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NOWY AUTOBUS DO ŚMIECHOWA 
NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW 

Nowa linia autobusowa łączącą osiedle Śmiechowo Północ z osiedlem 
Przemysłowa w Wejherowie zostanie uruchomiona z inicjatywy Prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, który podjął taką decyzję po 
spotkaniu z mieszkańcami Śmiechowa. Linia oddana zostanie najpraw-
dopodobniej w maju 2016 r.  
Autobus będzie pokonywał odcinek ponad 6 km. W dni powszednie będzie realizował 
12 kursów w godz. 6:13 - 17:48, w soboty i święta przewidziano 8 kursów  
w godz. 8:29 - 16:45. Aby ułatwić dzieciom dojazd do szkoły wstępny projekt rozkładu 
jazdy w dni powszednie został dostosowany do harmonogramu godzin lekcyjnych w 
szkołach przy ul. Nanickiej (ZS nr 3) i ul. Prusa (SP nr 11). Odjazdy autobusu do godziny 
10:30 dopasowane będą do godzin rozpoczynających lekcje,  a od godziny 11 kursy 
umożliwią dzieciom powroty ze szkoły. Ponieważ każda ze szkół o innej godzinie rozpo-
czyna zajęcia (7:30 i 8:00), w każdym kierunku zaplanowano połączenie na przemian do 
ZS nr 3 albo SP nr 11. Aby każde dziecko zdążyło po szkole na autobus przyjęto średni 
czas odstępu pomiędzy autobusem i dzwonkiem – 12 minut.  
Jak powiedział podczas Czesław Kordel, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji  
w Wejherowie, nowa linia zostanie uruchomiona 9 maja 2016 r. Ten termin wynika  
z konieczności uchwalenia przez Radę Miasta Wejherowa uchwały w sprawie nadania 
nazw nowym przystankom autobusowym, następnie przygotowania przystanków  
i zatok autobusowych, a także z czynności formalno-prawnych tj. ogłoszenia w Biulety-
nie Informacji Publicznej zamiaru powierzenia MZK realizacji przewozów na tej linii.  

- Nowa linia 
umożliwi połą-
czenie osiedla 
Ś m i e c h o w o 
Północ ze szpi-
talem oraz  
z osiedlem Prze-
m y s ł o w a . 
M i e s z k a ń c y 
Śmiechowa nie 
posiadali bezpo-
średniego połączenia komunikacją miej-
ską z centrum miasta, a w tym rejonie 
zamieszkuje coraz więcej osób. Autobus 
na razie będzie dojeżdżał do ul. Chmielew-
skiego, ale wraz z budową odpowiednich 
dla autobusów dróg na Śmiechowie stop-
niowo trasa będzie wydłużana. Oczywi-
ście nie ma możliwości, aby autobus ze 
Śmiechowa dojeżdżał wszędzie w Wejhe-
rowie. Pasażerowie chcący dojechać dalej, 
będą mogli się przesiąść na inne linie wej-
herowskiego MZK.  

Przebieg proponowanej trasy: 
• Rogali (przystanek początkowy) - Przemysłowa - Graniczna - Lelewela - Nad-
rzeczna - Chopina - Szpital - Chopina - Partyzantów - Pomorska - Prusa - Necla 
- Konopnickiej (przystanek końcowy) 
• Chmielewskiego (przystanek początkowy) - Necla - Prusa -  Pomorska - Par-
tyzantów - Chopina - Szpital - Chopina -Nadrzeczna - Lelewela - Graniczna - 
Rogali - Rogali (przystanek  końcowy). 

Połączenie komunikacyjne 
Krzysztof Hildebrandt,  

prezydent Wejherowa 

Spotkanie z mieszkańcami  
Przypomnijmy, że z mieszkańcami Śmie-
chowa Północ na temat komunikacji, 
dróg i bezpieczeństwa rozmawiali wspól-
nie prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius i komendant po-
wiatowy policji insp. Krzysztof Lawer.  
W sali Zespołu Szkół nr 2 zebrało się kil-
kudziesięciu mieszkańców. W spotkaniu, 
które odbyło się z inicjatywy działacza 
osiedlowego Wojciecha Wasiakowskiego 
i radnego Grzegorza Skowrońskiego, 
uczestniczył także przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Tokłowicz i zastępca pre-
zydenta Piotr Bochiński, radni miejscy - 
Teresa Skowrońska, Marcin Drewa i Ma-
teusz Schmidt oraz Etatowy Członek Za-
rządu Powiatu Jacek Thiel.  

