o  poprawę sytu-
acji finansowej samorządów w Polsce.  
W treści tego apelu skierowano również 
zaproszenie do Premiera Rządu RP, aby 
odwiedził Wejherowo. Integralną część 
apelu stanowi obywatelski projekt usta-
wy o zmianie ustawy o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego. Specjalne 
uchwały rad miejskich popierające inicja-
tywę zmiany przepisów przyjęło już po-
nad 40 samorządów w całej Polsce. 

Promocja dwóch ksiąŜek 
Mirosława Lademanna 

Podczas zebrania członków Klubu Miłośników Wejherowa odbyła się 
promocja dwóch książek Mirosława Lademanna: "Martyrologium ka-
płańskie Piaśnicy. Eksterminacja polskiego duchowieństwa katolickiego 
w lesie piaśnickim 1939" oraz "Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy Indywidualnego Rzemiosła Solidarność. Zarząd Terytorialny 
w Wejherowie 1981. Księga Pamiątkowa w XXX rocznicę organizacji”. 

Jak powiedział Mirosław Lademann, pomysłodawca książki o Solidarności wej-
herowskiego rzemiosła był Brunon Gajewski, starszy Powiatowego Cechu Rze-
miosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ZP, który wspólnie z Grzegorzem 
Gasztą i Stefanem Bołtrukanisem byli konsultantami tej publikacji. Wydawcą 
książki był Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP ZP w Wejherowie. Bardzo cenną 
i wartościową pod względem historycznym publikacją jest książka 
o martyrologii polskich kapłanów w Piaśnicy, która nawiązując do niemieckiej 
zbrodni ludobójstwa w Piaśnicy pokazuje także temat kościoła katolickiego 
w ideologii i programie politycznym III Rzeszy. Pionierskim jednak dziełem Mi-
rosława Laddemanna jest zebranie i opracowanie 54. różnej objętości biogra-
mów księży katolickich zamordowanych w Piaśnicy. 

Stanisław Harasiuk  
przewodniczącym Rady Kombatanckiej 

W związku z rezygnacją Lucjana Bindka z funkcji 
przewodniczącego Rady Kombatanckiej i Osób Re-
presjonowanych przy Prezydencie i Staroście Wejhe-
rowskim nowym przewodniczącym został wybrany 
Stanisław Harasiuk, dotychczasowy członek Rady 
Kombatanckiej.  
Stanisław Harasiuk pełnił służbę w jednostce rakietowej 
Wojsk Obrony Przeciwpowietrznej Kraju. Działa społecznie 
w Związku Inwalidów Wojennych RP w Wejherowie pełniąc 
ostatnio funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału. Jest prze-
wodniczącym okręgowej Komisji Rewizyjnej Inwalidów Wo-
jennych RP w Gdańsku a także międzynarodowym sędzią sportowym Pomorskiego 
Okręgu Związku Podnoszenia Ciężarów. Po rezygnacji Lucjana Bindka, ze względów 
zdrowotnych, z kierowania wejherowską Radą Kombatantów,  funkcję przewodni-
czącego Rady powierzono Stanisławowi Harasiukowi. Lucjan Bindek nadal jest 
przewodniczącym Związku Politycznie Represjonowanych Żołnierzy-Górników. 

 

