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Rok 2013 pod znakiem realizacji kosztownych  
inwestycji drogowych 

W minionym roku wiele wejherowskich ulic zupełnie zmieniło oblicze. Dzięki zrealizowanym inwestycjom 
drogowym kierowcy mogą korzystać z wielu nowych i wyremontowanych ulic. Jedną z największych zreali-
zowanych inwestycji drogowych była przebudowa skrzyżowania 10 Lutego – Sienkiewicza – Św. Jana 
w Wejherowie oraz budowa ul. Śmiechowskiej. W 2013 roku na inwestycje drogowe wydano ok. 14,4 mln zł.  

W Wejherowie nie będzie podwyżek podatków     
W  2014 r. nie będzie w Wejherowie podwyżek podatków od nieruchomości. Pozo-
stawienie podatku na dotychczasowym poziomie, to gest w kierunku mieszkańców 
Wejherowa, którzy tak jak samorząd odczuwają skutki kryzysu gospodarczego. 
   Przypomnijmy, że roczne stawki podatku od nieruchomości wynosić będą 
w 2013 roku: podatek od budynków mieszkalnych – 73 gr. od 1 m kw. powierzchni 
użytkowej, ale jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – 53 gr.  
   Podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
22,82 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, a podatek za budynek zajęty na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 4,63 zł od 1 m kw. powierzchni.  
   Podatek od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł. 
Podatek od gruntów mieszkalnych wynosić będzie  45 gr. od 1 m kw. powierzchni, 
natomiast emeryci zapłacą 33 gr.  

Ile nas jest 
Liczba mieszkańców Wejherowa utrzymuje się od dwóch lat na stałym 
poziomie. Z danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Wej-herowie wynika, że 31 grudnia 2013 r. w Wejherowie zameldowa-
ne były 48 579 osoby (47 316 na pobyt stały i 1 263 - czasowy). W 2013 r. 
urodziło się 512. dzieci – 276. chłopców i 236. dziewczynki. Zmarło nato-
miast 434. wejherowian. W ubiegłym roku zawarto w Wejherowie 384 
małżeństwa i odnotowano 133 rozwody. W 2013 r. dla dziewczynek naj-
częściej nadawano imiona: Zuzanna, Lena, Maja, Julia i Amelia. Natomiast 
dla chłopców: Jakub, Jan, Filip, Szymon i Aleksander.  

   15 ulic w Wejherowie uzyskało  
w całości, bądź na odcinku, nową na-
wierzchnię m.in.: ul. Śmiechowska, 
ul. Konopnickiej i ul. Morska. Wybu-
dowano ul.  Kotłowskiego i ul. Roga-
czewskiego – II etap, ul. Panek, ul. 
Pokoju na odcinku od ul. Chmielew-
skiego do ul. Konopnickiej. 
   Płyty drogowe położone zostały 
na 20 ulicach m.in.: Kolejowej, Ja-
na z Kolna, Kamiennej, Reja, Ko-
nopnickiej w kierunku mostu, 
łącznik Kotłowskiego do ogródków działkowych, Mestwi-
na, Pogodnej, Gryfa Pomorskiego i Matejki. Przy ul. Rosz-
czynialskiego, Panek i Podgórnej wybudowano chodniki.  
   Przebudowano także skrzyżowanie 10 Lutego – 
Sienkiewicza – Św. Jana w Wejherowie. W ramach Rewi-
talizacji Śródmieścia zakończono prace na ulicach 
w rejonie ZUS-u. W ubiegłym roku dodatkowe 5,6 mln 
złotych wydano na promenadę pieszo-rowerową wzdłuż 

rzeki Cedron. Powstało ponad 2 km 
ścieżek wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy, 
Chopina i rzeki Cedron.  

Inne inwestycje 
   W ubiegłym roku w SP nr 9  w Wej-
herowie zakończyły się prace termo-
modernizacyjne polegające na docie-
pleniu ścian zewnętrznych i stropo-
dachu oraz przebudowie wewnętrz-
nej instalacji c.o. Przy wejherowskich 
szkołach - SP nr 8 i SP nr 9 powstały 
nowoczesne place zabaw.  

   Miasto w 2013 r. na zmianę systemu ogrzewania w bu-
dynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem lokali 
gminnych przekazało 417 tys. zł. W budynkach i lokalach 
komunalnych przeprowadzono remonty za kwotę 893 
tys. zł. Zaś na inwestycje, m.in. zmianę systemu ogrzewa-
nia w lokalach i budynkach komunalnych  wydano pra-
wie  217 tys. zł.   

