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Protest radnych w sprawie wycinki drzew  
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa radni podjęli większo-
ścią głosów uchwałę w sprawie protestu dotyczącego wycinki 50. drzew  
w ul. 12 Marca.   
W uchwale z dnia 5 lutego 2013 r.  Rada Miasta Wejherowa wyraziła kategoryczny 
sprzeciw wobec zamiarów Starosty Wejherowskiego i Zarządu Drogowego dla Po-
wiatu Puckiego i Wejhe-
rowskiego w zakresie wycinki 50. 
drzew, o wartości historycznej 
i za-bytkowej, rosnących w ulicy 
12 Marca w Wejherowie, związa-
nej z zada-niem inwestycyjnym: 
Przebudowa układu drogowego 
drogi powiatowej Nr 1487G - ul. 
12 Marca na odcinku za przejaz-
dem kolejowym poprzez skrzyżo-
wanie ulicy 12 Marca z ul. Myśliw-
ską i do skrzyżowania z ul. Toro-
wą w Wejherowie dł. 333 m. 
    Jak czytamy w uzasadnieniu: „Wycinkę 50. drzew uważamy za akt barbarzyń-
stwa na żywej przyrodzie naszego miasta, za działanie nieprzemyślane 
i niepotrzebne. Istnieją ponadto poważne wątpliwości natury formalnej dotyczące 
planowanej wycinki drzew.  Jesteśmy zdania, że jest to działanie szkodliwe dla 
mieszkańców Wejherowa, gdyż degraduje przestrzeń publiczną, niszczy przyrodę, 
krajobraz i otoczenie, w którym mieszkają. Apelujemy do Pana Starosty 
o zaniechanie planowanej wycinki drzew! Oczekujemy działań, które są korzystne 
dla mieszkańców i poprzedzone szerokimi, rzeczywistymi konsultacjami społecz-

nymi, w tym z władzami miasta 
Wejherowa.   Wyrażamy nadzie-
ję na zrozumienie i poszano-
wanie ze strony Starosty Wejhe-
rowskiego kulturowych, histo-
rycznych i społecznych wartości 
wiążących się z istnieniem 
i zachowaniem zabytkowej alei  
lipowej w ul. 12 Marca”.  

 Szczegółowe uzasadnienie:  
www.wejherowo.pl 

Wejherowianie odznaczeni  
przez Prezydenta RP  

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z grupą paraolimpijczyków, 
prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył ordery i odznaczenia 
państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju i upowszechniania sportu 
osób niepełnosprawnych. 

   Wśród uhonorowanych 
sportowców, trenerów 
i działaczy byli także repre-
zentanci wejherowskiego 
Integracyjnego Stowarzy-
s zenia Spor t ow ego 
"START" - Alicja Eigner 
i trener Maciej Bieniasz-
Krzywiec.  

   Alicja Eigner i jej trener 
Maciej Bieniasz-Krzywiec 
(ISS START Wejherowo) 
uhonorowani zostali Brązo-
wymi Krzyżami Zasługi. Przypomnijmy, że mieszkanka Wejherowa Alicja 
Eigner na ostatnich Igrzyskach Paraolimpijskich Londyn 2012 zdobyła brązowy 
medal w turnieju drużynowym tenisa stołowego. 

 

 

 

Miasto  
dofinansuje  

wejherowski Gryf 
Krzysztof Hildebrandt,  
prezydent Wejherowa 

- Wejherowski Klub Sportowy „Gryf 
Orlex” każdego roku otrzymuje dotację 
na szkolenie dzieci i młodzieży. W 2011 
 i 2012 r., kiedy klub odnosił największe 
sukcesy sportowe, jako samorząd w 
uznaniu zasług nagrodziliśmy piłkarzy  
i kierownictwo Klubu. Przekazaliśmy 
także środki na promocję poprzez sport. 
Tylko w latach 2010-2012 Klub otrzy-
mał z budżetu miasta 234 tys. zł. W trak-
cie ostatniego spotkania z zarządem klu-
bu zaproponowaliśmy na 2013 r. dofi-
nansowanie w wysokości prawie 100 
tys., zł, w tym 40 tys. na szkolenie dzieci  
i młodzieży oraz 50 tys. zł na promocję 
poprzez sport.  

7 mln na sport  
W ciągu ostatnich trzech lat na kulturę 
fizyczną i sport wydatkowaliśmy pra-
wie 7 mln złotych. Pieniądze te przezna-
czyliśmy m.in. na dotacje dla stowarzy-
szeń kultury fizycznej, z których skorzy-
stało 24 stowarzyszeń, dofinansowanie 
organizacji imprez sportowo-
rekreacyjnych, zajęcia pozalekcyjne w 
szkołach i utrzymanie obiektów sporto-
wych.  

