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Mniejsze stawki za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi  

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta wejherowscy radni przyjęli pakiet uchwał dotyczących zasad gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą od 1 lipca 2013 r.  I tak, mieszkańcy prowadzący dwuoso-
bowe gospodarstwo,  segregując śmieci zapłacą 19 zł. Są to jedne z niższych stawek, które przyjęły samorządy.   

Metoda Odpady odbierane  
selektywnie 

Odpady odbierane  
nieselektywnie 

Gospodarstwo do-
mowe do 2 osób 

19  zł 28  zł 

Gospodarstwo dom. 
od 3 do 4 osób 

32 zł 48 zł 

Gospodarstwo dom. 
5 osób i więcej 

39 zł 58 zł 

Jak powiedział prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, zaproponowana w uchwale 
metoda ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, to 
stawka opłaty od gospodarstwa domo-
wego z uwzględnieniem ilości osób.  
- Wzięliśmy pod uwagę głosy różnych 
środowisk, co umożliwiła nam noweli-
zacja ustawy, która 5 marca br. zaczęła 
obowiązywać – mówi prezydent Krzy-
sztof Hildebrandt. – Zmiana metody 
ustalania opłaty i ustalenie nowej, 
znacznie korzystniejszej stawki, nie 
krzywdzi rodzin małych i pomaga ro-
dzinom wielodzietnym. 
    Zdaniem zastępcy prezydenta Piotra 

Bochińskiego, wybrany wariant jest 
obecnie najbardziej korzystny dla więk-
szości mieszkańców. Oprócz tego ma to 
być czynnik mobilizujący mieszkańców 
do selektywnej zbiórki odpadów. Jest to 
stawka jedna z niższych, które przyjęły 

samorządy. Radni przyjęli także uchwałę 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Deklarację należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim w Wejhero-
wie do 31 maja 2013 r.  

Pytania i odpowiedzi dotyczące gospodarki odpadami w Wejherowie   
Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek podpisania 
umowy z  przedsiębiorstwem wywozowym przejmie miasto. Gmina wyłoni w drodze przetargu przedsiębior-
stwo, które będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  Za odbiór od-
padów właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczać będą opłatę opartą na określonych przez miasto 
stawkach. Za odpady komunalne segregowane stawka będzie niższa. 

Ile miesięcznie zapłaci mieszkaniec Wejherowa za od-
biór odpadów komunalnych? 
W mieście Wejherowie stawka za odbiór odpadów jest uza-
leżniona od liczby osób wspólnie zamieszkujących w jednym 
gospodarstwie domowym. Patrz tabela wyżej 
Czy system gospodarowania odpadami komunalnymi 
przez miasto Wejherowo obejmuję także nieruchomości 
niezamieszkałe? 
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tzn. 
szkoły, instytucje publiczne, sklepy oraz inne przedsiębior-
stwa nadal pozostaną w starym systemie. Oznacza to, iż do-
tychczasowe umowy zawarte na odbieranie odpadów komu-
nalnych nie ulegają zmianie. Właściciele firm, którzy prowa-
dzą działalność gosp. na posesji zamieszkałej, będą obowiąza-
ni oprócz złożenia deklaracji do gminy z części zamieszkałej, 
zawrzeć również umowę z przedsiębiorstwem wywozowym 
na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalno-
ści gospodarczej. 
Kto składa deklarację? 
Deklarację składa właściciel nieruchomości zamieszkałej. Przez 
pojęcie właściciela nieruchomości – rozumie się także współ-
właścicieli,  użytkowników wieczystych oraz jednostki organi-
zacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością. 
Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi? 
To dokument określający wysokość opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. W deklaracji właściciel nieru-
chomości wskazuje jej adres, liczbę gospodarstw domowych 
oraz liczbę osób wspólnie zamieszkujących. Ponadto określa, 

czy dane gospodarstwo domowe będzie segregować odpady 
komunalne, czy nie. 
Gdzie pobrać i złożyć deklaracje? 
Druki deklaracji można pobrać i złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (kancelaria ogólna) lub 
ze strony internetowej: www.wejherowo.pl 
W jakich terminach będzie się uiszczało opłatę za ode-
brane odpady komunalne? 
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości będzie musiał uiścić do dnia 15 
sierpnia 2013 r. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie w Banku Millennium bez 
uprzedniego wezwania do zapłaty.  
Harmonogram uiszczania opłaty za poszczególne okresy 
rozliczeniowe: 
- za styczeń i luty do 15 lutego danego roku 
- za marzec i kwiecień do 15 kwietnia danego roku 
- za maj i czerwiec do 15 czerwca danego roku 
- za lipiec i sierpień do 15 sierpnia danego roku 
- za wrzesień i październik do 15 października danego roku 
- za listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku 
Co z pojemnikami na odpady? 
Właściciel ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemni-
ki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 
oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie. Pojemniki  
i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewni 
właścicielom nieruchomości, w ramach opłaty za wywóz odpa-
dów, przedsiębiorstwo wywozowe, które zobowiązane będzie 
do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym. 
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Dofinansowania na kino dla WCK  
Wejherowskie Centrum Kultury otrzymało kolejne dofinansowania z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej (PISF) na dwa projekty: „Przegląd - Kino dla Wszystkich. Zastosowanie  
audiodeskrypcji - umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym  

i słabo widzącym” oraz „ABC Filmu Magia – Kina – Ukryte zawody. Promocja sztuki filmowej wśród społeczności 
lokalnej”. Kwota uzyskanych dotacji to 16,5 tysiąca zł.  