 

Linia nr 6 - Os. Przemysłowa - Os. Śmiechowo przez szpital  

Mapa Google 

Nowy kościół powstaje w  Śmiechowie 
W Wejherowie Śmiechowie w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego kościoła pw. św. Karola Boromeusza.  
Plac przy ul. Gryfa Pomorskiego został poświęcony przez arcy-
biskupa Sławoja Leszka Głódzia, który powiedział, że bryła ze-
wnętrzna kościoła jest wzorowana na katedrze św. Piotra w 
Rzymie. Do końca tego roku zostanie wybudowany stan surowy 
świątyni. Proboszcz Parafii pw. św. Karola Boromeusza ks. 
Adam Pleskot przypomniał, że plac pod budowę kościoła po-
święcono14 września 2011 r.  
- Cieszymy się, że w naszym mieście, na tym najstarszym osie-
dlu – Śmiechowie, ta inwestycja może powstać – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
W uroczystości wzięli udział wejherowscy samorządowcy, dzie-
kan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Tadeusz Reszka oraz 
okoliczni księża. 
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Skala zainteresowania wejherowian Budżetem Obywatelskim jest bardzo duża. - Mieszkańcy przedstawili różnorodne pomysły do zrealizowania i 
pokazali, że chcą i potrafią włączyć się bezpośrednio w zarządzanie miastem. Wspólnie pokazaliśmy, że w Wejherowie tworzymy społeczeństwo oby-
watelskie. Wejherowski Budżet Obywatelski już jest naszym wspólnym sukcesem - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Bardzo mnie 
cieszy ten dialog z mieszkańcami, to zaangażowanie. W związku z tym podjąłem decyzję o dwukrotnym zwiększeniu środków na sfinansowanie zadań 
w ramach budżetu obywatelskiego, do kwoty 800.000 zł. Wnioskowali o to również radni klubu Wolę Wejherowo i PiS. Te środki pochodzą z oszczęd-
ności po ostatnich przetargach. Uważam, że to najlepsze przeznaczanie zaoszczędzonych środków. To mieszkańcy zadecydują w powszechnym głoso-
waniu o wyborze projektów do realizacji. Te projekty, które otrzymają najwięcej głosów wejherowian, zostaną zrealizowane. 

800 000 zł na Wejherowski Budżet Obywatelski 
Prezydent Wejherowa zdecydował o podwojeniu kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski.  

Decyzja ta umożliwi realizację większej liczby projektów. 

nr  projektu                                                                            Lista projektów do głosowania przez mieszkańców od 7 do 28 kwietnia 2015 r.  

00002  Położenie nowego chodnika przy ul. Kopernika w Wejherowie (po prawej stronie ulicy, patrząc od ul. Sobieskiego) … ..…..... 150 000,00 zł 
00003    Remont nawierzchni z wykonaniem kanalizacji burzowej łącznika między ul. P. Skargi, a Rybacką  Dz. Nr 128/11 obręb 10.…..…   155 000,00 zł 
00004   "Psi Park” Wybieg dla psów w Wejherowie - nowa forma miejskiej zieleni użytkowej ……  …………………………………………. ..  104 633,48 zł 
00006    Poszerzenie parkingu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i ul. Staromłyńskiej …………..……………….…. . 33 456,00 zł 
00007    Aktywna rekreacja w plenerze - siłownia przy ul. Kochanowskiego………………………….………………………………………………… .  38 015,00 zł 
00008    Modernizacja chodnika i wjazdów na ul. Ludowej z obu stron jezdni o łącznej dł. 800 m (2x400m) i szer. 1,5 m…………… ..   315 879,00 zł 
00009    Budowa zatoki postojowej, modernizacja chodnika przy ul. Kochanowskiego koło Poczty Polskiej  z wytyczeniem  
                    przejścia dla pieszych ……………………………………………………………………………………. ……. .……………………………..………..……..  118 700,00 zł 
000011  Dni Jakuba - Grand Prix Nordic Walking o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa………………… ………………… ………………. ... ...26 500,00 zł 
000012  II Wejherowski Marsz Niepodległościowy Nordic Walking ……………………………………………………………….……………………. …. ...4 000,00 zł 
000013  Rekreacja 60+ "Idziemy po zdrowie z Nordic Walking"……………………………………………………………………………………………….   5 600,00 zł 
000014  Budowa parkingu na Osiedlu F. Fenikowskiego ……………………………………………………………………………………………………….285 000,00 zł 
000016   Droga osiedlowa - Osiedle Staszica…………………………………………………………………………………………………………………….. .     147 700,00 zł 
000018   Zielona Szkoła - uczymy dzieci dbania o przyrodę………………………………………………………………………………………………… ….  43 441,01 zł   
000019   Warsztaty bębniarskie dla mieszkańców Wejherowa …………………………………………………………………………………………….. . ...  8 600,00 zł  
000023   Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych ……………………………………………………………………………………………… …..72 000,00 zł 
000024  Plac Sportów Miejskich………………………………………………………………………………………………………………………………………... …91 000,00 zł 
000025  Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na os. Sucharskiego w Wejherowie…… ... . . 277 537,95 zł 
000026  Budowa boiska na "BLIZIE" Etap I - Projekt budowlany ………………………………………………………………………………………. ... .. ...60 000,00 zł 
000027 Koncert muzyki dawnej oraz przemarsz z pochodniami - Wsparcie Rekonstrukcji Historycznej w Wejherowie ………………… .8 700,00 zł 
000028  "Siłownia na Świeżym Powietrzu" os. Chopina ……………………………………………………………………………………………………… ...  39 726,89 zł 
000029  Wymiana odcinka chodnika od skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Kociewską do skrzyżowania ul. Kociewskiej z ul. Kaszubską…….62 240,46 zł 
000030  Wiata piknikowa z paleniskiem…………………………………………………………………………………………………………………………… ...  24 000,00 zł 
000031  Modernizacja placu zabaw Sikorskiego Park……………………………………………………………………………………………...………….. …..70 238,00 zł 
000032  Siłownia na świeżym powietrzu …………………………………………………………………………………………………………………………… .. 36 813,90 zł 
000033  Plac zabaw „Kaszuby” ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… ... 59 000,00 zł  
000035  Projekt budowy płyty i pomnika nagrobnego dla dzieci zmarłych przedwcześnie………………………………………………………..    68 000,00 zł  
000037  Modernizacja nawierzchni ul.Teodora Bolduana i chodnika ………………………………………………………………………………… ….. 132 757,50 zł 
000038  Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Gryfa Pomorskiego…………………………………………………………………………………… … 203 050,00 zł 
000040  Remont chodnika na ul. Weteranów w Wejherowie – etap I .. ………………………………………………………………………………… .   114 000,00 zł 
000042  Gimnazjalisto Ratuj!  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… .….     7 000,00 zł 
000043 "Budowa ul. Grottgera i ul.Mokwy” ……………………………………………………………………………………………………………………… ... 281 775,00 zł 
000045  Budowa toru wrotkarsko - rolkowego w Wejherowie ……………………………………………………………………………………………..  264 629,38 zł 
000046  Zdrowe stopy – profilaktyka …………………………………………………………………………………………………………………………… …..  116 000,00 zł 
000047  OPEN AIR HIP HOP FESTIVAL . …………………………………………………………………………………………………………………………… .. . 35 500,00 zł 
000048  Ułożenie nowej nawierzchni na dł. 90 m na ulicy wzdłuż bloku nr 8 na os. Harcerskim wraz z wymianą krawężników …… ...80 969,76 zł 
000049  Wejherowskie Zawody Pływackie …………………………………………………………………………………………………………………………...   7 383,00 zł 
000050 Po zdrowie w Wejherowie - Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego………………………………………………………… ... 108 328,56 zł 
000051  Tanecznym krokiem po zdrowie w Wejherowie …………………………………………………………………………………………………… ...  14 068,00 zł 
000052  Ławeczka red. Reginy Osowickiej na skwerze przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego ………………..   70 000,00 zł  
000054  Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym na ul. Waśkowskiego poprzez wydzielenie pasa ruchu dla pieszych  