Inwestujemy w  dzieci i młodzież 
Kultura fizyczna i sport, to bardzo waż-
na dziedzina życia lokalnej społeczności. 
Wspieramy tę sferę działalności po-
przez przyznawanie corocznie dotacji 
dla klubów i stowarzyszeń sportowych 
w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręcz-
na, koszykówka, siatkówka, lekka atlety-
ka, pływanie, tenis ziemny, tenis stoło-
wy, unihokej, sporty walki, strzelectwo, 
nordic walking. Zawodnicy naszych klu-
bów odnoszą sukcesy zarówno w grach 
zespołowych, jak i konkurencjach indy-
widualnych. Ponadto finansujemy roz-
grywki Miejskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, wspieramy organizatorów 
międzynarodowych, ogólnopolskich  
i lokalnych imprez sportowych organi-
zowanych na naszym terenie, pokrywa-
my koszty wyjazdów reprezentacji wej-
herowskich klubów na zawody sporto-
we, nagradzamy najlepszych sportow-
ców, trenerów i działaczy. Priorytetem 
w naszych formach finansowania kultu-
ry fizycznej jest rozwój i upowszechnia-
nie sportu wśród dzieci i młodzieży w 
wielu dyscyplinach a także systematycz-
ne wzbogacanie infrastruktury sporto-
wej, co pozwala na zrównoważony  
i wszechstronny rozwój fizyczny młode-
go pokolenia wejherowian.  
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Małe Trójmiasto Kaszubskie  
a budowa elektrowni atomowej 

Przedstawiciele Małego Trójmiasta spotkali się w wej-
herowskim Urzędzie Miejskim z dr. hab. Zdzisławem 
Gawlikiem, wiceprezesem Polskiej Grupy Energetycznej 
Energetyka Jądrowa  i PGE EJ1.  

Jak powiedział Zdzisław Gawlik podczas spotkania, które 
zorganizował przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Le-
szek Glaza, projektowane są  dwie lokalizacje elektrowni 
jądrowej na Pomorzu: w Gniewinie lub Choczewie, jednak 
sprawa projektowanej wstępnie budowy elektrowni jądro-
wej jest dopiero w fazie badań specjalistycznych. Nie wy-
kluczone, że gdy te dwa miejsca odpadną, to spółka PGE 
Energetyka Jądrowa przystąpi do badań następnych po-
tencjalnych lokalizacji na terenie naszego kraju.  
Podczas spotkania padło stwierdzenie, że Wejherowo, Re-
da czy Rumia, jako miejscowości nie będące gminami 
ościennymi, nie otrzymają żadnych konkretnych korzyści 
finansowych do swoich budżetów. Przyszli pracownicy, 
którzy zamieszkają na terenie jednej z tych gmin na pewno 
będą korzystać z oświaty, służby zdrowia i innych sekto-
rów życia na terenie Wejherowa, a miasto z tego tytułu nie 
uzyska żadnych korzyści od rządu.   
- Drogami miasta i powiatu będą się przemieszczać pojaz-
dy z ciężkimi konstrukcjami a nawet paliwem jądrowym, 
ale to nie będzie miało wpływu na wielkość budżetu pobli-
skich miast – mówili przedstawiciele Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego.  Więcej www.wejherowo.pl 

  Krystyna Kłosin interesowała się sprawami, jakimi zajmują 
się młodzieżowi delegaci z wejherowskich gimnazjów. Dzieliła 
się też swoimi doświadczeniami ze swej pracy poselskiej, co 
spotkało się z żywym zainteresowaniem gimnazjalistów. Wy-
znała, że przez jakiś czas uczęszczała do Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Wejherowie. Podczas spotkania przedstawiła informa-
cje na temat pracy polskiego sejmu i mówiła także o efektach 
prac polskiego rządu. 
  Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Leszek Glaza, powie-
dział, że spotkanie miało cel edukacyjny. W poprzednim spotka-
niu uczestniczył radny miejski Dariusz Kreft, a 1 marca gościć 
będzie europoseł Jarosław Wałęsa. Koordynatorem prac Mło-
dzieżowej Rady Miasta jest Katarzyna Merc z Gimnazjum nr 1. 

Krystyna Kłosin gościem Młodzieżowej Rady Miasta  
Gościem Młodzieżowej Rady Miasta Wejherowa podczas spotkania w ratuszu była Krystyna Kłosin z Rumi, 

posłanka Platformy Obywatelskiej.  

Najpiękniej oświetlone posesje 
i balkony  w Wejherowie 

Po raz dziesiąty Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt przyznał nagrody w konkursie na najbar-
dziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna 
lub ogrodu na terenie Wejherowa.  