Dożywianie dzieci  
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta Wejherowa przyjęto wielo-
letni program wspierania finanso-
wego w zakresie dożywiania „Po-
moc państwa w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014–2020.  
   Program skierowany jest do miesz-
kańców Wejherowa. 
   W 2013 roku  miasto sfinanso-
wało dożywianie dla prawie 2 ty-
sięcy wejherowian.     
   Jak mówi zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Bogdan Tokłowicz, w 2013 r. ob-
jęto wsparciem w zakresie dożywiania 
581 rodzin (1935 osób). 772 dzieci ko-
rzystało z posiłków w szkole i przed-
szkolu.  
   W ramach realizowania dożywiania 
w 2013 r. w trybie udzielania pomocy 
w postaci posiłku objęto wsparciem 
dodatkowo 23 uczniów. 
 - Ubóstwo rodzin, zjawisko niedoży-
wienia dzieci i uczniów pogarszają 
standard życia rodzin – mówi Bogdan 
Tokłowicz. - Wobec tego objęcie doży-
wieniem dzieci i uczniów zgłaszających 
chęć zjedzenia posiłku pozwoli na za-
bezpieczenie ich podstawowych po-
trzeb żywieniowych. Koordynatorem 
programu jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wejherowie.  

Dotacje dla stowarzyszeń na 2014 rok 
Informujemy, że na stronie internetowej www.wejherowo.pl znajduje się 
zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa o przyznanych dotacjach dla 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na 2014 rok. 
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Pierwsze dziecko  
urodzone w Wejherowie 

w 2014 roku  
Jakub Gregorek to pierwsze dziecko, 
które przyszło na świat w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Wejherowie.  
Kubuś urodził się o godz. 8.20, ważył 
3940 g, a mierzył 58 cm. 
    Gratulacje dla rodziców i prezenty 
dla chłopca przekazał zastępca prezy-
denta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.  
To trzecie dziecko Barbary i Krzysztofa 
Gregorków. 
    Jak powiedzieli szczęśliwi rodzice, 
narodziny syna to dla nich jeden z naj-
piękniejszych dni w życiu. 

Ponad 72 tysiące osób odwiedziło Filharmonię Kaszubską 
Od połowy maja do grudnia minionego roku z oferty w wydarzeniach kulturalnych na scenie Filharmonii Ka-
szubskiej w Wejherowie, wystawach, warsztatach, zajęciach sekcji  udział wzięło ok. 72 tys. tys. osób.  

 - O tym jak bardzo była to potrzebna 
inwestycja świadczy ilość osób uczest-
niczących w wydarzeniach kultural-
nych, mimo iż coraz większe zróżnico-
wanie form spędzania wolnego czasu 
czyni ofertę kulturalną tylko jedną  
z opcji w całym wachlarzu możliwości 
zagospodarowania czasu wolnego – 
mówił prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. - Kultura to nie luksus, to dobra 
inwestycja, która w przyszłości przy-
niesie „zyski”. Kultura to motor rozwo-
ju, dlatego jednym z priorytetowych 
działań jest zapewnienie dostępu do 
dóbr kultury wszystkim mieszkańcom. 
   W tym roku planowanych jest  szereg 
koncertów w różnorodnych obszarach 
muzycznych oraz spotkań autorskich. 
Zorganizowana została także Gala Że-
glarska.  
   Przy Wejherowskim Centrum Kultury 
działa 29 grup artystycznych i sekcji 
zajęć. Warto przypomnieć, że WCK zre-
alizowało w 2013 r. pierwszą własną 
produkcję sceniczną-balet-bajkę: ,,Kró-
lewna Śnieżka i siedmiu Krasnolud-

ków” z udziałem 
ok. setki dzieci z 
grupy tańca ama-
torskiego.  
   WCK to przede 
wszystkim miej-
sce, gdzie rozwijać 
swoje talenty mo-
gą młodzi wejhe-
rowianie. Korzy-
stają z licznych 
pracowni m.in. 
plastycznej, rysun-
ku i malarstwa, 
rzeźby, ceramiki,  
fotograficznej, ani-
macji filmowej oraz pracowni gier.  
W WCK są sale prób: orkiestry, chóru, 
teatru, baletu oraz mała sala kinowa.  
   W działalności kina, poza repertuaro-
wym wyświetlaniem filmów, planuje 
się odrębne projekty w zakresie eduka-
cji filmowej i projekty kina studyjnego.  
   Jak twierdzi zastępca prezydenta Wej-
herowa  Bogdan Tokłowicz, na podkre-
ślenie zasługuje dofinansowany przez 

Polski Instytut Sztuki Filmowej pro-
jekt „Kino dla wszystkich” umożliwiają-
cy korzystanie z dorobku filmowego 
osobom niewidomym i słabowidzą-
cym. Jest to możliwe dzięki audiode-
skrypcji - narracji, która przy pomocy 
dodatkowych, werbalnych opisów po-
zwala widzom z wadami wzroku na 
odbiór treści wizualnych – w zwykłych 
warunkach dla nich niedostępnych.  

 

Gratulacje dla rodziców złożył Bogdan To-

kłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa.  

Chóralne kolędowanie 
Znakomite wejherowskie chóry wystąpiły w dorocznym Koncercie 
Kolęd, jaki miał miejsce w niedzielne popołudnie 19 stycznia br.  
w Kościele pw. Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej.  