Wejherowskie Centrum Kultury w ubiegłym roku uzyskało 
dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
(PISF) na zakup i wdrożenie sprzętu w kameralnej sali ki-
nowej w kwocie 50 tys. złotych. Projekt „Kino dla wszyst-
kich” skierowany jest w szczególności do osób niewido-
mych i niedowidzących, dla których spotkanie z filmem  
w kinie może być niecodziennym przeżyciem.  
- Wejherowskie Centrum Kultury od 2005 r. prowadzi kino 
oraz działania w dziedzinie upowszechniania kultury fil-
mowej – mówi dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury 
Jolanta Rożyńska. - Nowy budynek WCK, jego wyposażenie, 
także to zakupione w ramach zadania, na które w ub. roku 
uzyskaliśmy dofinansowanie także z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, pozwoli nam rozszerzyć i wzbogacić dzia-
łania związane z szeroko pojętą edukacją filmową.  
Jak mówi koordynator ds. kina w WCK Sebastian Niewola, 
zadanie „Kino dla Wszystkich” pozwoli na  lepsze dostoso-
wanie oferty i bardziej aktywne uczestnictwo w progra-

mach realizowanych w instytucjach kultury, przez różne 
grupy odbiorców, także tych z niepełnosprawnościami.  
Wejherowskie Centrum Kultury, mając na uwadze potrzeby 
swoich niewidomych i niedowidzących użytkowników, 
przygotowuje Przegląd Filmowy „Kino dla Wszystkich” 
obejmujący cztery seanse kinowe z audiodeskrypcją.  

Samorządowcy o oświacie  
W wejherowskim magistracie odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego 
ds. Oświaty Metropolitarnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezyden-
tów „NORDA” . Wzięli w nim udział przedstawiciele 12. samorządów.  
Gospodarzem spotkania był Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.  

Tematem dys-
kusji były m.in. 
kwestie związa-
ne z dowo-
żeniem dzieci 
do szkół. Przed-
stawiciel gminy 
Wejherowo za-
p r o p o n o w a ł 
poszukiwanie 
rozwiązań we 
w s p ó l n y m 
t r a n s p o r c i e 
dzieci niepełno-
s p r a w n y c h 
z terenu kilku 
gmin powiatu wejherowskiego do placówek oświatowych. Natomiast zastępca 
Prezydenta Wejherowa wskazał na możliwość utworzenia świetlicy dla dzieci 
uczęszczających do placówek na terenie Wejherowa. Temat ten zostanie omó-
wiony na osobnym posiedzeniu zainteresowanych gmin.  
   W trakcie dyskusji zwrócono także uwagę na rosnącą liczbę orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidual-
nego. Kolejnym poruszonym tematem były kwestie związane 
z prowadzeniem żłobków na terenie gmin oraz projektem Fundacji Pozy-
tywne Inicjatywy.  
W toku dyskusji ustalono, że Rumia oraz Gdynia przekażą pozostałym gmi-
nom informacyjnie treść uchwał dotyczących planu nadzoru nad żłobkami 
i klubami dziecięcymi. Poruszono także konieczność prowadzenia kontroli 
działalności gospodarczej, która prowadzi opiekę nad dziećmi. 

Europoseł  
Jarosław Wałęsa  

w gimnazjum  
W auli Gimnazjum nr 1 odbyło się 
spotkanie Młodzieżowej Rady Mia-
sta z europosłem Jarosławem Wałę-
są. W spotkaniu wzięła udział mło-
dzież gimnazjalna całej szkoły.  