Oświadczenie  
Wejherowskiego Zarządu  

Nieruchomości Komunalnych 
W związku z pojawieniem się jednostronnych 
i nieprawdziwych informacji o prowadzonym 
przez zamawiającego - Wejherowski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych, przetargu na 
wywóz odpadów z posesji zarządzanych 
przez WZNK na terenie miasta Wejherowa  
i Gościcina oraz czynności towarzyszące wyja-
śniam, że przetarg nie został jeszcze rozstrzy-
gnięty. Wobec budzących wątpliwość ofert 
zgodnie z art.  181 ust. 2 ust. z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759  
z póź. zm.) przystąpiono w dniu 2.01.2013 r. 
do powtórzenia czynności badania ofert.  
W związku z pojawieniem się wątpliwości, co 
do spełniania przez oferentów warunków 
przetargu, wezwano wszystkich oferentów 
do złożenia wyjaśnień. Z otrzymanych w dniu 
8 oraz 9 stycznia br. odpowiedzi wynika, że 
prawdopodobnie firma ZUK Sp. z o.o. nie speł-
nia jednego z warunków określonych w prze-
targu i zostanie wykluczona. Natomiast firma 
AGORA Sp. z o.o. nie udzieliła nam jasnych  
i wystarczających wyjaśnień potwierdzają-
cych spełnienie warunków przetargu. Wsku-
tek czego ww. postępowanie prowadzone jest 
w dalszym ciągu. 
 Oświadczam, że cały przebieg postępowania 
prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa zamówień publicznych w 
celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie ma 
żadnej rzekomej „afery”. Bezwzględnym obo-
wiązkiem zamawiającego jest przeprowadze-
nie przetargu zgodnie z prawem, m.in. wyja-
śnienie wszelkich wątpliwości. Jednocześnie 
wyrażam oburzenie faktem, że poprzez ataki 
w mediach oraz próby zastraszania zamawia-
jącego niektórzy oferenci chcą wywierć na-
cisk na prace komisji przetargowej w celu 
uzyskania korzystnego dla siebie wyni-
ku. Walka oferenta o zamówienie, o pieniądze 
powinna mieć swoje granice! Profesjonalni 
oferenci powinni też wiedzieć, że jeśli są nie-
zadowoleni z wyniku postępowania, to mogą 
zgodnie z prawem odwołać się do niezależne-
go organu – Krajowej Izby Odwoławczej lub 
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych.  
                         Dyrektor WZNK, Stanisław Makles 
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Czy ciepło zawsze oznacza bezpiecznie?  
W ostatnim artykule z cyklu „Dolina Redy i Chylonki” do-
wiedzieliśmy się o niebezpieczeństwach jakie niesie za so-
bą spalanie odpadów w naszych domowych instalacjach 
grzewczych. O tym, że powstała w wyniku tego sadza i 
krust powodując poważne uszkodzenia instalacji i nara-
żając właściciela nieruchomości na koszty związane z jej 
naprawą, dowiadujemy się corocznie podczas wizyty ko-
miniarza. Niestety, nie jest to jedyne zagrożenie jakie niesie 
za sobą nielegalne! pozbywanie się odpadów.  
Spalanie plastikowych butelek, zużytych opon, przedmio-
tów z gumy, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalni-
kach, farbach i lakierach powoduje emisję tlenku węgla, 
tlenku azotu, dwutlenku siarki, chlorowodoru, dioksyn, 
metali ciężkich. Związki te są rakotwórcze, naruszają struk-
turę kodu genetycznego, obniżają odporność immunolo-
giczną, osłabiają proces wzrostu i powodują zaburzenia 
hormonalne i neurologiczne, powodują poronienia, uszko-
dzenia płuc. Toksyczne działanie tych związków polega na 
powolnym uszkadzaniu wielu narządów wewnętrznych -
wątroby, nerek, rdzenia kręgowego i kory mózgowej.  
        W obecnie obowiązującym systemie gospodarowania 
odpadami mieszkaniec zobowiązany jest do podpisania 
umowy z firmą wywozową. Najniebezpieczniejszym z nich 
jest spalanie śmieci w nieodpowiedniej, zbyt niskiej tempe-
raturze. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleni-
skach domowych odbywa się w temperaturach 200-500oC. 
Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci 
gdyż proces ten, aby był bezpieczny, wymaga znacznie 
wyższych temperatur oraz zabezpieczeń uniemożliwiają-
cych emisję powstałych w procesie spalania szkodliwych 
substancji do atmosfery.  Nasuwa się więc pytanie- odpady 
można spalać czy jednak nie? Odpowiedź jest prosta: tak, 
ale tylko w specjalnie przystosowanych do tego instala-
cjach, objętych wszelkimi możliwymi zabezpieczeniami 
przyczyniającymi się do maksymalnego ograniczenia po-
wstających w wyniku tego szkodliwych substancji.  
Z dniem przejęcia przez gminy - od 1 lipca 2013 r. - 
obowiązku organizacji na swoim terenie sytemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi, spalanie od-
padów na własną rękę z tytułu uniknięcia opłaty za 
ich odbiór przez firmę wywozową nie będzie już wy-
tłumaczeniem.                          
    Należy zaznaczyć, że spalanie odpadów w instalacjach 
ich termicznego przetwarzania nie jest jedyną możliwą 
drogą do czystego i bezpiecznego środowiska naturalnego. 
Większość odpadów jakie produkujemy stanowią odpady 
surowcowe. Makulatura, plastik, szkło, a także odpowied-
nio wyselekcjonowane i zagospodarowane odpady niebez-
pieczne (w tym m.in. baterie, akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny) stanowią cenne źródło surow-
ców, których odzysk i ponowne wykorzystanie ograniczyć 
może znacznie zużywanie kurczących się w zastraszają-
cym tempie zasobów paliw kopalnych. Musimy pamiętać, 
że to właśnie my jesteśmy głównym ogniwem tego proce-
su – segregacja odpadów efektywna jest tylko wówczas, 
gdy prowadzimy ją u źródła- w naszych domach. 

KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  i Chy-
lonki” ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia, www.kzg.pl                                                                                                                                                                                     
gospodarka odpadami: (58)6246611, dgo@kzg.pl 

Informacja 
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych zaprasza na 
bezpłatną naukę mowy zastępczej wszystkich chorych, 
którzy w wyniku przeprowadzonej operacji utracili głos i 
dotknięci zostali dolegliwościami utrudniającymi normal-
ne życie.  

   Stowarzyszenie zajmuje się rehabilitacją poszpitalną 
głosu i mowy. Dla członków Towarzystwa organizowane 
są obozy rehabilitacyjne z nauką mowy zastępczej oraz 
prowadzone są spotkania z różnymi specjalistami.  
   Zadanie finansowane jest dla mieszkańców Wejherowa 
przez Urząd Miejski w Wejherowie. 

 Wszystkich, którzy chcą wstąpić do PTL zapraszamy na 
zajęcia, które odbywają się w każdy czwartek w godz. 13-
15 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych 
Gdynia ul. 3 Maja 27/31. Kontakt: Henryk Pilawski, prze-
wodniczący tel. 5816980756 lub 604184017   

    Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski 
Oddział Rejonowy z siedzibą w Gdyni  dziękuje serdecz-
nie Zygmuntowi Krauze właścicielowi cukierni  
„Agusia” w Gdyni, Elżbiecie Wurm właścicielce baru  
„Lech” w Gdyni oraz Annie Hinc z Redy za wsparcie rze-
czowe i finansowe oraz wszystkim którzy przekazali  
1 proc. od podatku na działalność Polskiego Towarzy-
stwa Laryngektomowanych O/Gdańsk z siedzibą w Gdyni 
w 2012 r. - przewodniczący Henryk Pilawski. 

Meldunkowe zmiany  
obowiązujące od 
1 stycznia 2013 r.  

Wszelkie formalności z przemeldowaniem załatwi-
my już w jednym urzędzie, a czas na meldunek wy-
dłuża się z 4 do 30 dni.  

Od 1 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy 
regulujące kwestię meldunku: 

• nie ma konieczności wcześniejszego wymeldowania się 
w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się 
zameldować (wszystkie te czynności wykonywane są w 
jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym 
miejscu), 

• nie ma obowiązku podawania informacji o wykształ-
ceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania 
książeczki wojskowej, 

• zniesione zostały sankcje karne, m.in. dla obywateli 
polskich czy obywateli Unii Europejskiej za 
niedopełnienie obowiązku meldunkowego, 

• wydłużono termin na zgłoszenie meldunku do 30 dni 
(przedtem mieliśmy 4 dni, aby zameldować się w 
miejscu przebywania), 

• umożliwiono dopełnianie formalności meldunkowych 
w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, 

• zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich 
oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nieprzekraczający 
trzech miesięcy, 