   W Koncercie Kolęd wystąpiły: 
Chór Dziecięcy „Cantabile” z 
Zespołu Szkól nr 1 w Redzie 
(dyrygent Barbara Tańska), Chór 
Żeński „Gaudeamus” z Wejhe-
rowa (dyrygent Agata Jasińska)  
z towarzyszeniem młodzieży 
Zespołu Szkół nr 2 w Wejhe-
rowie, Chór Mieszany "Lutnia"  
z Luzina (dyrygent Tomasz 
Fopke), Chór Mieszany "Camera-
ta Musicale" z Wejherowa (dy-
rygent Aleksandra Janus), Chór 

Męski "Harmonia" z 
Wejherowa (dyry-
gent Marcin Grzy-
wacz), Chór Miesza-
ny "Cantores Veihe-
rovienses" (dyrygent 
prof. Marek Rocław-
ski) oraz grupa wo-
kalna „Art’n’voice”  
z Wejherowa. Konfe-
ransjerkę prowadzi-
ła Jolanta Rożyńska - 
dyrektor WCK.  
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Promocja książki  
W wejherowskim ratuszu podczas spotkania Klubu Miłośni-
ków Wejherowa odbyła się prezentacja nowej książki „Ecce 
Patria - Brama Piaśnicka w Wejherowie” autorstwa Mirosła-
wa Lademanna. Gościem członków klubu był również inicja-
tor jej powstania – ks. prałat Daniel Nowak, proboszcz parafii 
Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej. W spotkaniu uczestni-
czył prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz sekre-
tarz miasta, Bogusław Suwara. 

Sukcesy formacji tanecznych WCK  
Podczas rozegranego po raz ósmy Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Tańca Nowoczesnego w Łebie wszystkie  forma-
cje taneczne działające przy Wejherowskim Centrum 
Kultury wytańczyły znaczące sukcesy.  
   Zespół Baccara zwyciężył w kat. Mini Formacja Taniec 
Współczesny powyżej 15 lat, a w kat. Disco Show 12-15 lat 
zajął drugie miejsce. Baccara Junior zajął drugie miejsce kat. 
Inne Formy 12-15 lat. Natomiast trzecie miejsce zajęły: Bąbel-
ki – w  kat. Free Style do lat 8, Baccarki w kat. Hip Hop do lat 
11 oraz Baccara w kat. Hip Hop powyżej 15 lat.  
   Wyśmienicie spisali się soliści i duety. Maja Jesionowska za-
jęła pierwsze miejsce w kat. Debiuty Hip Hop do lat 11, Domi-
nika Rompca – czwarte miejsce, a Antonina Kas – piąte.  
   Duet Zuzanna Cyman i Jakub Michalski zwyciężyli w kat. 
Taniec Współczesny. Duet Magda Świtała i Maja Jesionow-
ska wywalczył drugie miejsce w kat. Hip Hop do lat 11.  
Oliwia Hebel zajęła piąte miejsce (na 36 uczestników) w kat. 
Hip Hop 12-15, Weronika Dudek czwarte miejsce (na 18 
uczestników) w kat. Taniec Współczesny 12-15, Natalia Or-
chel – drugie miejsce w kat. Taniec Współczesny 12-15, Agata 
Boike czwarte miejsce w kat. Inne Formy, Michalina Fran-
kowska – czwarte miejsce w kat. Danceholl 12-15 lat.  
  - Turniej dostarczył moim dzieciom dużo emocji – informuje 
instruktor Elżbieta Czeszejko. -  Było ciężko, wiele grup, duża 
konkurencja. Tym bardziej cieszą nas dobre wyniki. Teraz 
możemy odpocząć, a później… do dalszej pracy. 

OŚWIADCZENIE  
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

w sprawie Wejherowskiego Klubu Sportowego  
„Gryf Orlex” z dnia 27 stycznia 2014 r. 