Jak powiedział Leszek Glaza, prze-
wodniczący Rady Miasta, spotkanie 
z Jarosławem Wałęsą wieńczy cykl 
spotkań edukacyjnych radnych mło-
dzieżowych z dorosłymi delegatami 
publicznymi. Wcześniej bowiem odby-
ło się spotkanie z radnym miejskim 
Dariuszem Kreftem oraz posłanką 
Krystyną Kłosin.  
Sebastian Niewola z Wejherowskiego 
Centrum Kultury, który koordynuje 
w Wejherowie akcję Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy wręczył eu-
roposłowi podziękowanie za przeka-
zanie orkiestrze na aukcję pióra Lecha 
Wałęsy. 
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DoŜywianie dzieci w wejherowskich szkołach  
Ponad 1,3 mln złotych przeznaczy w 2013 roku Wejherowo na dożywianie dzieci i młodzieży. Jak mówi Bogdan 
Tokłowicz, zastępca prezydenta, Wejherowo nie lekceważy tak ważnego problemu, a we wszystkich szkołach 
prowadzone są stołówki szkolne.  
- Stołówki w samorządowych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wejherowo wydają dziennie oko-
ło 1300 obiadów - mówi Bogdan Tokłowicz. - Na działalność stołówek szkolnych w budżecie na rok 2013 zaplanowano 
kwotę 1.319.432 zł.  
W roku 2012 z bezpłatnych posiłków w szkołach korzystało dziennie 566 dzieci z 283 rodzin. W lutym 2013 roku z obia-
dów w stołówkach szkolnych korzystało dziennie 601 dzieci z 308 rodzin. Ponadto w dwóch świetlicach prowadzonych 
przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, finansowanych z budżetu miasta, w dwóch świetlicach 
środowiskowych prowadzonych w Zespole Szkół nr 1 i jednej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie  
z posiłków korzysta codziennie 110 dzieci. 
W szkołach podstawowych realizowane są programy mające na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez 
zwiększenie udziału owoców, warzyw i nabiału w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia -  
„Doskonałe mleko dla szkół”, z którego korzysta miesięcznie 3121 uczniów, natomiast z programu „Owoce w szkole” - 
1647 uczniów.   
- W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wejherowo, nie ma przypadków odmowy przyznania posił-
ku dziecku, które wyrazi chęć zjedzenia posiłku - informuje Bogdan Tokłowicz.   

Dotacje dla organizacji pozarządowych 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali 
umowy na dotacje otrzymane w konkursie ogłoszo-
nym przez Prezydenta Wejherowa. W tym roku dla 
organizacji społecznych działających w dziedzinie 
sportu, promocji, kultury i sztuki oraz ochrony zdro-
wia przeznaczono w miejskim budżecie łącznie 489,5 
tys. zł na realizację zadań. 
Jak powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz, organizacje podjęły się bardzo ważnego zadania – 
pracy na rzecz mieszkańców w różnych dziedzinach życia. 
Jako pierwsi umowy podpisali przedstawiciele Wejherow-
skiej Akademii Piłki Nożnej „Błękitni”, Klubu Sportowego  
„Tytani” Wejherowo, Uczniowskiego Klubu Sportowego  
„Basket - Ósemka”, UKS „Szóstka”,  UKS „Jedenastka”, Sto-
warzyszenia „Trampolina”,  Polskiego Towarzystwa Laryn-
gektomowanych oraz  Klubu Sportowego „Maximus”. 

Rozwijanie lokalnej aktywności 
W wejherowskim magistracie odbyła się konferencja 
zorganizowana przez  Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie. Wzięli w niej udział pracowni-
cy socjalni z województwa pomorskiego.  
Wejherowski MOPS jest uczestnikiem projektu „Tworzenie 
i rozwijanie standardów i usług pomocy i integracji społecz-
nej”. W ramach  Programu Aktywności Lokalnej „Wspólna 
sprawa” rozpoczęto działania w obrębie ul. Kotłowskiego 
w Wejherowie. Jak mówi Ewa Kłosowska, dyrektor MOPS 
w Wejherowie, mieszkańcy przekonali się, że od ich pracy 
i zaangażowania dużo zależy. Dzięki udziałowi w projekcie 
wzmocnione zostały relacje mieszkańców z innymi. 
- Wejherowo jest przykładem miasta, które pokazujemy jako 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – mówi Magdale-
na Popłońska- Kowalska, specjalistka z Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL w Poznaniu. – To tutaj wykwalifi-
kowani pracownicy socjalni niosą pomoc mieszkańcom. Po-
magają im nie tylko zmieniać infrastrukturę, w której żyją, ale 
także to, co dzieje się między nimi. 

Konkurs dla młodzieŜy  
Biuro posłanki do Parlamentu Europejskiego prof. Joanny Se-
nyszyn w Wejherowie organizuje dla młodzieży w wieku od 16 
do 25 lat dwuetapowy konkurs „Po co Unii Europejskiej Pol-
ska?”. W konkursie może uczestniczyć młodzież z pow. wejhe-
rowskiego i gdańskiego oraz Gdańska, Gdyni i Sopotu. Główną 
nagrodą będzie zaproszenie grupy laureatów konkursu na wi-
zytę studyjną do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Pierw-
szy etap konkursu polega na napisaniu i wysłaniu na adres or-
ganizatora do 21 kwietnia br. rozprawki na temat „Po co UE 
Polska?” Koordynatorem projektu jest Aleksander Lewandow-
ski, tel. 509 130 154.  Szczegółowe informacje na temat konkur-
su znajdują się na stronie www.senyszyn.eu 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, 28 marca 
2013 r. został wywieszony na 21 dni wykaz  nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ograniczone-
go – lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 4 o po-
wierzchni 13,87 m2, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5 w 
Wejherowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budyn-
ku i gruntu, stanowiący własność Gminy Miasta Wejherowa.  
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„Cyfrowa szkoła” w jedenastce 
W Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie prowadzony jest pilotażowy 
program rządowy „Cyfrowa szkoła”. W każdej klasie znajduje się tablica 
interaktywna, dostęp do Internetu bezprzewodowego, projektor oraz 
komputery lub laptopy. Celem programu „Cyfrowa Szkoła” jest wprowa-
dzenie do polskich szkół nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale przede 
wszystkim innowacyjnych metod nauki z jego wykorzystaniem. 