oraz montaż  znaków  drogowych ………………………………………………………………………………………………………………………… 14 800,00 zł 
000055  Wejherowo otwarte na niesłyszących mieszkańców…………………………………………………………………………………………………. 10 000,00 zł 
000056 Budowa drogi - ul. Obrońców Kępy Oksywskiej …………………………………………………………………………………………………… ... .114 000,00 zł 
000057 Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie ………………………………………..  ..46 784,00 zł 
000058 Siłownia pod chmurką na boisku Osiedle Przyjaźni ………………………………………………………………………………………………… ... 25 000,00 zł 
000059  Poprawa warunków poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach gminnych …………………………………………………. ... 153 000,00 zł 
000061 Sport w zasięgu ręki, czyli treningi otwarte dla każdego! ……………………………………………………………………………….……………….5 829,00 zł 
000064  "Wejherowo - miasto hortensji i lawendy" …………………………………………………………………………………………………………..….…36 500,00 zł  
Liczba projektów ocenionych pozytywnie - 47 ………………………………………………………………………………………………...suma : 4 147 155,89 zł  

W głosowaniu każdy mieszkaniec Wejherowa, który do dnia 31.12.2014 r. ukończył 16 lat, może oddać głos na jeden projekt.  Głosowanie odby-
wać się będzie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.wejherowo.pl/budzetobywatelski z systemem do głosowania drogą 
elektroniczną przez mieszkańców. Można swój głos oddać w formie pisemnej za pomocą karty do głosowania – dla osób nie posiadających do-
stępu do internetu przygotowanych zostało sześć stanowisk do głosowania: w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 
195; w ratuszu - pl.J. Wejhera w godzinach pracy urzędu;  w WCK – Filharmonii Kaszubskiej, przy ul. Sobieskiego 255; w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, przy ul. Kaszubskiej 14; Zespole Szkół nr 3, przy ul. Nanickiej 22 (kryta pływalnia); w Zespole Szkół nr 2, przy ul. Gdańskiej 30. 

Prezentacja projektów: www.wejherowo.pl/budzetobywatelski 
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Prezydent Krzysztof Hildebrandt spotyka się z młodzieżą 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał się z uczniami trzech szkół ponadgimnazjalnych –  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2 i 4 prowadzonych przez powiat wejherowski na terenie miasta. 
Tematem spotkania był wprowadzany po raz pierwszy Budżet Obywatelski. 