• zniesiono obowiązek meldunkowego wczasowiczów 
 i turystów. 
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Dobry występ  
najmłodszych judoków 

Na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku odbył się Turniej Mikołajkowy Judo Dzieci 
w pięciu kategoriach wiekowych. Jak informuje Michał 
Kaczmarek, w turnieju bardzo dobrze zaprezentowali się 
podopieczni trenera Macieja Syski (AZS AWF i S) na co 
dzień ćwiczący w Wejherowie. Wśród najlepszych zawod-
niczek turnieju znalazła się wejherowanka Agata Syska 
AZS AWFiS Gdańsk (rocznik 2003-2006). 
Podczas turnieju miejsca na podium wywalczyli następu-
jący zawodnicy z Wejherowa: 1. miejsce w wadze 24,5 kg -
Agata Syska (AZS AWF i S), 2. miejsce w wadze 38 kg -
 Szymon Łomiński (AZS AWFiS, rocznik 2004), 3. miejsce 
w wadze 56 kg - Michał Itrych (AZS AWFiS, rocznik 2001 -
2002). W klasyfikacji drużynowej zwyciężył AZS AWFiS 
Gdańsk przed KS Gwardia Koszalin i  UKS Conrad Gdańsk. 

Debiut na muzycznym  
Prezydent Wejherowa współfinansował produkcję płyty 
nowo powstałego zespołu Rod z Wejherowa. 
O sobie piszą: "Powstaliśmy w kwietniu 2012, aby połą-
czyć rodzime tradycje (do czego nawiązuje nazwa zespo-
łu) z nowoczesnością w całkiem nowy, świeży sposób. Na-
szym celem nie jest jedynie znalezienie sposobu na fuzję 
syntetycznych brzmień z gatunku d'n'b, dubstep, breakbe-
at z archaicznym charakterem instrumentów dawnych 
(piszczałki, dudy), ale także stworzenie nowej jakości, któ-
ra miałaby być czymś więcej, niż jedynie przełożeniem za-
chodnich dokonań muzycznych na grunt rodzimy.  
Całość dopełnia treść tekstów będąca obrazem stosunku 
człowieka współczesnego do swych najdalszych, zapo-
mnianych korzeni. Czy te ambitne założenia uda nam się 
wcielić w życie, będzie można sprawdzić już w styczniu 
2013 r. za sprawą debiutanckiej epoki”. 

Bowlingowy sukces  

wejherowianek  
Podczas Mistrzostw Polski Juniorów w bowlingu rozegra-
nych we Włocławku wielki sukces odniosły wejherowianki 
Natalia Dragan i Anna Bargańska. Natalia Dragan zdobyła 
złoty medal i tytuł indywidualnej mistrzyni Polski w kate-
gorii juniorów starszych (do 21 lat). Natomiast Anna Bar-
gańska wywalczyła srebrny medal i tytuł I wicemistrzyni 
Polski w kategorii juniorów.  

Obie wejherowianki są uczennicami Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 w Wejherowie i od roku trenują w 
Bowling  Team pod okiem trenera ETBF Zbigniewa Bau-
tembacha. Natalia Dragan i Anna Bargańska są aktualnymi 
drużynowymi wicemistrzyniami  Wejherowa i powiatu. 
Wywalczyły również mistrzostwo szkół średnich Trójmia-
sta i województwa pomorskiego w VII edycji Międzyszkol-
nych Mistrzostw Bowlingowych rozegranych w ubiegłym 
roku na terenie obiektów CENTRUM U-7 w Gdyni i Gdań-
sku.  
Jak podkreśla Zbigniew Bautembach sukcesy Anny Bargań-
skiej i Natalii Dragan są ukoronowaniem jego 10-letniej 
pracy trenerskiej z młodzieżą ZSP 3 na torach wejherow-
skiego Klubu Bowlingowego „Olimp”. 