Zwycięzcami konkursu zostali: Jolanta Damaszke  
z ul. Pruszkowskiego w kategorii ogrody i Marek Miotke 
z ul. Sobieskiego w kategorii balkony. 
Drugie miejsce w kategorii dekoracje świąteczne ogrodów 
zajął Zbigniew Wolanin z ul. Wczasowej, a trzecie – Miro-
sław Kłusak z ul. Sędzickiego. W kategorii dekoracje świą-
teczne balkonów drugie miejsce zajęli Angelika i Piotr Dęb-
scy z ul. Sikorskiego. Wyróżnienia przyznano Barbarze 
Wojewódzkiej z ul. Ludowej, Elżbiecie Poczan z ul. Iwasz-
kiewicza i Janowi Myszce z ul. Sędzickiego. 
- Jestem szczęśliwa widząc, jak aktywnie włączacie się Pań-
stwo w dekorowanie miasta poprzez upiększanie swoich 
posesji, okien i balkonów – powiedziała przewodnicząca 
komisji Teresa Patsidis.  
- Cieszę się, że mieszkańcy czynnie włączają się do 
uatrakcyjniania swojego otoczenia właśnie poprzez 
św iąteczne dek orow anie swoich domów  – 
mówił  prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. -  Jest 
to podkreślenie atmosfery tego świątecznego okresu. 
Chcemy, aby mieszkańcy Wejherowa w szczególny sposób 
odczuwali magię Świąt Bożego Narodzenia, aby miasto 
było dla nich atrakcyjne. 
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Srebrny Jubileusz Parafii  
pw. Chrystusa Króla 

Z udziałem metropolity gdańskiego ks. abp. Sławoja Lesz-
ka Głódzia i księży dekanatu wejherowskiego m.in.  z ks. 
prałatem Tadeuszem Reszką, obchodzono uroczyście jubi-
leusz 25-lecia Parafii Chrystusa Króla i bł. A. Kotowskiej. 
W uroczystej Mszy św. uczestniczyli m.in. wiceminister 
Kazimierz Plocke oraz wejherowscy prezydenci Krzysztof 
Hildebrandt i Bogdan Tokłowicz. 

   Z okazji srebrnego jubileuszu Parafii pw. Chrystusa Króla 
i bł. Alicji Kotowskiej prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wręczył proboszczowi ks. prałatowi Danielowi 
Nowakowi okolicznościowe grawerowane podziękowanie 
i miniaturkę Statuetki Jakuba Wejhera, a ks. abp. Sławoja 
Leszka Głódzia uhonorował Medalem Róży. 

Modlitwa za chorych i cierpiących  
Z okazji Światowego Dnia Chorych wielu wejherowian 
modliło się w kościele oo. Franciszkanów - San-
ktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie, o zdro-
wie własne i swoich najbliższych. Mszy św. przewod-
niczył wikariusz prowincji o. Borys Soiński, zastępca 
prowincjała.  
W nabożeństwie uczestniczyli tradycyjnie wejherowscy 
prezydenci – Krzysztof Hildebrandt i Bogdan Tokłowicz. 
     W swojej homilii o. Daniel Szustak powiedział, że niko-
mu nie życzy się cierpienia, ale jeśli ono już jest, to spró-
bujmy je wykorzystać dla ludzi zdrowych, bo przecież 
Zbawiciel swoim cierpieniem odkupił świat. Ojciec Da-
niel mówił, że przyjmując Sakrament Namaszczenia 
umacniamy ducha i ciało. 

Prezentacja multimedialna  
w YMCA 

W siedzibie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku YMCA przy ul. Kopernika w Wejherowie zebrali 
się turyści-seniorzy, aby obejrzeć prezentację multime-
dialną obrazującą imprezy przeprowadzone w I se-
mestrze roku akademickiego 2012/2013. 
   Przed projekcją przewodnik turystyki pieszej PTTK Edwin 
Nawrocki przypomniał, że w ciągu jesienno-zimowym Sekcja 
Turystyczna WUTW zorganizowała 8 wycieczek i spotkań, 
w których wzięło udział ok. 220 uczestników.  

Wędkarze stawiają na sport, 

ekologię i edukację 
Wejherowscy wędkarze podsumowali miniony rok i na 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrali nowe wła-
dze Koła PZW nr 80 Wejherowo Miasto. Przewodniczą-
cym  został wybrany ponownie Mariusz Baliszewski. 
Liczące 948 członków koło PZW jest największym pod wzglę-
dem liczebności stowarzyszeniem w naszym mieście.  
Podczas zebrania uhonorowano wyróżniających się członków 
koła. Srebrną odznakę PZW otrzymał Adam Elwart. Puchar  
i Tytuł Wędkarza Roku 2012 w kat. juniorów otrzymał Rafał 
Elwart, a Tytuł Wędkarza Roku 2012  w kat. seniorów otrzymał 
Dariusz Stochaj. Statuetki za aktywny udział w ochronie wód 
otrzymali: komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej 
Adam Elwart oraz Daniel Gacki i Piotr Gliwiński. Natomiast dy-
plomy za aktywne zaangażowanie w ochronę wód otrzymali: 
Przemysław Rohraff, Henryk Lademan i Mariusz Baliszewski.     
Statuetką za współpracę w promowaniu wędkarstwa i ochrony 
wód uhonorowano prezydenta  Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta oraz Michała Machnikowskiego.  
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Informacja 
Polskie Towarzystwo Laryngekto-
mowanych zaprasza na bezpłatną 
naukę mowy zastępczej wszyst-
kich chorych, którzy w wyniku 
przeprowadzonej operacji utracili 
głos i dotknięci zostali dolegliwo-
ściami utrudniającymi normalne 
życie.  
Stowarzyszenie zajmuje się rehabili-
tacją poszpitalną głosu i mowy. Dla 
członków Towarzystwa organizowa-
ne są obozy rehabilitacyjne z nauką 
mowy zastępczej oraz prowadzone 
są spotkania z różnymi specjalistami. 
Zadanie finansowane jest dla miesz-
kańców Wejherowa przez Urząd 
Miejski w Wejherowie.  
    Wszystkich, którzy chcą wstąpić do 
PTL zapraszamy na zajęcia, które od-
bywają się w każdy czwartek w godz. 
13-15 w Gdyńskim Centrum Organi-
zacji Pozarządowych Gdynia ul. 3 Ma-
ja 27/31.  
Kontakt: Henryk Pilawski - Przewod-