Cyfrowa Szkoła” to projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, którym objęto 
około 400 szkół podstawowych w całej Polsce. W województwie pomorskim 
wytypowano 24 placówki, w tym dwie z powiatu wejherowskiego – SP nr 11 
i SP nr 10 z Ośrodka Szkolno-Wychowawcznego nr 2 dla Niesłyszących.  
Jak mówi Andrzej Gredecki, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w 
Wejherowie, „Cyfrowa Szkoła” to pilotażowy projekt poprzedzający planowany 
wieloletni program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Jed-

nym z podstawowych zadań współ-
czesnej szkoły jest rozwijanie takich 
kompetencji uczniów, które 
przygotowują ich do życia we 
współczesnym społeczeństwie 
informacyjnym. - Program "Cyfrowa 
szkoła" jest częścią wieloletniego 
programu, który ma służyć 
rozwijaniu kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie stosowania 
nowoczesnych technologii – mówi 
Bogdan Tokłowicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Celem 
projektu jest też zapewnienie 
szkołom niezbędnej infrastruktury i 
nowoczesnych pomocy dydakty-
cznych. Uczniowie i nauczyciele, 
dzięki rozwojowi kompetencji 
cyfrowych, nabędą potrzebne 
kwalifikacje do funkcjonowania w 
społeczeństwie informacyjnym.  
Projekt „Cyfrowa Szkoła” składa się z 
czterech uzupełniających się kompo-
nentów: e-szkoła: zaopatrzenie ponad 
400. szkół w niezbędną infrastrukturę 
w zakresie TIK czyli nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych; e-uczeń: za-
pewnienie uczniom dostępu do nowo-
czesnych pomocy dydaktycznych w 
domu; e-nauczyciel: rozwijanie umie-
jętności nauczycieli z zakresu wyko-
rzystania TIK na lekcjach; e-zasoby 
edukacyjne (w tym e-podręcznik): 
stworzenie publicznych elektronicz-
nych zasobów edukacyjnych, w tym 
bezpłatnych e-podręczników.  

Dziesięć lat „Świata Tańca”  
Klub Taneczny  „Świat Tańca” w Wejherowie z okazji 
jubileuszu dziesięciolecia istnienia klubu zorganizo-
wał Taneczne Show. Gratulacje i życzenia dalszego 
rozwoju złożył Joannie i Jackowi Bernaśkiewiczom, 
założycielom klubu Bogdan Tokłowicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa.  
- Wysoki poziom arty-
styczny i profesjonalne 
układy choreograficzne 
doprowadziły „Świat 
Tańca” na wyżyny ta-
necznych możliwości – 
mówi Bogdan Tokło-
wicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Aby 
tańczyć na wysokim 
poziomie trzeba wielu godzin wytężonych treningów, determi-
nacji i poświęcenia. Za ten trud oraz pracę włożoną 
w kształcenie młodych tancerzy dziękujemy  trenerom.  
Joanna i Jacek Bernaśkiewiczowie za promowanie Wejherowa 
i Polski otrzymali trzykrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Wej-
herowa w 2008 r., 2009 r. oraz 2010 r. W 2011 r. Prezydent 
Miasta Wejherowa postanowił wyróżnić Medalem Róży Pań-
stwa Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów za zdobycie tytułu Wice-
mistrza Świata 2011 w kat. hip-hop, a w 2012 r. Medal Róży 
otrzymała Dominika Bernaśkiewicz za zdobycie tytułu Mistrza 
Świata 2012 w kat. hip-hop solo. 

 

Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS 
Rozpoczął się kolejny semestr na Uniwersytecie Dzie-
cięcym UNIKIDS. Wszystkie wykłady odbywają się  
w auli Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Filolo-
gicznym i Historycznym w Gdańsku Oliwie przy ul. 
Wita Stwosza 55, o godzinie 15. 
Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS to naukowa zabawa w 
studiowanie. Przeznaczony jest dla wszystkich dzieci  
od 6-13 lat, które chcą dowiedzieć się m.in.: Dlaczego wygi-
nęły dinozaury? Jak wygląda wszechświat i czy można za-
kleić czarną dziurę? Skąd się wzięły i po co nam pieniądze? 
Czy to magia czy fizyka? oraz znaleźć odpowiedzi na wiele 
innych pytań.  
Dziecięce wykłady odbywają się raz lub dwa razy w mie-
siącu, w auli wykładowej i trwają około 1,5 godz. Mali stu-
denci mają zajęcia z prawdziwymi profesorami renomo-
wanych uczelni krajowych i zagranicznych, ekspertami  
w danej dziedzinie. Program wykładów obejmuje tematy z 
różnych dziedzin wiedzy m.in: z Astronomii, Antropologii, 
Biologii, Matematyki, Fizyki, Chemii, Paleontologii, Ekono-
mii, Psychologii, Medycyny, Prawa i wielu innych. 
W tym semestrze odbędą się wykłady:  
·  "Ile pingwinów może zjeść niedźwiedź polarny?" -  

dr Mikołaj Gołuchowski (20.04.2013) 
·  “Podstępni intruzi, czyli skąd się biorą choroby” –  

dr Takao Ishikawa (11.05.2013) 
·  "Wielcy odkrywcy" - Ania & Robb Maciąg (08.06.2013) 
więcej informacji: www.unikids.pl 
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Kolejne sukcesy tancerzy  
z WCK 