Zbigniew Bautembach ze swoimi zawodniczkami - Anną Bargańską 

(z lewej) i Natalią Dragan (z prawej) 

I Wejherowski   Konkurs  
kolęd i pastorałek kaszubskich 

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej 
w Wejherowie odbył się I  Wejherowski Konkurs Kolęd i 
Pastorałek Kaszubskich organizowany przez Społeczną 
Szkołę Podstawową nr 1. W grupie oddziału przedszkolnego 
i klasy pierwszej pierwsze miejsce zajęła Inga Solis – SP Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego, drugie - Amelia Walasiak- SSP 
nr 1, trzecie - Maria Markiewicz SP Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego i Maja Adamczyk - SSP nr 1. Wyróżnienie otrzymała 
Wiktoria Sirocka - SP nr 9 i Paulina Grochowska - Słoneczne 
Przedszkole. W kategorii klas drugich i trzecich:  pierwsze 
miejsce -  Aleksandra Pilarska - SP nr 8, drugie -  Magda 
Stanzecka – SP Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, trzecie - 
Oliwia Ciesielska – SSP nr 1 i Kinga Bądkowska SP Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego. Wyróżnienia otrzymały Nikola 
Hebel – SSP nr 8 i Helena Szatkowska – SSP nr 1.                  
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koncerty-wystawy-spotkania  
luty 2013 

Wejherowskie Centrum Kultury 
15.02, godz. 12 - Otwarty spektakl dla dzieci pt.  
„Cynamon i Trusia – podróż do lata” w wykonaniu Koła 
Teatralnego Eksperyment, Aula Gimnazjum nr 1 w Wej-
herowie, wstęp wolny.       
11-22.02 - Feryjna Akcja Sportowa Zima 2013 
22.02, godz. 18 - Biesiada Literacka - spotkanie autor-
skie z Janem Nowickim, Aula Gimnazjum nr 1  
w Wejherowie, wstęp wolny. 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
1.02, godz. 18 - aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie – 
Obchody Światowego Dnia Chorego. W programie „Wie-
czór wspomnień” – sceniczne wersje słuchowisk „Rze - 
ka” Daniela Odii i „Karnawał” Piotra Schmandta w wy-
konaniu aktorów-amatorów znanych z „Wieczoru z Fre-
drą”. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów przekaza-
ny zostanie na wejherowskie hospicjum im. św. Judy 
Tadeusza.  
27.02. godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Teatr Miejski w Gdyni  
2.02, godz. 17 - H. Ch. Andersen, Królowa Śniegu - pre-
miera; 
3.02, godz. 12 - Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu;  
5.02, godz. 11 - H. Ch. Andersen, Królowa Śniegu – pre-
miera szkolna; 
6.02, godz. 11 - Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu;  
7.02, godz. 11 - Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu;  
8.02, godz. 11 - Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu; 
9.02, godz. 11 - Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu;  
13.02, godz. 19 - Yasmina Reza, Bóg Mordu;  
14.02, godz. 19 - Yasmina Reza, Bóg Mordu; 
15.02, godz. 19 - Yasmina Reza, Bóg Mordu; 
16.02, godz. 19 - Francis Veber, Kolacja Dla Głupca; 
17.02, godz. 17- Francis Veber, Kolacja Dla Głupca; 
20.02, godz. 19 -  Dario Fo, Franca Rame,  Związek 
Otwarty; 
21.02, godz. 19 - Dario Fo, Franca Rame,  Związek Otwar-
ty; 
22.02, godz. 19 - Pam Gems, Piaf; 
23.02, godz. 19 - Pam Gems, Piaf; 
24.02, godz. 12-  Krakowski Salon Poezji - wiersze K.K. 
Baczyńskiego czytają Monika Babicka, Szymon Sędrowski  
i Dariusz Szymaniak; 
24.02, godz. 16 - Niedziela Melomana; 
24.02, godz. 19 - Pam Gems, Piaf; 
28.02, godz. 19 - Marek Koterski, Dzień Świra; 
Informacji udziela: Biuro Promocji czynne w godz. 9.00 - 

16.00, tel.: 58 660-59-22 

Zmiany w rozkładzie jazdy MZK 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. in-
formuje, że od 26 stycznia br. zostaną wprowadzone 
korekty rozkładów jazdy dla linii nr 10, 14 i 16.  