      Na stronie internetowej Wejherowskiego Klubu Sportowego  
„Gryf Orlex” ukazało się w dniu 22 stycznia br. oświadczenie firmy  
„Orlex” Danuta Gębarowska o rezygnacji ze sponsorowania Klubu 
WKS „Gryf Orlex”. Władze miasta Wejherowa z ubolewaniem 
przyjmują fakt rezygnacji sponsora tytularnego ze wsparcia 
finansowego wejherowskiej drużyny piłki nożnej.  
     Kategorycznie nie zgadzamy się z nieprawdziwymi stwier-
dzeniami zawartymi w ww. oświadczeniu, jakoby przy sukcesach 
Gryfa „brak było udziału Miasta Wejherowa w finansowaniu 
działalności klubu” oraz że „władze Wejherowa nie okazały żadnego 
zainteresowania losem klubu i drużyny”. Prawda jest taka, że w 2011 
i 2012 roku, w uznaniu sportowych osiągnięć w rozgrywkach Pu-
charu Polski, Prezydent Miasta Wejherowa przyznał nagrody finan-
sowe zawodnikom, trenerom oraz kierownictwu klubu. W latach 
2012-2013 klub otrzymał 100 tys. zł na promocję miasta poprzez 
sport. Oprócz tego regularnie, co rok przekazujemy dotację na 
szkolenie dzieci i młodzieży. Tak więc tylko w latach 2010-2013 
klub i zawodnicy Gryfa otrzymali łącznie z budżetu miasta 328 tys. 
zł. Jest to największa kwota przyznanych środków spośród wszyst-
kich stowarzyszeń sportowych działających w Wejherowie.  
     Dotacje na działalność statutową otrzymuje co roku ponad 20 
stowarzyszeń sportowych i łączna kwota tych środków z budżetu 
miasta w latach 2010-2013 wyniosła 1.140.000 zł. Kolejne 
1.020.000 zł miasto przeznaczyło na zajęcia pozalekcyjne w szko-
łach i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Wejhero-
wie. Miasto ponosi również koszty utrzymania i administrowania 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, z których korzystają tysiące 
wej-herowian. Stanowiły one w latach 2010-2013 kwotę ponad 
7 mln zł, a wszystkie wydatki na sport w Wejherowie zamknęły 
się w kwocie ok. 9,5 mln zł. 
   Przypominamy, że sport to nie tylko piłka nożna, chociaż na tę 
dyscyplinę Miasto Wejherowo przeznacza największe dotacje. Mia-
sto co roku dofinansowywuje wejherowskie kluby i organizacje 
sportowe skupiające setki uczestników, zwłaszcza dzieci i mło-dzie-
ży, w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka ręczna, koszyków-
ka, siatkówka, piłka plażowa, lekkoatletyka, pływanie, unihokej, 
tenis ziemny, tenis stołowy, boks, karate, kick-boxing, nordic walking 
oraz ratownictwo wodne. W dyscyplinie piłka nożna oprócz WKS  
„Gryf Orlex”, środki finansowe otrzymuje również Wejherowska 
Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”. Zatem informacje o ignorowaniu 
sportu i unikaniu współfinansowania drużyny piłkarskiej są nie-
prawdziwe.    
   Ponadto w nawiązaniu do oświadczenia jednoznacznie należy też 
stwierdzić, że Gminy Miasta Wejherowa nie stać na przekazywanie 
środków publicznych w kwocie 1,5 mln zł rocznie na zatrudnienie 
30 osób zaangażowanych w działalność klubu „Gryf Orlex”. Priory-
tetem miasta w zakresie sportu pozostanie zagwarantowanie środ-
ków finansowych na szkolenie dzieci i młodzieży, zajęcia poza-
lekcyjne w szkołach oraz na utrzymanie miejskiej infrastruktury 
sportowej, z której korzystają tysiące mieszkańców Wejherowa. 
   Do Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na ręce Prezydenta Miasta 
Wejherowa, wpłynęło również pismo od Zarządu WKS „Gryf Orlex” 
informujące o zaistniałej sytuacji. Czytamy w nim: „... bez wsparcia 
Pana Prezydenta nasze środki finansowe nie pozwolą nam na dalszą 
działalność”. Dalej Zarząd Klubu straszy wycofaniem drużyny  
z ogólnopolskich rozgrywek. Podkreślamy, że decyzja o wycofaniu 
Gryfa z rozgrywek II ligi, jak zresztą każda inna, leży wyłącznie  
w gestii Zarządu Klubu i tylko on będzie za nią odpowiedzialny. Mia-
sto nie jest właścicielem klubu ani obiektów na Wzgórzu Wolności. 
To na Zarządzie Klubu, a nie na Gminie Miasta Wejherowa leży 
zapewnienie finansowania prywatnego klubu. Prezydent z troską 
analizuje możliwości wsparcia dla wejherowskiego klubu, nato-
miast trudno zgodzić się na tak postawione ultimatum.  
   Informujemy ponadto, że Zarząd Klubu nie rozliczył się zgodnie  
z umową z dotacji przyznanej z budżetu miasta na szkolenie dzieci  
i młodzieży w 2013 r.     
   Urząd Miejski w Wejherowie informuje, że niezależnie od decyzji 
firmy „Orlex” Danuta Gębarowska, Miasto Wejherowo nadal zamie-
rza wspierać sport, w tym piłkę nożną w miarę możliwości 
budżetowych miasta.                                                                                                   ■ 
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Ferie w Wejherowie 2014 r.  
Wejherowskie Centrum Kultury, Szkolny Związek Sportowy, biblioteka miejska, placówki oświatowe przygoto-
wały na czas ferii zimowych szereg atrakcji dla młodych wejherowian.  

Ferie na sportowo  
    Zajęcia sportowe odbywały się w szkolnych halach sporto-
wych Szkół Podstawowych nr 6, 8 i 11 w Wejherowie. Orga-
nizatorzy przygotowali szereg rozgrywek dla dziewcząt 
i chłopców z różnych roczników w takich dyscyplinach, jak 
piłka nożna, piłka siatkowa czy koszykówka.  

   Dzieci i młodzież mogły korzystać z promocyjnych cen na 
lodowisku i krytej pływalni.  