Jubileuszowy X Przegląd Form Tanecznych odbył się w hali 
sportowo - widowiskowej Powiatowego Ośrodka Sportu 
Młodzieżowego w Pucku. 
W tanecznej rywalizacji, w której udział wzięło 21 formacji 
oraz 13. solistów i 5 duetów, Baccara (WCK) zdobyła uzna-
nie wśród publiczności. 
Baccarki zajęły pierwsze miejsce w kat. szkoła podstawo-
wa klasy 1-3, Baccara Junior - drugie miejsce w kat. szkoła 
podstawowa klasy 4-6, Baccara - pierwsze miejsce w kat. 
szkół gimnazjalnych, Bąbelki (WCK) czwarte miejsce w kat. 
szkoła podstawowa klasy 1-3. Drugie miejsce zajął  duet 
Klaudia Łuczak i Nadia Narloch, trzecie miejsce - Natalia 
Pranga, Natalia Orchel, a czwarte -  Weronika Dudek, Agata 
Bojke i Zuzanna Cyman.  

Spotkanie z kombatantami  
Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt spotkał się 
z przedstawicielami Rady Kombatanckiej i Osób Represjo-
nowanych w Wejherowie. Na terenie miasta działa kilka 
organizacji kombatanckich: Związek Inwalidów Wojen-
nych RP (prezes Zygmunt Rohde), Związek Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych (prezes Henryk Kwiat-
kowski), Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych 
i Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych (prezes Roman 
Szrajer), Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy 
Górników (Lucjan Bindek), Związek Sybiraków – Koło Wej-
herowo (prezes Teresa Meier) oraz Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego (prezes Józef Holak). Wejherowskie śro-
dowiska kombatanckie liczą ok. 800 osób. Podczas spotka-
nia omówiony został kalendarz uroczystości państwowych 
i religijno-patriotycznych w Wejherowie na 2013 rok. 

Podsumowanie roku Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej  

Podczas przeprowadzonych wyborów wejherowskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej ponownie prezesem Za-
rządu Gminnej OSP został Zenon Frankowski.   
W trakcie zebrania prezes Zenon Frankowski wręczył Od-
znaki OSP, które otrzymali Krzysztof Hildebrandt 
i Bogusław Suwara, Agata Sidorowicz - za wysługę 10. lat 
oraz Piotr Ryta za 20 lat pracy. Zarząd Gminny OSP przy-
znał również odznakę za wysługę 40. lat nieobecnemu na 
zebraniu Stanisławowi Selinowi. 
W 2012 r. OSP uczestniczyła w 16. akcjach ratowniczych, 
w tym w dwóch pożarach i 14. likwidacjach miejscowych 
zagrożeń. Dwa wyjazdy związane były z prowadzeniem 
ratownictwa wodnego. W miejsko-gminnych zawodach 
sportowo-pożarniczych w Gościcinie drużyna kobieca zaję-
ła pierwsze miejsce, drużyna męska - szóste, a oldboje -
 trzecie. Druhowie OSP uczestniczą czynnie w życiu spo-
łecznym i kulturalnym miasta. Współpracują m.in. 
z Komendą Powiatową PSP w Wejherowie, Urzędem Miej-
skim w Wejherowie i Zarządem Miejsko-Gminnym OSP.  

Konkurs plastyczny  
Wyłoniono zwycięzców miejskiego etapu XV edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży  
„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złe-
go nie zrobi nikomu”. Na konkurs nadesłano 71 prac 
z wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjów.  
Wytypowani przez komisję konkursową uczniowie wezmą 
udział w powiatowych eliminacjach konkursu. W grupie 
I (5-8 lat) pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Talecka -
 SP  11, drugie - Milena Hennig - SP 11, a trzecie - Wiktoria 
Kupper - SP 11. Wyróżniono Wiktorię Sylkę - SP 11.  
W grupie II (9-12 lat) zwyciężyła Kinga Czerwionke - SP 8, 
drugie miejsce zajęła Magdalena Szymańska - SP 8, 
a trzecie - Kacper Hildebrandt – SP 8. Wyróżniono Maksy-
miliana Rudnika - SP 8 i Karolinę Stawicką - SP 8. 
W grupie III ( 13-16 lat) pierwsze miejsce zajęła Sylwia For-
mella z Gimnazjum nr 2, drugie miejsce przyznano Wiktorii 
Labudzie z Gimnazjum nr 3, a trzecie – Natalii Orchel z SP 8. 
Wyróżniono pracę Izabeli Baranowskiej z Gimnazjum nr 3. 
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Puchar WTKKF dla BorHydu 
Sześć drużyn startowało w Futsalowym Turnieju Oldbojów 
o puchar Prezesa Wejherowskiego Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej. Eliminacje (system każdy z każdym) 
zakończyły się zwycięstwem Sychowianki Sychowo, która 
wyprzedziła BorHyd 
Wejherowo, Prosport 
Wejherowo, BorHyd II 
Wejherowo, Europol 
Wejherowo i Elektrocie-
płownie Gdańsk. Po za-
ciętym i wyrównanym 
meczu lepszym okazał 
się BORHYD, który  zwy-
ciężył Sychowiankę 1:0
(bramkę zdobył Sławo-
mir Kozikowski), zdoby-
wając główne trofeum 
zawodów – puchar Pre-
zesa Wejherowskiego 
TKKF. Borhyd wystąpił 
w składzie: Andrzej Kle-
in, Mirosław Cirocki, Wi-
told Cirocki (najlepszy 
zawodnik turnieju), Krzysztof Szczygieł, Sławomir Kozi-
kowski. 