W spotkaniach z młodzieżą wejherowskiego „elektryka”, 
„samochodówki” i I Liceum Ogólnokształcącego uczestni-
czył także Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa, 
który omawiał kwestie finansowe pilotażowego Budżetu 
Obywatelskiego. 
- Spotkania mają przybliżyć młodym ludziom ideę Budżetu 
Obywatelskiego, który jest znakomitym narzędziem edu-
kacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii 
funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz  
i mieszkańców współdziałających na rzecz rozwoju miasta 
– mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - 
Zasadniczym celem jest włączenie mieszkańców, a także 
młodzieży w procesy zarządzania miastem. Tym bardziej, 
że każdy wejherowianin, który ukończył 16 lat, może od-
dać głos na jeden projekt. Planowane są kolejne spotkania 
prezydenta z młodzieżą.  

Okrągły stół pielęgniarek w Gdańsku  
W Filharmonii Bałtyckiej doszło do Okrągłego Stołu pielę-
gniarek. To pierwsze takie spotkanie w Polsce, w którym 
wzięli udział marszałek Mieczysław Struk, wojewoda Ry-
szard Stachurski, samorządowcy m.in. Bogdan Tokłowicz, 
przewodniczący Rady Miasta Wejherowa,  przedstawiciele 
NFZ, posłowie oraz konsultanci medyczni.  
Pielęgniarki i położne przedstawiły 21 postulatów,  
12 z nich kierowanych jest do władz regionu i pomorskich 
szpitali. To m.in. zwiększenie etatów, podwyżki w ciągu trzech 
lat i lepsze warunki zatrudnienia. Przedstawicielki średniego 
personelu medycznego wierzą, że spotkanie w Gdańsku roz-
pocznie prace nad systemowymi rozwiązaniami.  

Beata Rutkiewicz nowym  
zastępcą prezydenta Wejherowa  

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt powołał 
Beatę Rutkiewicz na stanowisko zastępcy prezydenta ds. 
rozwoju. Piotr Bochiński objął funkcję zastępcy prezyden-
ta ds. oświaty i spraw społecznych. 

Beata Rutkiewicz jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. 
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zamówień pu-
blicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicz-
nych. Problematyką planowania i realizacji inwestycji, pozy-
skania, a następnie rozliczania środków unijnych oraz stoso-
wania prawa zamówień publicznych zajmuje się zawodowo 
od 2000 r. Od 10 lat nieprzerwanie jest związana  
z instytucjami samorządowymi. Beata Rutkiewicz pochodzi  
z Sierakowic na Kaszubach. Prywatnie jest żoną i matką 7-
letniego syna i 11- letniej córki. Interesuje się literaturą oraz 
turystyką rowerową. Nie należy do żadnej partii i organizacji 
politycznej.  
Piotr Bochiński od 2011 r. pełnił funkcję zastępcy  ds. rozwoju 
miasta. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Gdańskim. 
Pracował jako nauczyciel akademicki na Politechnice Gdań-
skiej. Przez 16 lat był radnym miasta Wejherowa, przewodni-
czył m.in. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a przez 8 lat peł-
nił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa. Piotr 
Bochiński  jest wejherowianinem. Żonaty, ma  trzech synów.  

W MZK zapowiedzi  
przystanków po kaszubsku  

Pasażerowie wejherowskiej linii nr 2 słyszą zapowiedzi przy-
stanków w języku kaszubskim i polskim. Miejski Zakład Komu-
nikacji Wejherowo sp. z o.o. w trybie pilotażowym uruchomił 
zapowiedzi przystankowe w pojazdach w jęz. polskim i kaszub-
skim. Jak mówi Czesław Kordel, prezes MZK w Wejherowie, 
zapowiedzi będą obejmować wyłącznie nazwy przystanków.  
- Jest to promocja języka kaszubskiego w komunikacji miejskiej 
– mówi Czesław Kordel. – Tłumaczenia nazw przystanków  
z języka polskiego na język kaszubskich dokonało Radio Ka-
szëbë. To projekt pilotażowy, jeżeli uzyska akceptację pasaże-
rów, rozszerzymy go na całą sieć.  
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Na osiedlu Sucharskiego powstanie Rada Osiedla  
Osiedle Sucharskiego ma Radę Osiedla.  W wyborach samorządowych do trzech Rad Osiedli w Wejherowie, tylko w 
jednym przypadku przekroczono próg frekwencji wyborczej. 