Ferie w Wejherowskim Centrum Kultury   

   Wejherowskie Centrum Kultury podczas tegorocznych ferii 
oferował m.in. warsztaty pantomimy, batiku, ceramiki, tańca 
współczesnego, warsztaty metamorfozy starych przedmio-
tów.  

   WCK zorganizował także dzieciom i młodzieży warsztaty 
fotografii oraz warsztaty ilustracji książkowej. 

   W WCK zaplanowano także spektakle dla dzieci - spektakl 
teatralny „Czarno na białym” oparty na tekście Marty Gu-
śniowskiej, w reżyserii i oprawie scenograficznej Igi Jam-
bor-Skupniewicz oraz z muzyką Andrzeja Skupniewicza. 

Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

   Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaoferowała 
różnorodne zajęcia i atrakcje dla dzieci podczas ferii zimo-
wych. Dzieci poznały poprzez zabawę fascynujący świat ksią-
żek. Wzięły udział w warsztatach muzycznych i zajęciach te-
atralnych.  

   Ponadto w programie były przedstawienia i tańce. W trak-
cie ferii w bibliotece odbyły się dwa teatrzyki dla dzieci -  
przedstawienie „Tajemnica zaginionych liter” oraz „Bolek 
i Lolek – Wilk i Zając”.  

Sportowe zajęcia w Zespole Szkół nr 3  

Podczas ferii lodowisko przy ZS nr 3 było oblężone Zajęcia sportowe odbywały się w hali w Szkole Podstawowej nr 6 

Młode zawodniczki podczas zajęć w „szóstce” 
Ferie można było spędzić także na spor-
towo - na pływalni  
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Wiele atrakcji podczas ferii  
Bogdan Tokłowicz  

zastępca prezydenta  
Wejherowa  

 - Kolejny raz Wejherowo 
przygotowało na czas fe-
rii  zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. Młodzi wejhero-
wianie spędzający zimo-
we ferie w mieście z pew-
nością się nie nudzili. 
Oferta różnorodnych im-
prez, organizowanych  
w ramach akcji „Zima  
w mieście" koordynowa-
nej przez Urząd Miejski, 
była naprawdę bogata – od zajęć sportowych i rekreacyj-
nych, poprzez zajęcia kulturalne i artystyczne. Dzieci  
i młodzież mogły wziąć udział w warsztatach artystycz-
nych i spektaklach w Wejherowskim Centrum Kultury, 
zajęciach w Miejskiej Bibliotece, zajęciach tanecznych, 
sportowych w wejherowskich halach. Aby umożliwić jak 
największej liczbie młodych wejherowian zabawę w wo-
dzie i na lodzie, ceny biletów na czas ferii zostały znacznie 
obniżone. Duża w tym rola prowadzących te zajęcia dla 
dzieci w okresie zimy - nauczycieli, instruktorów i koordy-
natorów, którym - w imieniu dzieci i rodziców - dziękuję.  

 

Zajęcia ceramiczne w Wejherowskim Centrum Kultury  

W Wejherowskim Centrum Kultury odbywały się warsztaty batiku 
(technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku  
i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie za-
maskowane warstwą wosku.  

W wejherowskiej bibliotece dzieci poprzez zabawę poznawały 
fascynujący świat książek  

Dla młodzieży Wejherowskie Centrum Kultury przygotowało 
warsztaty pantomimy 

Warsztaty ceramiczne w WCK 

Zajęcia muzyczne w wejherowskiej bibliotece 
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Odbiór odpadów zielonych  
Przypominamy mieszkańcom Miasta Wejherowa, że odbiór 
odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie) odbywa sie w 
okresie od 1 kwietnia do 30 listopada . 
   Prosimy o nie wystawianie worków z odpadami zielonymi 
przed posesje poza ustalonym harmonogramem odbioru 
odpadów komunalnych. Jednocześnie przypominamy, że 
nadmiar zgromadzonych odpadów komunalnych (selek-
tywnie zebranych) można poza ustalonym harmonogra-
mem odbioru odpadów, indywidulanie dostarczyć do Punku 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowa-
nym na terenie firmy ZUK Sp. z o.o w Wejherowie.  Godziny 
otwarcia: poniedziałek- piątek 7 -15,  w soboty 10 – 15. 

Sukcesy klubu „Świat Tańca”  
Klub Taneczny „Świat Tańca” podczas rozegranego w Łe-
bie Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego osią-
gnął kilka sukcesów. Pierwsze miejsca zajęły formacje Fu-
sion w kat. Hop powyżej lat 15, Expresik w kat. Hip Hop do 
lat 11, Wow w kat. Freestyle do lat 8. Drugie miejsce zajęły 
formacje: Carmenki w kat. Freestyle do lat 8, Explozja  
w kat. Hip Hop 12-15 lat.  
 Wśród solistów drugie miejsce wywalczyła Izabela No-
ga w kat. HIP HOP do lat 8, w kategorii HIP HOP do lat 11 
drugie miejsce zajęła Julia Bussler, a trzecie - Martyna Pie-
kut. W kat. HIP HOP debiuty do lat 11 trzecie miejsce - 
Agnieszka Rudnicka. W kat. HIP HOP powyżej lat 15 trzecie 
miejsce zajęła Dominika Bernaśkiewicz.   