Sukcesy  karateków  
Dobrze zaprezentowali się młodzi zawodnicy Karate 
Klub Wejherowo podczas Pomorskiego Turnieju Ka-
rate Tradycyjnego w Wejherowie zdobywając 11 me-
dali (3 złote, 4 srebrne i 4 brązowe) i zajmując 3. miej-
sce w klasyfikacji drużynowej.   
Zawody odbyły się dzięki wsparciu m.in. Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. W zawodach rozegranych w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 startowało  223 za-
wodników z 10. klubów woj. pomorskiego i zachodniopo-
morskiego. Zawodnicy Karate Klub Wejherowo wywalczyli 
następujące lokaty: w KATA do 7 kyu  rocznik 2006 i mł., 
zwyciężyła Marcelina Kruszyńska, a trzecie miejsce zajęła 
Klaudia Gąsiewicz. Wśród chłopców zwycięstwo wywalczył 
Adam Czoska. W kat. wiekowej 2005-2004 drugie miejsce 
zajął  Hubert Bornowski, a trzecie - Szymon Zaleśny. Dziew-
częta z rocznika 2001-2000 zajęły pierwsze trzy miejsca: 
pierwsze - Michalina Kruszyńska, drugie - Julia Walczuk, a 
trzecie – Martyna Lewandowska. Wśród chłopców w tym 
przedziale wiekowym drugą pozycję zajął Michał Lewan-
dowski. W KATA dziewcząt rocznik 1997-96 drugie miejsce 
zdobyła Malwina Zielińska, a trzecie - Iga Witkowska.  

Medale wejherowskich judoków  
W Gdańsku odbył się Osowski Turniej Pierwszego Kroku 
w Judo i Mistrzostwa Gimnazjum o puchar Dyrektora 
ZSO nr 2 w Gdańsku.  
Wśród uczestników zawodów nie zabrakło  również re-
prezentantów Wejherowskiej Szkółki Judo, którzy zdo-
byli aż trzy medale. Srebro wywalczyli: Julia Jaros, Woj-
ciech Zarychta, Adrian Siejk, a tuż za podium po bardzo 
obiecujących walkach znalazła się Julia Sowińska.  
   Wejherowo miało swoich reprezentantów wśród gim-
nazjalistów. Po bardzo dobrych walkach srebrny medal 
zdobyła Julia Żyłowska, a na czwartym miejscu, w swo-
jej kategorii wagowej uplasował się Mateusz Muszczyń-
ski, któremu do medalu zabrakło troszkę szczęścia  
i kondycji.  

 

Zwycięstwo Tytanów nad Kęsowem 
W kolejnym spotkaniu II ligi piłki ręcznej Tytani Wej-
herowo pokonali na swoim boisku LKS Kęsowo. 
Wysoka wygrana Tytanów z ostatnią drużyną tabeli mogła-
by sugerować łatwy mecz i grę do jednej bramki, ale tak nie 
było. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 15:11, 
czyli w miarę bezpieczną przewagą czterech bramek 
Druga odsłona przebiegała już pod dyktando gospoda-
rzy, którzy  sukcesywnie powiększali swoją przewagę 
do końca.  
16 strzelonych bramek przy 9. straconych odzwiercie-
dla wyższość wejherowian nad kęsowianami.  
Dzięki tej wygranej Tytani zajmują 8. miejsce w tabeli 
z dorobkiem 16. punktów.  
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koncerty-wystawy-spotkania  
kwiecień 2013 

Wejherowskie Centrum Kultury  
6.04, godz. 17 - Biesiada Literacka – spotkanie autorskie  
z Jerzym Stuhrem, aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 
11.04 - Eliminacje Miejskie 58. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 
13.04 - Akcja Charytatywna MOTOKrew, pomoc w organiza-
cji, Plac Jakuba Wejhera w Wejherowie 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
10.04, godz. 11 - ogłoszenie wyników internetowego kon-
kursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu 
wejherowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru  
11.04, godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
12.04, godz. 17 – wernisaż wystawy studentów Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: malarstwo, 
rzeźba, rękodzieło artystyczne, artterapia  
23.04 – ogłoszenie konkursu internetowego z okazji Świa-
towego Dnia Książki i Praw Autorskich  
23.04 – happening w Bibliotece z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich  
24.04, godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
kwiecień – spotkanie z Danutą Wałęsą - pierwszą damą 
Polski w latach 1990–1995, autorką „Marzeń i tajemnic”.  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