niczący PTL,  tel. 58 698 07 56 lub 
604 184 017.   

Życzenia  
dla stulatki  

Setne urodziny obchodziła 
w gronie rodziny wejherowianka 
Maria Kotlarz. Jubilatka ma dwoje 
dzieci, troje wnucząt i czworo pra-
wnucząt. 
    Pani Maria pochodzi z Poznania, 
a w Wejherowie mieszka od 1974 
roku. Jej mąż był nauczycielem. 
Z okazji setnych urodzin zastępca 
prezydenta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz podarował jubilatce prezent 
wraz z gratulacjami i życzeniami od 
władz miasta. 

   Jak powiedziała dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz, 
od kilku lat z okazji zbieżności dat śmierci patrona biblioteki 
Aleksandra Majkowskiego i Światowego Dnia Chorych pra-
cownicy biblioteki i osoby publiczne z Wejherowa kwestują 
na rzecz Wejherowskiego Hospicjum Domowego pw. św. 
Judy Tadeusza. W przygotowywaniu konkretnych projek-
tów współpracuje wielu wejherowian. 
   Głównym motywem tegorocznej inicjatywy charytatywnej 
były słuchowiska nagrane w bibliotece przy pomocy wejhe-
rowskich społeczników. Pierwszym z nich, nagranym jako 
słuchowisko i przygotowanym w formie przedstawienia, 
był „Karnawał” Piotra Schmandta. W nagraniu słuchowiska 
wzięli udział Bogdan Tokłowicz, Gabriela Lisius, Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek i Jacek Thiel. Dwa pozostałe słuchowiska nagrane przez bi-
bliotekę to „Rzeka” Daniela Odii oraz „Bajka o zbójcy Czorlińskim" wg Aleksandra 
Majkowskiego. W nagraniu „Rzeki” wystąpili: Gabriela Lisius, Daria Reinke, Tomasz 
Fopke (również reżyser), Krzysztof Powałka i Patryk Block. W słuchowisku „Bajka 
o zbójcy Czorlińskim" wystąpili członkowie Chóru Męskiego „Harmonia” pod kierun-
kiem Ryszarda Nalepki. W bibliotece i w ratuszu można nabyć płyty CD z nagraniami 
słuchowisk w zamian za datki w wys. 20 zł na rzecz Hospicjum Domowego.   

Spektakl charytatywny na rzecz Hospicjum 
Z okazji Światowego Dnia Chorych w auli Gimnazjum nr 1 wystawiono 
przedstawienie „Karnawał” pióra wejherowskiego literata Piotra 
Schmandta. Z minirecitalem piosenek o tematyce patriotycznej 
i solidarnościowej wystąpił znakomity bard Marcin Skrzypczak.  