36 medali dla Wejherowskiego  
Stowarzyszenia Sportowego 

13 złotych, 11 srebrnych i 12 brązowych medali zdobyli za-
wodnicy z Wejherowa i Luzina na II Otwartych Mistrzo-
stwach Polski sztuk walki Federacji WFMC w Mińsku Mazo-
wieckim. Taki bilans pozwolił zawodnikom Rafała Karcza na 
wywalczenie pierwszego miejsca w 
klasyfikacji generalnej Mistrzostw 
Polski. Tym samym drużyna złożona 
z zawodników Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego oraz GO-
SRiT Luzino powtórzyła sukces 
sprzed roku, gdzie również wygrała 
klasyfikację generalną drużyn. Naj-
więcej złotych medali dla Klubu, bo 
aż 4 na tych zawodach wywalczyła 
Zuzia Kalbarczyk. Szczegółowe wyni-
ki znajdują się na stronie www.sportwejherowo.pl. 

 

Segregacja odpadów wdrożona pomyślnie  
W wejherowskim Zakładzie Usług Komunalnych odby-
ła się konferencja prasowa, podczas której dokonano 
oceny funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości 
w gminach za okres drugiego półrocza 2013 r. 
   Podczas konferencji prezes ZUK Sp. z o.o. Roman Czerwiński 
powiedział, że przeprowadzona analiza dotyczy  połowy po-
wiatu wejherowskiego, bo Zakład Usług Komunalnych obsłu-
giwał w tym okresie 5 gmin: miasto Wejherowo, Gniewino, 
Luzino, Linię i połowę gminy Szemud.  
 - Minione półrocze było rewolucją, jeśli chodzi o system zbie-
rania odpadów - mówi Roman Czerwiński podkreślając, że z 
opracowanych wskaźników widać, że mieszkańcy chcą se-
gregować odpady, deklarują segregację, prowadza ją, chociaż 
czasami popełniają błędy.  
  Prezes ZUK powiedział, że przeprowadzono wiele szkoleń 
specjalistycznych z pracownikami ZUK, wprowadzono du-
żo zmian organizacyjnych i technicznych w zakładzie. Pod-
kreślił, że najtrudniej wyegzekwować prawidłową segre-
gację w blokach, gdzie zdarzają się przypadki różnej kwali-
fikacji przez mieszkańców niektórych odpadów. Najważ-
niejsze, że jest bardzo dobra współpraca i z każdym dniem 
widać coraz lepsze efekty.        
- Najlepszym sposobem dokonania oceny, jak funkcjonuje 
segregacja odpadów są przeglądy dokonywane przez miasto, 
np. lustrowanie pergoli - uważa zastępca prezydenta Piotr 
Bochiński dodając, że segregacja odpadów w mieście prowa-
dzona jest powszechnie, a niedociągnięcia zdarzają się w nie-
wielu już miejscach i są korygowane.  
   Prowadzona przez mieszkańców segregacja ma charakter 
wstępny, gdyż posegregowane odpady muszą być później 
sprawdzone jeszcze raz w zakładzie, aby można później 
sprzedać surowce wtórne bez zastrzeżeń odbiorcy.  
 - Odpady odbierane są systematycznie i terminowo - zapew-
nia zastępca prezydenta. Zdaniem prezydenta Bochińskiego 
olbrzymią pracę wykonały spółdzielnie mieszkaniowe budu-
jąc zamykane na klucz pergole, będące w użytkowaniu kon-
kretnych wspólnot. Wszędzie tam panuje ład i porządek.     
   Zastępca prezydenta Piotr Bochiński i Prezes ZUK Roman 
Czerwiński podziękowali wszystkim mieszkańcom za współ-
pracę i zaangażowanie w selektywną zbiórkę. 
  W trakcie konferencji prezes ZUK przedstawił dokładną 
analizę funkcjonowania zbiórki odpadów w poszczegól-
nych gminach. Stopniowo spada ilość odbieranych śmieci 
zmieszanych, a przybywa odpadów segregowanych. Ta 
tendencja zapewne się utrzyma i sytuacja będzie się popra-
wiała, jeśli mieszkańcy będą jeszcze dokładniej segregowa-
li odpady zgodnie z przepisami. Roman Czerwiński  poka-
zał przykłady niewłaściwej segregacji np. potłuczone szy-
by wrzucane do pojemników na szkło, a które – zgodnie z 
przepisami - należy dostarczać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpadów zielo-
nych w nieoznakowanych workach ZUK nie odbiera.  Zwycięstwa wejherowian w Grudziądzu 