„Gryf Literacki 2012”  
dla Aleksandry Michalak  

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wej-
herowie statuetkę „Gryfa Literackiego 2012”  odebrała 
Aleksandra Michalak za książkę „Matka Sanepid”. Na-
grodę na najpopularniejszą książkę powiatu wejhe-
rowskiego wręczył autorce Bogdan Tokłowicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. 
„Matka Sa-
nepid” to 
książka -  
zapis pro-
b l e m ó w 
i życia mło-
dej matki 
z dwójką 
małych có-
rek pod 
jednym da-
chem, która 
p o w s t a ł a 
w oparciu  
o blog o tym samym tytule. - W swojej książce piszę 
o sprawach i kłopotach, z którymi boryka się większość 
młodych mam z dziećmi - mówi Aleksandra Michalak. - 
W momencie, gdy zaczęłam pisać o swoich błędach, oka-
zało się że do podobnych wpadek zaczęło się przyznawać 
wiele, wcale nie idealnych matek.  
Jak powiedziała dyrektor wejherowskiej biblioteki Danu-
ta Balcerowicz, podczas tegorocznej akcji biblioteki na 
rzecz Hospicjum Domowego im. Tadeusza Judy 
w Wejherowie udało się zebrać kwotę 3 234,45 zł.  

Czytam, więc wszystko gra 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie otrzy-
mała decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o dofinansowaniu projektu „Czytam, więc wszystko gra”.  
W ramach projektu zostaną przygotowane i nagrane słucho-
wiska dla dzieci na podstawie nagradzanych książek Anny 
Czerwińskiej-Rydel „Wędrując po niebie z Janem Heweliu-
szem” i „Ciepło-zimno. Zagadka Fahrenheita”. W ubiegłym 
tygodniu dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz podpisała 
umowę z Anną Czerwińską-Rydel na napisanie trzech słucho-
wisk w oparciu o jej książki. Partnerami projektu będą dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Orlu i Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego nr 1 w Wejherowie, które wezmą udział 
w nagraniach, a także w warsztatach literacko-muzycznych  
z pisarką. Dzieci, w tym niepełnosprawne, będą wykonywać 
ilustracje muzyczne do słuchowisk.  
- W internecie, który jest jednym z najbardziej efektywnych 
środków współczesnej komunikacji, umieścimy słuchowiska 
radiowe napisane na podstawie nagrodzonych książek Anny 
Czerwińskiej-Rydel, które będą zachętą do zapoznania się z ty-
mi publikacjami - mówi Danuta Balcerowicz. W efekcie zainte-
resujemy swoją ofertą tych, którzy porzucili bibliotekę i czytel-
nictwo na rzecz internetu i innych nowoczesnych technologii. 
Warsztaty i nagrania słuchowisk zostaną zrealizowane  w II 
kwartale br.  

 

Teatr Miejski w Gdyni  
4.04, godz. 19 - Yasmina Reza, Bóg Mordu 
5.04, godz. 19 – Molier, Chory z urojenia 
6.04, godz. 19 – Molier, Chory z urojenia 
7.04, godz. 19 – Molier, Chory z urojenia 
10.04, godz. 11- Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu  
11.04, godz. 11, Hans Christian Andersen Królowa Śniegu 
11.04, godz. 19, Yasmina Reza, Bóg mordu 
12.04, godz. 19, Mateusz Pakuła, Miki Mister DJ 
13.04, godz. 19, Mateusz Pakuła, Miki Mister DJ  
14.04, godz. 12, Poezję H. Poświatowskiej czytają: Marta 
Kadłub, Agata Moszumańska, Maciej Wizner 
14.04, godz. 16, Niedziela Melomana 
14.04, godz. 19, Yasmina Reza, Bóg Mordu 
20.04, godz. 19, Ken Hughes, Sammy  – premiera 
21.04, godz. 12, Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu 
21.04, godz. 19, Ken Hughes, Sammy   
23.04, godz. 19 - Ken Hughes, Sammy - prem. nauczycielska 
24.04, godz. 11- Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu 
24.04, godz. 19 - Ken Hughes Sammy  - premiera studencka 
25.04, godz. 11- Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu 
25.04, godz. 19 - Ken Hughes, Sammy   
26.04, godz. 19 - Ken Hughes, Sammy   
27.04, godz. 17- Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu 
27.04, godz. 20 - Idąc rakiem (Dar Pomorza*) 
28.04, godz. 20- Günter Grass, Idąc rakiem(Dar Pomorza*) 

Informacja 
Przewodnik PTTK Renata Makiła zaprasza 1 kwietnia br. 
na spacer po Kalwarii Wejherowskiej szlakiem Drogi Krzy-
żowej. Zbiórka przy Ratuszu o godz. 17. Przewidywany 
czas spaceru to ok. 2 godz.  
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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 Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 37,  (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 (Roman Czerwiński)  
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 
WypoŜyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Wiosenna wystawka  
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie sp. z o.o. informuje o przeprowadze-
niu na zlecenie Prezydenta Miasta Wejherowa wiosennej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i nietypowych. Zbiórka realizowana będzie w formie tzw. 
wystawek i kontenerów objezdnych 12 i 13.04 oraz 26 i 27.04.2013 r.  