Lp. Miejscowość Opłata bez segre-
gacji 

Opłata 
z segregacją 

1. Cedry Wielkie 78 zł 48 zł 

2. Pszczółki 78 zł 43 zł 

3. Suchy Dąb 75 zł 45 zł 

4. gm. Malbork 71 zł 46 zł 

5. Linia 70 zł 35 zł 

6. Studzienice 66 zł 33 zł 

7. Stężyca 60 zł 42 zł 

8. Nowy Dwór Gd. 60 zł 39 zł 

9. Miłoradz 59 zł 40 zł 

10. Kwidzyn 59 zł 39 zł 

11. Wejherowo  55 zł 35 zł 

12. gm. Kwidzyn 47 zł 37 zł 

13. Rzeczenica 40 zł 32 zł 

14 Borzytuchom 27 zł 27 zł 

Komunikat w sprawie „ustawy śmieciowej”  
W związku z licznymi informacjami dotyczącymi „ustawy śmieciowej” informu-
jemy mieszkańców, że Urząd Miejski w Wejherowie oczekujr na wejście w życie 
znowelizowanej ustawy i dopiero po jej analizie podjęta zostanie ostateczna 
decyzja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w na-
szym mieście. Zmiany m.in. pozwolą gminom naliczać opłaty za wywóz odpa-
dów według różnych metod, a nie tylko jednej. Na stronie internetowej miasta: 
www.wejherowo.pl zamieszczone zostaną informacje dotyczące gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi w naszym mieście. Udostępnione zostaną druki 
deklaracji „śmieciowych”, które właściciele nieruchomości zamieszkałych będą 
musieli złożyć w urzędzie miasta w odpowiednim terminie. Znajdą się tam rów-
nież bieżące informacje o działaniach władz miasta w tej dziedzinie, a także róż-
norodne materiały związane z gospodarką odpadami komunalnymi. 
Tabela zawiera porównanie opłat ryczałtowych za odbiór odpadów w miejscowo-
ściach woj. pomorskiego, gdzie uchwalone już zostały stawki do końca 2012 r. 
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Sukces WSS „Fight Zone” 
21 medali wywalczyli zawodnicy Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego podczas I Otwartych Mistrzostw Pol-
ski w sztukach walki Federacji World Fightsport and Mar-
tial Arts Council. W zawodach udział wzięło prawie 150. za-
wodników z 23. polskich klubów kickboxingu. Rolę sędzie-
go głównego imprezy pełnił Rafał Karcz z Wejherowa.  

   21 medali, w tym najwięcej, bo 9 złotych, 8 srebrnych i 4 brą-
zowe medale, wywalczyli zawodnicy Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego, trenujący w sekcji WSS „Fight Zone”. 
Pierwsze miejsca i Mistrzostwo Polski w swoich kategoriach 
wiekowych, wzrostowych i wagowych wywalczyli: Maciej Fra-
gel - dzieci semi contact do 130 cm wzrostu; Kinga Szymerow-
ska - senior light contact powyżej 82 kg; Nikola Siecińska - mło-
dzik semi contact do 150 cm;Paulina Stenka - młodzik semi 
contact powyżej 150 cm; Kornelia Szymańska - kadet semi con-
tact do 170 cm; Filip Raczyński - dzieci do 140 cm; instruktor 
Andrzej Duszyński - senior do 84 kg light contact; Filip Stark - 
młodzik semi contact do 150 cm. Wyniki wejherowskich kick-
boxerów, podopiecznych Rafała Karcza oraz Andrzeja Duszyń-
skiego, dostępne są na stronie www.sportwejherowo. pl 

Halowy Turniej Piłki Nożnej  
Podczas Turnieju Halowej Piłki Nożnej, który został 

rozegrany 3 lutego w hali Zespołu Szkół  nr 2 w Wej-

herowie, Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa wy-

walczył Huzar Choczewo.  

   W turnieju wzięło udział 10 drużyn z rocznika 2003, 
w tym dwie drużyny Akademii Błękitni Wejherowo. Elimi-
nacje zostały rozegrane w dwóch grupach po 5. drużyn. 
Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do pół-
finałów. W tej czwórce znalazł się jeden zespół Błękitnych. 
Młodzi wejherowianie przegrali walkę o finał z GOSiRT 
Luzino 0:1. W drugim półfinale Huzar Choczewo wygrało 
2:1 z AP16 Gdynia. A w walce o 3. miejsce Błękitni Wejhe-
rowo pokonali 2:0 AP16 Gdynia. 
   Puchary i medale ufundowane przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa w imieniu prezydenta wręczał Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promo-
cji i Turystyki wspólnie z dyrektor ZS3 Marzeną Misztal. 

Otwarcie Wejherowskiego  
Klubu Bokserskiego „Gryf” 

W siedzibie klubu przy ul. Kochanowskiego, na pię-
trze Hydroforni Wejherowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej odbyła się oficjalna inauguracja Wejherow-
skiego Klubu Bokserskiego "Gryf". 

  Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali Hubert Skrzypczak -
brązowy medalista olimpijski w boksie z Meksyku (1968), 
prezes WKB "Gryf" Wojciech Wasiakowski oraz wejherowscy 
prezydenci Krzysztof Hildebrandt i Bogdan Tokłowicz.  

   Jak powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt, miasto 
wspiera wejherowski sport poprzez udzielanie dotacji wielu 
stowarzyszeniom kultury fizycznej oraz budowę boisk spor-
towych. - Należy się cieszyć, że powstał w naszym mieście 
klub bokserski, bo historia Wejherowa w tym zakresie jest 
bogata, czego przykładem jest medal olimpijski Huberta 
Skrzypczaka - mówi Krzysztof Hildebrandt. 
- Mamy worki, gruszki, rękawice, materace, skakanki, a więc 
wszystko co niezbędne do treningu ogólnorozwojowego 
i bokserskiego. Jestem przekonany, że każdy, kto zechce tutaj 
trenować będzie zadowolony - mówi Wojciech Wasiakowski.  
Treningi będą odbywały się zawsze w poniedziałki, środy 
i piątki o tych samych godzinach. Natomiast dla dzieci od lat 7. 
dla których obecnie trwa nabór, treningi będą odbywały się 
we wtorki i czwartki o godz. 18. 