 Jak informuje Sekretarz Miasta Bogusław Suwara, Pełnomoc-
nik Prezydenta Miasta ds. wyborów, po wyborach działać bę-
dzie tylko Rada Osiedla „Sucharskiego”, gdzie frekwencja wy-
niosła 23,15 proc. Jak się okazuje, wymagany dziesięciopro-
centowy próg wyborczy był do przekroczenia. W Osiedlach 
„Śmiechowo-Północ” i „Śmiechowo Południe”, ze względu na 
zbyt niską frekwencję (wymagane 10 proc.), wybory zgodnie 
z przepisami zostały unieważnione. W Osiedlu „Prze-
mysłowa” wyborów nie przeprowadzono, ze względu na 
brak odpowiedniej liczby kandydatów do Rady Osiedla. 
  W Os. „Śmiechowo-Południe” na uprawnionych do głosowa-
nia 4 853 wyborców w wyborach wzięło udział 431 wybor-
ców, co daje frekwencję 8,88%. W Os. „Śmiechowo-Północ” 
na uprawnionych do głosowania 5 716 wyborców w wybo-
rach wzięło udział 243 wyborców, co dało frekwencję 4,25%. 
 - To były bardzo ważne wybory z punktu widzenia społecz-
nego - mówi Bogusław Suwara. - Uważam, że aktywność spo-
łeczna jest bardzo potrzebna. Mieszkańcy Osiedla Sucharskie-
go wykazali się taką aktywnością poprzez skuteczny udział  
w wyborach. Dzięki temu będą mieli wpływ na najbliższe oto-
czenie, w którym mieszkają. Gratuluję radnym, którzy zostali 
wybrani do Rady Osiedla, życząc im owocnej pracy w Radzie.  
Rady Osiedli dysponują budżetem w wysokości 17 tys. zł 
rocznie przeznaczonym na działalność statutową. 

Radnymi Osiedla „Sucharskiego” zostali wybrani: Zbigniew 
Bradtke, Mirosława Buja, Krystyna Dąbk, Irena Formela, Wal-
demar Gafka, Alina Kieda-Szefka, Alicja Kobiella, Dariusz Kreft, 
Wojciech Paluch, Jarosław Plichta, Hanna Szewczyk, Marta 
Zielińska. 
Jak mówi Dariusz Kreft, Rady Osiedla są najlepszym ogniwem 
dotarcia bezpośrednio do mieszkańców danego osiedla.  
- My się znamy, stąd łatwiej nam ze sobą współpracować  -
mówi Dariusz Kreft. - Takie rady mają stuprocentową rację 
bytu we współczesnej demokracji.  

Miasto dofinansowało stowarzyszenia  
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów  
i stowarzyszeń otrzymali dotacje  w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta.  

Umowy podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin 
Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmi-
na”, UKS „Ósemka”, WAPN „Błękitni”, Integracyjnego Stowa-
rzyszenia Sportowego „START”, KS „MAXIMUS”, 
UKS „Szóstka”, KS „Tytani” Wejherowo oraz Wejherowskie-
go Klubu Bokserskiego „Gryf” . Umowy podpisali także 
przedstawiciele Wejherowskiego Stowarzyszenia Sporto-
wego, WKS  „Gryf”, UKS „Basket - Ósemka” Wejherowo, UKS  
„Jedenastka” i KS „Wejher”.  
- Dotacje dla organizacji pozarządowych w Wejherowie są 
przeznaczone na realizację zadań zleconych przez miasto  
z zakresu sportu, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnie-
nia od narkotyków, przeciwdziałania uzależnieniom, kultu-
ry, sztuki i turystyki – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa.  

Certyfikat dla Miasta Wejherowa 
Wejherowo zostało wyróżnione „Certyfikatem Europej-
skiego Rejestru Renomowanych” w ramach gospodar-
czo-konsumenckiego Programu Euro Renoma. 

- Certyfikat ten uznawany 
jest za najbardziej aktualną 
informację o rzetelności, 
solidności i wiarygodności 
instytucji –  wyjaśnia Bogu-
sław Suwara, sekretarz 
Wejherowa. - Dla miasta 
może się to przełożyć na 
wymierne korzyści, ponie-
waż jest świetnym argumentem w negocjacjach i rozmo-
wach handlowych, zapewnia ponadto dodatkowe punkty UE 
przy ocenie wniosku o dofinansowanie, co w mierzalny spo-
sób może ułatwić wygrywanie konkursów i przetargów. 
Certyfikat otrzymują firmy i instytucje, które prowadzą dzia-
łalność publiczną i biznesową kierując się wymogami etyki, 
transparentności oraz uczciwości płatniczej. Przedsiębior-
stwa ubiegające się o certyfikat poddawane są analizie i we-
ryfikacji, które sprawdzają działalność instytucji zgodnie  
z wymogami prawa, zasadami rzetelności i poszanowania 
kontrahentów. Miasto Wejherowo przeszło pomyślnie pię-
ciostopniowy proces certyfikacji i otrzymało tytuł zaświad-
czający o solidności i profesjonalizmie.   