W Grudziądzu odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowe  
z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Starto-
wało ok. 100 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Zawo-
dy rozgrywano w czterech konkurencjach: podnoszeniu cię-
żarów, strzelectwie, tenisie stołowym i boccia (w trzech ostat-
nich startowali reprezentanci Integracyjnego Stowarzyszenia 
Sportowego START Wejherowa). W turnieju tenisa stołowe-
go Gabriela Andrzejewska (Start Wejherowo) zwyciężyła 
wśród pań. W turnieju bocci dwa pierwsze miejsca zajęły eki-
py z Wejherowa. Zwyciężyła drużyna Startu I (Genowefa  
i Leszek Lendowie oraz Andrzej Puchowski). Drugie miejsce 
zajął Start II (Anna i Waldemar Konikowie oraz Andrzej Buła-
kowski i Gabriela Andrzejewska). W zawodach strzeleckich 
Stanisław Gieryk (Start Wejherowo) zajął piętnaste miejsce. 
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koncerty-wystawy-spotkania   
L U T Y  L U T Y  L U T Y  L U T Y  2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 4444 

Wejherowskie Centrum Kultury 
1.02, godz. 19 - Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana 
Bluesa; Sala Główna, bilety: 20 zł, 25 zł (w dniu koncertu);   
3.02, godz. 17 -  VERBA SACRA - Modlitwy katedr polskich 
Biblia Kaszubska - Księga Rodzaju Ksãga Zôczątków Gene-
sis — Kolegiata, wstęp wolny; czytają: Danuta Stenka, o. 
Jakub Waszkowiak OFM, Edyta Jankowska- Giermek, To-
masz Fopke oraz dzieci - przedstawiciele najmłodszego po-
kolenia Kaszubów; 
8.02, godz. 19 - Warszawskie Centrum Pantomimy zapra-
sza PANTOMIMA „AGUA DE LAGRIMAS”, sala główna, bile-
ty: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy; 
9.02, godz. 18 - SPOTKANIE Z ROSYJSKIMI TWÓRCAMI 
TEATRU LALKI; Sala konferencyjna, wstęp wolny; 
10.02, godz. 18 - Galeria, wstęp wolny. Otwarcie wystawy 
Stowarzyszenia KUNSZT z Redy; 
13.02, godz. 19 - Stare Dobre Małżeństwo; Sala Główna; 
bilety: 35 zł, 40 zł w dniu koncertu; 
14.02, godz. 17 - Koncert solistów łódzkiej opery; Sala 
Główna, wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona); 
15.02, godz. 19 - Premiera spektaklu  „Wilk stepowy”; Sala 
Główna, wstęp wolny (odbiór bezpłatnych biletów w kasie 
WCK od 28 stycznia); 
21.02, godz. 19 - Recital Hanny Banaszak, Sala Główna, 
bilety: 50 zł normalny, 45 zł ulgowy; 
22.02, godz. 19 - Orkiestra Kameralna  CAPELLA 
BYDGOSTIENSIS, Sala Główna, bilety: 30 zł normalny, 25 zł 
ulgowy; 
27.02, godz. 19 - Koncert pianistyczny Adama  Piórkow-
skiego; sala główna, wstęp wolny (odbiór bezpłatnych bile-
tów w kasie WCK po 15 stycznia); 
28.02, godz. 19 - Peszek kontra Peszek (na podstawie 
sztuki - "Detektyw" Anthonego Shaffera) POJEDYNEK - ZA-
BAWA W DETEKTYWA; Sala Główna, bilety: 40 zł normal-
ny, 35 zł ulgowy. 

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

 Miejska Biblioteka Publiczna 
3.02 oraz 17.02 - Wstąp do Biblioteki Cyfrowej – zajęcia 
komputerowe dla dorosłych. 
6.02, godz. 16 - Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych. 
Tematem dyskusji będą książki Macieja Wasielewskiego  
„Jutro przypłynie królowa” oraz Bogusława Deptuły  
„Literatura od kuchni”. 
11.02 - Światowy Dzień Chorego – przedstawienie teatral-
ne na podstawie fragmentów „Świętoszka” Moliera, dobro-
czynny kiermasz książek w Bibliotece. 
12.02 oraz 26.02 - Klub Małego Czytelnika – zajęcia dla 
dzieci. 
14.02 - Otwarcie wystawy fotograficznej Krzysztofa Szkur-
łatowskiego „Harc w sercu i obiektywie”. 
 21.02 - Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczy-
stego – akcje promujące dbałość o kulturę języka polskiego 
i dziedzictwo narodowe. 

Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

„Bruno Śwatłocień” wychodzi z cienia 
Wejherowski zespół „Bruno Światłocień” zaczyna wzbu-
dzać zainteresowanie koneserów muzyki w kraju, a na-
wet za granicą, dzięki nastrojowej muzyce, w której 
współbrzmią akcenty apokalpityczne i psychodeliczne.  
   Zainteresowanie wzbudza wideoklip autorstwa Yacha Pasz-
kiewicza oparty na utworze wejherowskiego zespołu pt.  
„Babilońskie Damy” i miedziorytach Albrechta Dürera. Przy-
pomnijmy, że w kwietniu ub.r. zespół nagrał płytę  
„Czerń i cień” dla wytwórni Zoharum Records, która ukazała 
się dzięki mecenatowi m.in. miasta Wejherowa.  
   Jak informuje perkusista Kordian Sikorski „Bruno Światło-
cień” oprócz koncertu w Filharmonii Kaszubskiej podczas 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrał koncert w 
gdańskim klubie "Medyk". Zespół powstał w 2010 r. w Wej-
herowie. Założycielem i liderem grupy jest Bronisław Ehrlich.  