Złoto dla Agaty Syski  
Agata Syska z Wejherowskiej Szkółki Judo wywalczyła 
złoty medal w Otwartych Mistrzostwa UKS Galeon 
w Judo „Gdynia 2013”. 
W swojej kategorii nie dała szans rywalkom wygrywając 
wszystkie swoje cztery walki przed czasem. W tej samej 
kategorii startowała również Faustyna Konkol, która zajęła 
wysokie 5. Miejsce. Dobre 7. miejsce wywalczył również 
Jakub Konkol.  Wejherowscy judocy trenują pod okiem tre-
nerów Macieja Syski i Mariusza Jaszewskiego. Zajęcia od-
bywają się we wtorki i czwartki w salce judo „elektryka” 
w Wejherowie. Trenerzy zapraszają wszystkie chętne dzie-
ci na treningi, a najmłodszych na  zabawę z judo. 
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Sukces klubu „Świat Tańca”  
Z sukcesami zaprezentowali się tancerze Klubu Tanecznego „Świat Tańca” prowadzonego przez Joannę 
i Jacka Bernaśkiewiczów podczas VII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Łebie.  

    Wśród najmłodszych tancerzy pierwsze miejsce w free-
style do lat 8.  wytańczyła Euforia, a trzecie miejsce Car-
menki. Natomiast Enigma wywalczyła brąz w disco show 
open. W hip-hopie pierwsze miejsce zdobyła Explozja, 
a drugie miejsca Expresik i Fusion.  
   Indywidualnie wśród najmłodszych w kategorii hip-hop 
drugie miejsce zdobyła Izabela Noga, trzecie – Marcelina 
Pośpieszna, a piąte miejsce – Inga Rynkowska i Paulina 
Klimczak. Ponadto w solo do lat 11. pierwsze miejsce zdo-
była Martyna Wild, a drugie miejsce Nikola Krueger. W kat. 
solo powyżej lat 15. czwarte miejsce wytańczyła Dominika 
Bernaśkiewicz, a piąte – Monika Dąbrowska. Duet Martyna 
Borucka i Nikola Krueger wywalczył czwarte miejsce. 
    Podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego 
w Rumi, gdzie startowali zawodnicy z Pomorza, Wrocła-
wia, Poznania i Koszalina trzy solistki z Wejherowa zdoby-
ły wysokie lokaty u sędziów Polskiego Związku Tańca  

Freestyle. W kategorii hip-hop do lat 11. Nikola Krueger 
zdobyła pierwsze miejsce, a Martyna Wild piąte miejsce. 
Natomiast Dominika Bernaśkiewicz w kat. hip-hop pow. lat 
16. wywalczyła drugie miejsce. 

Bal Karnawałowy w Pacyfiku  
Ponad sto dzieci wzięło udział  w Odjazdowym Balu  
Karnawałowym zorganizowanym przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół  Rodziny i Naprzód Wejherowo 
w Pacyfiku. 

   Jak powiedziała Zofia Kusterska ze Stowarzyszenia Przy-
jaciół Rodziny w tym roku do współpracy przy organizacji 
balu zaprosiła Katarzynę Dowgan i Monikę Zadarko ze Sto-
warzyszenia Naprzód Wejherowo, które mają spore do-
świadczenie w organizacji imprez dla dzieci niepełno-
sprawnych. 
- Dzięki temu nasz wspólny potencjał dał efekt w postaci 
znakomicie zorganizowanej imprezy integracyjnej dla 
dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, które razem bawi-
ły się doskonale – mówi Zofia Kusterska prowadząca od 
ponad 20. lat świetlicę dla dzieci szczególnej troski przy ul. 
Dworcowej. 
   W trakcie balu organizatorzy zaplanowali mnóstwo za-
baw i niepowtarzalnych atrakcji m.in. pokaz gigantycznych 
baniek mydlanych, pokaz magii na wesoło, wyskokowy 
konkurs na refleks, budowanie wieży Eiffla i chiński kon-
kurs kulinarny. Poszczególne gry i zabawy prowadzili stu-
denci i absolwenci psychologii, socjologii i pedagogiki Uni-
wersytetu Śląskiego. 