 

Program Euro Renoma, w ramach którego przyznano wy-
różnienie, to program gospodarczo-konsumencki, którego 
uczestnikami są przedsiębiorcy, organizacje społeczne oraz 
samorządy terytorialne, instytucje publiczne i niepubliczne. 
Swą nazwą Program nawiązuje do zasad, które tkwiły u 
podstaw Wspólnoty Europejskiej zarówno w obszarze 
gospodarki i prawa, jak i szeroko pojętej demokracji.  
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Sukcesy tancerzy ze Świata Tańca  
Przez dwa dni  tancerze z całej Polski zmagali się na hip- ho-
powej scenie w kategoriach solo, duety i formacje  
w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Choceniu 
koło Włocławka.  
Wejherowo reprezentowali tancerze z Klubu Tanecznego 
Świat Tańca. Złoto wywalczyły  Marcelina Urban i Nikola Su-
chocka. Srebro  w kategorii 12-15 lat wytańczyła Nikola Su-
chocka, a Kamila Miller zajęła piąte miejsce.  W młodszej ka-
tegorii  szóstą lokatę zdobyła  Dobrosława Laskiewicz. 
Wśród seniorów - czwarte miejsce uzyskała Dominika Ber-
naśkiewicz, a piąte miejsce Magdalena Klan  
i Natalia   Szcześniak. Wśród formacji do lat 8 drugie miejsce 
zdobył zespół Respect, a trzecie zespół Wow. W kategorii do 
lat 11 trzecie miejsce wytańczył zespół Expresik, a Carmen-
ki  weszły do ścisłego finału zdobywając  5 miejsce. W kate-
gorii juniorzy szóste miejsce wytańczyła Explozja,  
a seniorski Fusion  zdobył siódme miejsce.    

Awans UKS Ósemka  
do finału I ligi seniorów 

Unihokeiści UKS „Ósemka” pokonali na wyjeździe 
UKS Multi 75 – Killers Kraków 7:4. Dzięki zwycięstwu 
nad liderem grupy B wejherowianie zagrają w finale 
rozgrywek z UKS Fenomen Babimost. 

W drużynie UKS Ósemka Wejherowo wystąpili: Filip Czer-
niawaki, Arkadiusz Woźniak - bramkarze, Paweł Łątkow-
ski, Wojciech Kleister, Daniel Hewelt, Tomasz Penkowski, 
Tristan Tomecki, Michał Szczepaniak, Patryk Żyła, Daniel 
Pranga, Przemysław Żyła, Karol Barzowski, Kamil Jani-
szewski, Michał Kozal, Leszek Samson, Krzysztof Lis. 
Klub otrzymał dotację z Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

Obchody Dnia Patrona Rzemiosła 
Wejherowscy rzemieślnicy obchodzili święto swego patrona, św. Józefa. Uro-
czystość rozpoczęła się od przemarszu ulicami miasta z pocztami sztandaro-
wymi i orkiestrą dętą na czele.  
Uczestnicy przeszli od Domu Rzemiosła do skweru Jana Pawła II przy kolegiacie.  
W pochodzie wzięło udział ponad 150 osób z W obchodach Święta Patrona wzięli 
udział włodarze miasta i powiatu, rzemieślnicy zrzeszeni w Powiatowym Cechu 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Wej-
herowie, a także ucznio-
wie oraz nauczyciele 
Niepublicznej Szkoły 
Rzemiosła w Wej-
herowie. Uczestnicy 
przemarszu złożyli 
kwiaty przy obelisku Jana 
Pawła II, a następnie udali 
się na uroczystą mszę 
świętą, który odprawił 
wejherowski dziekan ks. 
Tadeusz Reszka.  

Bokserska gala  
Podczas Okręgowych Mistrzostw Ju-
niorów oraz Turnieju o Puchar Huber-
ta Skrzypczaka rozegranych w Zespole 
Szkół nr 1 w Wejherowie wejherowscy 
fani boksu mogli zobaczyć młodych  
i zdolnych pięściarzy.  
Stoczonych zostało osiem walk turnie-
jowych, które są pierwszym etapem 
eliminacji do Mistrzostw Polski. Kolej-
nym etapem były cztery walki o Puchar 
Huberta Skrzypczaka. Tu jedną z walk 
stoczył wejherowianin Mistrz Polski - 
Jakub Tomczak. Tym razem szczęście 
nie uśmiechnęło się do wejherowiani-
na i musiał uznać wyższość przeciwni-
ka. Jednak to Jakub Tomczak za swoją 
determinację i zaangażowanie w poje-
dynek został wybrany zawodnikiem 
turnieju. 

 