Zespół tworzą: Bronisław Ehrlich (głos, gitara), Kordian Sikorski 
(perkusja), Mateusz Ostapiuk (gitary), Grzegorz Buller (klawisze) i Mieszko 
Weltrowski (gitara basowa).  

Spotkanie YMCA 
Podczas przebiegającego w fantastycznej atmosferze 
spotkania wykładowcy-wolontariusze otrzymali za 
swoją społeczną pracę piękne pamiątkowe bombki wy-
konane własnoręcznie przez słuchaczy i słuchaczki wej-
herowskiego uniwersytetu. 
   Upominki wręczali: prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, koordynator WUTW YMCA Krystyna Laskowska 
i członkini Rady Uczelnianej Bogna Zubrzycka. Spotkanie 
uświetnił Chór "Gaudeamus" dyrygowany przez Agatę Jasiń-
ską z akompaniamentem uzdolnionego pianisty Artura Sy-
chowskiego. Skupiający ok. 250. słuchaczy i wolontariuszy 
wejherowski Uniwersytet ma swoją siedzibę z salą wykłado-
wą przy ul. Kopernika w Wejherowie i należy do jednego naj-
prężniej działających stowarzyszeń na terenie miasta. 
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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 Komunikacji Społecznej 

(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 Ogólna 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: (58) 677 70 12, (58) 677 70 15   
Dowody osobiste: (58) 677 70 45 

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 (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,  

(p.o. Jarosław Jędrzejewski), 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 
Miejska Biblioteka Publiczna  

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

Rozświetlone Wejherowo  
W wejherowskim ratuszu rozstrzygnięto po raz jedenasty w Wej-
herowie konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną 
balkonu, okna lub ogrodu na terenie Wejherowa. Komisja przy-
znała siedem nagród i wyróżnień. 

  Zwycięzcami konkursu zostali: Jo-
lanta Damaszke z ul. Pruszkowskie-
go – w kategorii ogrody oraz Angeli-
ka i Piotr Dębscy z ul. Sikorskiego -
 w kategorii balkony.  Drugie miejsce 
w kategorii dekoracje świąteczne 
ogrodów zajął Zbigniew Wolanin 
z ul. Wczasowej i Adam Korzeniow-
ski z ul. Okrężnej, a trzecie- Elżbieta 
Poczan z ul. Iwaszkiewicza. W tej 
kategorii wyróżniono Barbarę Wo-
jewódkę z ul. Ludowej. W kategorii –
dekoracje świąteczne balkonów 
drugie miejsce zajął Marek Miotk z 
ul. Sobieskiego, a trzecie – Elżbieta i 
Jan Cichoccy z os. Kaszubskiego. W 
tej kategorii wyróżniono Macieja 
Bieleckiego i Henryka Grota.   

  Uczestnicy konkursu podkreślali, że 
Wejherowo od dawna zachwyca pięk-
nymi świątecznymi ozdobami a wejhe-
rowskie iluminacje świąteczne są jed-
nymi z piękniejszych w Polsce. 
 - Wspólnie z synkiem przygotowywa-
liśmy dekoracje domu, tak jak robił to 
ze mną mój tata – powiedział jeden z 
uczestników konkursu. – Dekorowanie 
domu stało się u nas tradycją rodzinną.  
  - Cieszę się, że mieszkańcy czynnie 
włączają się w upiększanie miasta – 
mówił  prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.   
  W skład komisji weszli: Teresa Patsidis 
(przewodnicząca), Stanisław Brzozow-
ski, Tacjanna Bielawa, Leszek Miś, Jus-
tyna Antczak, Jacek Thiel, Monika Krze-
mińska i Kamila Hebda.   

INFORMACJA 
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych zaprasza na bezpłatną 
naukę mowy zastępczej wszystkich chorych, którzy w wyniku prze-
prowadzonej operacji utracili głos i dotknięci zostali dolegliwościami 
utrudniającymi normalne życie. Stowarzyszenie zajmuje się rehabili-
tacją poszpitalną głosu i mowy. Organizuje również turnusy rehabili-
tacyjne. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. 13-15 w 
Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych Gdynia ul. 3 Maja 
27/31. Kontakt: Henryk Pilawski, przewodniczący tel. 5816980756.   

Zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” –Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Wejherowie ogłasza zapisy na II semestr roku 2013/2014, 
które odbędą się 20-31 stycznia br. oraz 3-5 lutego br. o godz. 10–13 
w WZNK Wejherowo ul. Obrońców Helu 1 (wejście od ul. Chopina, za 
przystankiem MZK), tel. 784 659 795, www.utww.pl.  