Linia nr 10 – w soboty, niedziele i święta – pierwszy kurs z 
Kębłowa zostanie przyspieszony o 10 minut i będzie wyko-
nywany o godz. 7.45. 
Linia nr 14 – opóźnione zostaną dotychczasowe popołu-
dniowe odjazdy z przystanku przy szkole w Orlu i będą wy-
konywane o godz. 14.08 i 15.58. 
Linia nr 16 – ulegają zmianie odjazdy z przystanków po-
czątkowych w dni powszednie w godzinach między 11 a 
16. Z przystanku Transportowa odjazdy będą wykonywa-
ne o godzinach: 11.31, 12.36, 13.36, 14.36 i 15.26, a z przy-
stanku os. Sikorskiego o godzinach: 112.49, 12.54, 13.54, 
14.54 i 15.44. 
Informacja całodobowa — dyspozytor MZK Wejherowo 
tel. 58 572 29 33.  

Taneczne sukcesy  
wejherowskich formacji 

W hali widowiskowo-sportowej w Łebie odbył się 
VII Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego. 
Wśród kilkuset tancerzy nie zabrakło formacji ta-
necznych działających przy Wejherowskim Centrum 
Kultury pod kierunkiem Elżbiety Czeszejko.  

Pierwsze nagrody zdobyły formacje: Baccara Junior  
w kat. Inne Formy do lat 11., Baccara Junior w kat. HIP 
HOP do lat 11. oraz Baccara w kat. Disco Show 12-15 lat. 
    Drugie miejsce w kat. Freestyle do lat 8. zajęły Bąbelki. 
Baccara w kat. HIP HOP 12-15 lat zajęła trzecie miejsce. 
Baccarki w kat. HIP HOP do lat 11. zajęły czwarte miej-
sce.   
   Natalia Pranga w kategorii Inne Formy do lat 11. zajęła 
trzecie miejsce, Weronika Dudek w kategorii Inne For-
my 12-15 lat wywalczyła trzecie miejsce, Zuzanna Cy-
man w kategorii Inne Formy 12-15 lat zdobyła piąte 
miejsce, Oliwia Roniarska w kategorii Inne Formy powy-
żej 15. lat – zajęła trzecie miejsce, Natalia Orchel w kate-
gorii HIP HOP wywalczyła piąte miejsce.  
Ponadto finalistkami zostały: Natalia Orchel, Agata Boj-
ke, Nadia Narloch.  



Str. 10                                                             Nowiny - www.wejherowo.pl                                               Styczeń 2013 r. 

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 

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, Spraw Społecznych,  

Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
StraŜ Miejska (Zenon Hinca)   

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 

(Stanisław Brzozowski)  
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 Placówek 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, (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. Parkowa 2A/20 

(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 

Pomysł na ferie  
Tak jak każdego roku podczas ferii zimowych będzie można  
w Wejherowie atrakcyjnie spędzić wolny czas. Dla dzieci  
i młodzieży do wyboru będzie wiele interesujących zajęć organizowanych 
przez placówki kulturalne i oświatowe:  

Ferie w WCK  
ArtFerie w Wejherowie zakończone wystawą prac wszystkich uczestników (22 
lutego, godz. 11.00). Dzieci młodsze: Zabawy z plastyką, dzieci starsze: Grafi-
ka (I tydzień), Papierowa wiklina i Mozaika (II tydzień). Gimnazjum nr 
1 w Wejherowie. Liczba miejsc ograniczona! Informacje i zapisy: 
58 672-27-75. 

Ferie w bibliotece  
12.02 - 22.02 „W Bibliotece jak w domu – bezpieczne spotkania z książ-
ką”– zajęcia w trzech grupach: zajęcia teatralne „Sięgaj do gwiazd!” – dla dzieci i 
młodzieży w wieku 11-13 lat zajęcia – dla uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawo-
wej. Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w Wypoży-
czalni dla Dzieci i Młodzieży. 
13.02, godz. 10.30 – przedstawienie teatralne „Pipi wędrowniczka” w wyko-
naniu Teatru Urwis z Krakowa – wstęp wolny,  
19.02, godz. 10.00 – przedstawienie teatralne „Magiczny Ołówek” w wykona-
niu Teatru Duet z Krakowa – wstęp wolny,  
23.02, godz. 12.00 – pokaz uczestników zajęć na zakończenie ferii.  