W Niepublicznej Szkole Rzemiosła  
w Wejherowie prowadzonej przez 
Powiatow Cech Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, otwarto nową pra-
cownię gastronomiczną. Pracownia jest 
wyposażona w nowoczesny sprzęt,  
w którym młodzież będzie zdobywała 
nowe wiadomości i umiejętności prze-
widziane w podstawie programowej 
dla zawodów gastronomiczno-
cukiernicznych.  
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Brązowy medal wejherowskich strażników 
Reprezentacja wejherowskiej Straży Miejskiej wywalczyła III miejsce  
w 10. Turnieju Piłki Nożnej Straży Miejskich Województwa Pomorskiego 
rozgrywanego w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.  
W turnieju uczestniczyło 
7 reprezentacji Straży 
Miejskich z województwa 
pomorskiego. Złoty me-
dal otrzymała Straż Miej-
ska z Człuchowa, która w 
finale wygrała ze Strażą 
Miejską z Kwidzyna.  
W reprezentacji wejherow-
skiej Straży Miejskiej wy-
stąpili: Sławomir Walczew-
ski (kapitan drużyny), Rafał 
Karcz (bramkarz) oraz Ja-
rosław Kuśka, Waldemar 
Walkusz, Ryszard Bielec, 
Krzysztof Polaczek, Piotr 
Semmerling, Marek Glowienke i Damian Pohl. Najlepszymi strzelcami turnieju okazali 
się Dariusz Dąbrowski z Człuchowa i Sławomir Walczewski z Wejherowa, którzy zdo-
byli po 6 bramek. Sławomir Walczewski otrzymał także tytuł najlepszego zawodnika 
turnieju. 
- Poziom tegorocznego turnieju był wysoki i wyrównany. Jako kapitan drużyny 
jestem bardzo dumny z zaangażowania sportowego i woli walki naszych za-
wodników - mówi Sławomir Walczewski podkreślając że trzecie miejsce jest 
zasłużone i satysfakcjonujące.  

Zwycięstwo Tytanów 
Wejherowscy kibice piłki ręcznej 
doczekali się upragnionego zwycię-
stwa swojej ulubionej drużyny. Ty-
tani Wejherowo pokonali na swoim 
terenie Sambor Tczew i dzięki temu 
umocnili się na 10. miejscu w tabeli 
II ligi. 
- Obrona, bramkarz, kontratak. Te ele-
menty głównie sprawiły, że mamy 
zwycięstwo i dwa punkty. Jest jeszcze 
wiele do poprawienia, ale główne zało-
żenia zostały spełnione. Cieszę się, że 
nie popełniliśmy zbyt wielu błędów, 
które wcześniej nam się przydarzały. 
Nie ukrywam, że bardzo zależało nam 
na zwycięstwie – mówi Paweł Paździo-
cha, trener Tytanów. 
- Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie 
wygrywać z drużynami wyżej plaso-
wanymi od nas. Zagraliśmy drużyno-
wo, konsekwentnie w obronie i ataku. 
Świetnie w bramce spisał się Szymon, 
bardzo dobrze też funkcjonował kontr-
atak. Cieszę się, że w końcu odczaro-
waliśmy naszą halę i mam nadzieję, że 
w kolejnych spotkaniach będzie jesz-
cze lepiej – mówi Tomasz Bartoś. 

Prezydent nagrodził sportowców z Wejherowa  
W wejherowskim starostwie wręczono nagrody najlepszym spor-
towcom i trenerom za sportowe sukcesy w 2014 r. W gronie najlep-
szych sportowców powiatu wejherowskiego znaleźli się wejherowia-
nie, którym w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa, wyróżnienia 
wręczył Michał Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, Spraw Społecz-
nych Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

Nagrody Staro-
sty Wejherow-
skiego za osią-
gnięcie wyso-
kich wyników 
s p o r t o w y c h  
w międzynaro-
dowym i ogól-
n o p o l s k i m 
współzawod-
nictwie sporto-
wym otrzymało 
13 trenerów  
i 31 sportowców. Otrzymali je trenerzy: Zbigniew Bautembach, Lech 
Bieńkowski, Mirosław Ellwart, Marek Gorlikowski, Benedykt Król, Łukasz 
Lesner, Piotr Netter, Tadeusz Pepliński, Sławomir Piłat, Zbigniew Rolbiec-
ki, Robert Sawicki, Damian Strągowski i Wojciech Wasiakowski.  
Nagrodzeni zawodnicy to: Gabriela Andrzejewska, Karol Bednarz, Alek-
sandra Bielecka, Alicja Bielecka, Agata Bieńkowska, Agnieszka Breza, Da-
mian Damaszk, Julian Damaszk, Natalia Dragan, Klaudia Gelo, Paweł Gosz, 
Aleksandra Grubba, Marta Kąkol, Sandra Korysiewicz, Konrad Kaczmar-
kiewicz, Jakub Kuźba, Aleksandra Lesner, Zofia Melzer, Michał Muklewicz, 
Mieczysław Muller, Martyna Niećko, Michał Nowosadzki, Bartłomiej Og-
dowski, Maja Olszewska, Magdalena Orlicka, Monika Pielowska, Mateusz 
Rak, Jędrzej Rutz, Kacper Stępniak, Małgorzata Zabrocka, Grzegorz Żurek. 
Nagrody Starosty Wejherowskiego wręczyła Gabriela Lisius, która pogra-
tulowała wszystkim osiągniętych wyników. 