Tytani pokonali GKS Żukowo 
Po serii niepowodzeń w rundzie rewanżowej Tytani 
sięgnęli wreszcie po zwycięstwo. Po zaciętym i emo-
cjonującym pojedynku pokonali na boisku Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejherowie zajmujący dotychczas  
5. miejsce w tabeli GKS Żukowo 28:22 (13:11) .  
   Trochę nerwowy początek spotkania nie wskazywał na 
łatwą wygraną gospodarzy, gdyż to goście po pierwszym 
kwadransie gry prowadzili 3:5. Przełomowy moment spo-
tkania nastąpił przy remisie 6:6. Od tego rezultatu wejhe-
rowianie zaczęli dyktować warunki gry. W drugiej odsło-
nie zmotywowani przez trenera Piotra Rembowicza wej-
herowianie zagrali bardziej zdecydowanie i pew-nie poko-
nali żukowian. To zwycięstwo dało Tytanom 2 cenne 
punkty i zapewniło awans na 8. miejsce z dorob-kiem 15. 
punktów. Mimo transmisji Mistrzostw Świata w Val di 
Fiemme, gdzie o czołowe miejsca rywalizowali polscy 
skoczkowie,  szczypiornistom Tytanów kibicowała pełna 
trybuna wejherowskich kibiców gorąco dopingując swoich 
zawodników. Tytanom kibicował m.in. Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta miasta Wejherowa.  
   W składzie Tytanów Wejherowo wystąpili: Robert 
Wicon, Marcin Wicki, Kamil Wicki, Tomasz Bartoś, 
Remigiusz Sałata, Jakub Poerling, Przemysław Kiedrowski, 
Krzysztof Brzeski, Rafal Wicki, Michał Lanc, Paweł 
Zaworski, Karol Behrend, Bartosz Uzdrowski. Bramkarze: 
Szymon Cholcha, Damian Nowosad i Krzysztof Funk. 
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koncerty-wystawy-spotkania  
marzec 2013 

Wejherowskie Centrum Kultury  
17.03, godz. 17 -  Droga Krzyżowa z Chrystusem na Kalwarii 
Wejherowskiej w wykonaniu zespołu wokalnego Art’n’Voices - 
Kościół p.w. Św. Leona Wielkiego w Wejherowie; 
24.03, godz. 10.30 - Inscenizacja Wjazdu Chrystusa do Jerozo-
limy Kaszubskiej w wyk. Misterników Kaszubskich - Brama 
Oliwska, następnie przemarsz do Kolegiaty Wejherowskiej; 
24.03, godz. 15 - Wejherowskie Misterium Męki Pańskiej. In-
scenizacja Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej  
w wyk. „Misterników Kaszubskich”,  reż. Wojciech Rybakowski. 
29.03, godz. 10 - Wejherowskie Misterium Męki Pańskiej. 
Inscenizacja Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej  
w wyk. „Misterników Kaszubskich”, reż. Wojciech Rybakowski. 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
8.03, godz. 17– wernisaż wystawy L.onginy Wysockiej  
 „Wiosna w sztuce”;  
13.03,  godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika;  
13.03, godz. 17 –  zakończenie plebiscytu „Gryf Literacki 2012” 
oraz ogłoszenie wyników akcji na rzecz wejh. hospicjum; 
27.03,  godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
marzec: spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Doro-
słych i dla Młodzieży; projekt ”Literackie spacery po Wejhero-
wie” - spotkanie pierwsze – Piotr Schmandt, internetowy 
konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu wejhe-
rowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru; uczest-
nictwo w projekcie „skrytykuj.pl” organizowanym przez Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej; Powiatowo-Gminny Konkurs 
Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô”  (organizator: Bibliote-
ka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy  
w Bolszewie, partner: Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, zgło-
szenia do 28 lutego, szczegóły: www.bpgw.org.pl).  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Rodzice dzieci w wieku 7-12 lat   
Jeżeli  Państwa dziecko ma stwierdzoną dysleksję rozwojową, 
zapraszamy do Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego 
TRAMPOLINA  przy ul. Sobieskiego 221/3 w  Wejherowie na 
terapię pedagogiczną prowadzoną innowacyjną Metodą 
Warnkego. Zajęcia są nieodpłatne w związku z otrzymaną z 
Miasta Wejherowa dotacją na realizację zadania publicznego. 
Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje: cen-
trum-trampolina@wp.pl . Zgłoszenia: tel. nr 723 002 004. 

Koncert Art'n' Voices  
w kolegiacie 

15 lutego w wejherowskiej kolegiacie odbył się pierwszy 
koncert z cyklu "Droga Krzyżowa. Z Chrystusem na Kal-
warii Wejherowskiej". Wykonawcami utworów muzycz-
nych był zespół wokalny Art’n’ Voices. Rozważania doty-
czące Męki Pańskiej czytał ks. Przemysław Lewiński. 
Jak powiedział przed koncertem ks. prałat Tadeusz Reszka, to 
wspólny projekt młodych artystów z terenu Ziemi Wejherow-
skiej nawiązujący do tradycyjnego nabożeństwa Drogi Krzyżo-
wej. Projekt obejmuje wydanie niewielkiej, liczącej ok. 50 stron 
książki z tekstami rozważań Drogi Krzyżowej wraz z fotogra-
fiami poszczególnych stacji Kalwarii. Na płycie CD znajdą się 
natomiast nagrania rozważań czytane przez prof. Jerzego Kisz-
kisa, wieloletniego aktora Teatru Wybrzeże w Gdańsku, a także 
utwory muzyczne skomponowane do poszczególnych kaplic 
kalwaryjskich a wykonywane przez profesjonalny zespół wo-
kalny Art’n’Voices z Wejherowa. 