Ferie na sportowo  
Prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają dzieci i 
młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych na „ Akcję Zima 2013 ” – hale 
sportowe w Wejherowie. Zajęcia w  godzinach 10–13 oraz 13– 16. 
11.02–  PONIEDZIAŁEK - SP 6 –10:00 Piłka nożna rocz. 2001 - 2002; SP 8 –
10:00 Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców rocz. 2000 - 2002; 13:00 Piłka 
koszykowa dziewcząt i chłopców rocz. 1997 - 1999; SP 11 – 10:00 Piłka siatko-
wa dziewcząt i chłopców rocz. 2000 – 2001 
12.02 – WTOREK - SP 6 –10:00 Piłka nożna rocz. 1997 - 1998; SP 8 –10:00 
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców rocz. 2000 - 2001; 13:00 Piłka ręczna dziew-
cząt i chłopców  rocz. 1997 - 1999; SP 11 – 10:00 Piłka nożna rocz. 2000  
13.02– ŚRODA - SP 6 –10:00 Piłka nożna rocz. 2001 – 2002; SP 8 –10:00 Piłka 
nożna rocz. 2000; SP 11 – 10:00 Piłka siatkowa  rocz. 2000 – 2001 
14.02– CZWARTEK - SP 6 –10:00 Piłka nożna rocz. 1999 – 1998; SP 8 –10:00 
Piłka nożna rocz. 1997; SP 11 – 10:00 Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 
rocz. 2000 - 2001 
15.02 – PIĄTEK - SP 6 –10:00 Piłka nożna  rocz. 1999 - 2000; 13:00 Piłka ręcz-
na dziewcząt i chłopców rocz. 2000 - 2002; SP 8 –10:00 Unihokej dziewcząt i 
chłopców rocz. 1997 - 1999;  3:00 Unihokej dziewcząt i chłopców rocz. 2000 - 
2002 
18.02 –  PONIEDZIAŁEK - SP 5 –10:00 Unihokej dziewcząt i chłopców rocz. 
1997 - 1999; SP 6 –10:00 Piłka ręczna dziewcząt i chłopców rocz. 2000 - 2002; 
SP 8 – 10:00 Piłka nożna rocz. 2001 - 2002 
19.02 – WTOREK - SP 5 –10:00 Tenis stołowy dziewcząt i chłopców rocz. 
1997 – 1999,  2000 - 2002; SP 6 –10:00 Piłka koszykowa dziewcząt rocz. 
2000 – 2002; 13:00 Piłka ręczna dziewcząt i chłopców rocz. 1997 - 1999; SP 8 – 
10:00 Piłka koszykowa chłopców rocz. 2000 - 2002 
20.02 – ŚRODA - SP 5 –10:00 Unihokej dziewcząt i chłopców rocz. 2000 - 
2002; SP 6 –10:00  Piłka ręczna dziewcząt i chłopców rocz. 2000 - 2002; SP 8 – 
10:00 Piłka nożna rocz. 1998 - 1999 
21.02 – CZWARTEK - SP 5 –10:00 Piłka siatkowa  dziewcząt i chłopców rocz. 
1997 - 1999; SP 6 –10:00 Piłka ręczna dziewcząt i chłopców rocz. 2000 - 2002; 
13:00 Piłka nożna rocz. 2000 - 2001; SP 8 – 10:00 Piłka koszykowa dziewcząt 
rocz. 2000 - 2002 
22.02 – PIĄTEK - SP 6 –10:00 Piłka nożna rocz. 1999 - 1998; 13:00  Piłka  ko-
szykowa dziewcząt rocz. 2000 – 2002; SP 8 – 10:00 Piłka nożna rocz. 1997 