WYSTAWKI –  12 kwietnia 2013 r. od godz. 15, obszar centrum miasta ograniczony ul.  
św. Jana, 10 Lutego, Kwiatowa, Zachodnia, Inwalidów Wojennych, Sobieskiego, Harcer-
ska, Strzelecka, 3 Maja, Wybickiego, Parkowa, Zamkowa, Wniebowstąpienia, 12- go 
Marca, Judyckiego, Rzeźnicka. 

Odpady, w tym zużyty sprzęt, należy wystawić w dniu zbiórki na chodniku przy krawę-
dzi jezdni, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym.  
KONTENERY OBJEZDNE – dostępne będą dla mieszkańców od godziny 15 w piątek 
do godz. 14 w sobotę w niżej podanych miejscach i terminach: 

12-13 kwietnia - (postoje na skrzyżowaniach) Nadrzeczna - Derdowskiego - Krasiń-
skiego; Broniewskiego – Kolejowa; Kotłowskiego – Mostnika; Urocza – Zielna; Gryfa 
Pomorskiego – Ogrodowa; Stefczyka – Konopnickiej; Asnyka – Tuwima; Staromłyń-
ska - Obr. Wybrzeża - Ludowa; Okrężna – Ofiar Piaśnicy;  Sikorskiego – Południowa;  
Krofeya – Mostnika przy stacji Trafo. 

26-27 kwietnia - (postoje na skrzyżowaniach) Leśna – Brzozowa; Paderewskiego – 
Kasprowicza;  Łęgowskiego-Rogaczewskiego; Łęgowskiego – Słowińców; Gryfa Po-
morskiego - Patoka; Gulgowskiego – Karnowskiego; Lelewela – Niska; Stefczyka – 
Chmielewskiego; Marynarki Wojennej – Krzywa 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy ustawić obok kontenera pozostałe 
odpady należy wrzucić do kontenera. Zbiórce nie podlegają bytowe odpady komunal-
ne, odpady niebezpieczne, odpady gruzowe oraz opakowania z zawartością cieczy. 

Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych  
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza i zachęca do ko-
rzystania z kolejnej objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych w Wejhero-
wie,  która odbędzie się w  dniach 12 i 13.04 oraz 26 i 27.04.2013 r.  
W ramach prowadzonej zbiórki, od mieszkańców i z placówek oświatowych, odbiera-
ne będą za darmo: sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor), reszt-
ki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, zużyte tonery, przepracowane oleje, przeter-
minowane leki, świetlówki, żarówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory. 
PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU: 

12 kwietnia - 9:00 Zespół Szkół nr 2,  ul. Gdańska 30; 9:40 ZSO nr 2, Os. Kaszubskie 
27 (postój  ul. Weteranów); 10:20 Społeczna SP nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1;  
11:00 Zespół Szkół nr 3, ul. Nanicka 22; 12:00- 12:20 Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 3, ul. Budowlanych 2 
14 kwietnia - 9:30 ul. Broniewskiego/Graniczna; 9:50 ul. Ogrody Nanickie/
Kusocińskiego; 10:20 ul. Kochanowskiego 8; 10:40 Os. Kaszubskie 8/10; 11:10 ul. Ka-
szubska przy „Kredyt Banku”; 11:30 ul. Piotra Skargi/Stefczyka; 11:50 ul. Necla/
Konopnickiej; 11:50 –12:10 ul. Patoka /Gdańska 60-66 (bloki). 
19 kwietnia -   9:00 Gimnazjum Specjalne, ul. Jana III Sobieskiego 279; 9:40 ZSP nr 4 
ul. Sobieskiego 344 (postój ul. Inwalidów Woj.); 10:20 SP nr 9, Os. 1000-Lecia Państwa 
Polskiego 15; 11:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Bukowa 1; 11 :40 ZSP nr 
2, ul. Strzelecka 9; 12:20 Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kalwaryjska 3;  
13:00 – 13:20 ZS nr 1, ul. Śmiechowska 36. 
20 kwietnia -  9:30 ul. Modra/Zielna;  9:50 ul. Krofeya/Kotłowskiego; 10:10 Os. Przy-
jaźni 5; 10:30 Os. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6; 11:50 ul. Harcerska koło pawilonu 
handlowego; 11:10 ul. Hallera 3; 11:30 Os. Ściegiennego 5-8 przy sklepie „Prosport”; 
11:50 ul. Zamkowa/Osiedle Staszica ; 12:10 ul. Odrębna/Skibniewskiej; 12:30 ul. Sikor-
skiego 160; 12:50 ul. Sikorskiego 21-40; 13:10 – 13:30 ul. Sikorskiego 12.  
Mieszkańcy mogą również oddawać za darmo ww. odpady do stacjonarnego Punktu 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, przy ul. Obrońców Helu 1, czynnego od poniedział-
ku do piątku w godz. 10-18, soboty 10-15.  
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 

1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl, gospodarka odpadami: tel. 058 624 66 11, 
e-mail: dgo@kzg.pl 