Gryf Literacki 2012 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie in-
formuje, że trwa plebiscyt na najpopularniejszą książkę mi-
nionego roku – „Gryf Literacki 2012”. Warunki do nominacji: 
wydanie na terenie powiatu wejherowskiego, autor pocho-
dzi z terenu powiatu, bądź tematyka książki dotyczy naszego 
powiatu. Nominowane książki umieszczone są na stronie 
internetowej organizatora w zakładce Literacki Gryf 2012. 
O wyborze najpopularniejszej książki powiatu zadecydują 
bibliotekarze. Każda biblioteka miejska i gminna posiada je-
den głos. Ogłoszenie wyników 13 marca br. 

Kazimierz Kutz w Wejherowie  
Gościem pierwszej w tym roku Biesiady Literackiej w Wej-
herowie był Kazimierz Kutz, reżyser, autor książki  „Piąta stro-
na świata”. Spotkanie w auli Gimnazjum nr 1 poprowadził Kry-
stian Nehrebecki. Kazimierz Kutz opowiadał o specyfice regio-
nu śląskiego. Mówił, że należał do pierwszego pokolenia, któ-
re języka polskiego mogło uczyć się w polskich szkołach. Kazi-
mierz Kutz przez kilkanaście lat zbierał materiały do swojego 
dzieła. Po książkę Kazimierza Kutza powinien sięgnąć każdy, 
kto lubi Śląsk, ale i nie tylko, bo to doskonała okazja żeby zaj-
rzeć do dawnych śląskich familoków oraz poznać realia, 
w jakich kiedyś żyli Ślązacy.  
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 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;    
Materi ały info rmacyjne p rzyjmowa ne są codziennie w godzinach pracy Urzędu  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz insty tucji użyteczności 

publicznej drukowane są bezpła tnie.  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład  

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, (58) 677 70 38 
Zespół ds. Promocji i Turystyki 

(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
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 

(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 Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 37,  (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, (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 Rożyńska)  

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

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

Zmiana sygnałów alarmowych dla mieszkańców 
 U R ZĄD  MIE J SKI  W  W E JHE R OW IE 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALRMOWE 
załącznik do rozporządzenia Rady  Ministrów 

z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96) 

 
Lp. 

 
Rodzaj 
alarmu akustyczny  

system alarmowy 
środki masowego 

przekazu 
wizualny sygnał  

alarmowy 

1. Ogłoszenie 
alarmu 

Sygnał  
akustyczny  

– modulowany 
dźwięk syreny  

w okresie  
trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie za-
powiedź słowna:  

Uwaga!  Uwaga!  Uwaga! 
Ogłaszam alarm (podać 

przyczynę, rodzaj alarmu)
……………….. 

dla ………………... 

Znak żółty  
w kształcie trójkąta 

lub w uzasadnionych 
przypadkach innej 

figury  
geometrycznej 

2. Odwołanie 
alarmu 

Sygnał akustyczny 
- ciągły dźwięk 
syreny w okresie 

trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie za-
powiedź słowna:  

Uwaga!  Uwaga!  Uwaga! 
Odwołuję alarm (podać 

przyczynę, rodzaj alarmu)
……………….. 

dla ………………… 

 

Sposób ogłaszania alarmu 

U R ZĄD  MIE J SKI  W  W E JHE R OW IE 
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

załącznik do rozporządzenia Rady  Ministrów 
z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96) 

 
 
Lp. 

 
 

Rodzaj 
komuni- 

katu 

Sposób 
ogłaszania komunikatu 

akustycz 
-ny system 
alarmowy 

środki 
masowego 
przekazu 

akustycz-
ny system 
alarmowy 

środki 
masowego 
przekazu 

1. Uprzedzenie 
o zagrożeniu 
skażeniami 

 Powtarzana trzykrot-
nie zapowiedź słowna: 
Uwaga!Uwaga!
Osoby znajdujące się 
na terenie………….. 
około godz….min.… 
może nastąpić skaże-
nie (podać rodzaj 
skażenia) w kierunku 
(podać kierunek) 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:   
Uwaga!  Uwaga! 
Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu  
…......... .... .... .... .... .... ..

(podać rodzaj  
skażenia)  

dla ......... .... .... .... 

2. Uprzedzenie 
o zagrożeniu 
skażeniami 
  

 Formę i treść komuni-
katu uprzedzenia  
o zagrożeniu zakaże-
niami ustalają organy 
Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:   
Uwaga!  Uwaga! 
Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu  

…...............................
(podać rodzaj skażenia)  
dla ......... .... .... .... 

 Uprzedzenie 
o klęskach 
żywioło-
wych i za-
grożeniu 
środowiska 
 

 Powtarzana trzykrot-
nie zapowiedź słow-
na: Informacja o za-
grożeniu i sposobie 
postępowania miesz-
kańców……… 
(podać rodzaj zagroże-
nia, spodziewany czas 
wystąpienia i wytycz-
ne dla mieszkańców 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
Uwaga!  Uwaga! 
Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu  
…......... .... .... .... .... .... ..
(podać rodzaj klęski)  
dla ......... .... .... .... 

Sposób 
odwołania komunikatu 