Zapisy do Wejherowskiej 
Sekcji Kickboxingu Klubu 

Sportowego Maximus 
W każdą środę, w godzinach 17.30 -18.30  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4  
w Wejherowie odbywają się bezpłatne zaję-
cia sportowo-rekreacyjne z technikami – 
kick-boxingu, boksu, judo, samoobrony i piłki 
nożnej. Mogą wziąć w nich udział dzieci z 
Wejherowa w wieku 6-12 lat. Szkolenie, zaję-
cia sportowo-rekreacyjne dzieci i młodzieży 
dofinansowane są z budżetu Miasta Wejhe-
rowa w ramach dotacji udzielanych organi-
zacjom pozarządowym. Więcej informacji: 
www.ksmaximus.pl, tel. 501 191 908. 

 

Komunikat 
W związku ze zwiększającą się aktywnością 
oszustów na terenie woj. pomorskiego, poli-
cjanci przestrzegają przed oszustami działają-
cymi tzw. „metodą na wnuczka”.  Przestępcy 
dzwonią przeważnie do osób starszych i uda-
jąc bliskich, wyłudzają pieniądze. Ostatnio 
oszuści udają nawet policjantów lub innych 
funkcjonariuszy, żądając przekazania im pie-
niędzy pod pretekstem prowadzenia działań 
śledczych.  
Jak podkreśla policja, służby państwowe nig-
dy nie żądają przekazania pieniędzy, a w 
sytuacji gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmo-
wie telefonicznej, najprawdopodobniej jest 
oszustem chcącym wyłudzić pieniądze. 
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Wejherowskie Centrum Kultury 
2.04, godz. 20 - Koncert Lamentacje Jeremiasza, Bilety: 10 
zł (bezpłatne bilety do odbioru na wejściówki koncertu 
Kanaan). Koncert odbywa się w ramach Wielkiego Tygo-
dnia z Filharmonią Kaszubską; 
3.04, godz. 10 - Kalwaria Wejherowska spektakl Insceni-
zacja Misterium Męki Pańskiej; 
11-12.04, godz. 19-18 – Spektakl Opera kaszubska 
„Rebeka”, bilety: 20 zł. "Rebeka” – to pierwsze w historii 
dzieło teatralno-muzyczne o charakterze operowym, w III 
aktach, w języku kaszubskim. To niezwykłe wydarzenie, 
dla regionu kaszubskiego i całego kraju, jest autorską pro-
dukcją Filharmonii Kaszubskiej; 
16.04, godz. 19 – Koncert Gaby Kulki, bilety: 40 zł normal-
ny, 35 zł ulgowy; 
17.04, godz. 19 – Koncert Pawła Nowaka - Almost Jazz 
Group Na Kaszëbach; 
18.04, godz. 19 – Koncert „Trzeba marzyć” – Anna Stan-
kiewicz, Janusz Strobel, Andrzej Jagodziński, Bilety: 30 zł 
normalny, 25 zł ulgowy;  
22.04, godz. 19 – Koncert Marcina Wyrostka – Tango Bo-
razon, bilety: 40 zł normalny, 35 zł ulgowy; 
27.04, godz. 17-19:30 - Spektakl Old Love, Bilety: 90 zł, 
reż.: Andrzej Chichłowski, obsada: Małgorzata Ostrowska-
Królikowska, Artur Barciś; Basia Kurdej - Szatan / Zuza 
Grabowska / Maria Niklińska; Paweł Domagała / Mateusz 
Banasiuk / Adam Adamonis; 
Kwiecień - Wernisaż Moniki Wyłoga „Zabawa”. 

 Więcej informacji: www.wck.org.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie  

1.04 - ogłoszenie projektu „Z Wami się zgrywamy!”;  
8.04, godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
do 15.04 - wystawa fotografii z Teatru Wybrzeże "A ja w 
zeszłym roku byłam w teatrze. Oj, jak było wspaniale! Jak 
mi się ten aktor spodobał"; 
17.04, godz.17 – wernisaż wystawy prac studentów Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 
22.04, godz. 11 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
23.04 – happening w Bibliotece oraz konkursy interneto-
we na funpage`u Biblioteki z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich; 
24.04,  godz.16 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży; 
29.04, godz.12 – warsztaty literackie z Gają Kołodziej – 
pisarką, członkinią Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich, założycielką Instytutu Sztuki Literackiej; 
kwiecień – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Do-
rosłych; realizacja projektu „Rozmowy bardzo kulturalne”. 

Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

Wielkanocna wycieczka po Kalwarii  
Przewodnik PTTK Renata Makiła zaprasza na spacer po 
Kalwarii Wejherowskiej w drugi dzień Świąt Wielkanoc-
nych - 6 kwietnia br. o godz. 17. Zbiórka przy ratuszu w 
Wejherowie. Wycieczka trwa ok. 2,5 godziny. 

Koncerty w wejherowskim Olimpie  
W kwietniu w wejherowskim klubie Olimp Resort & Spa 
odbędą się trzy koncerty pod hasłem „Spotkania z dobrą 
muzyką”. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 
20.15, a wstęp jest wolny: 
10.04 - White Room - zespół powstał w 2006 r. Muzycy 
grali wcześniej w wielu Trójmiejskich formacjach. Długi 
staż w kapelach grających blues, punk, hard rock czy heavy 
metal, a także muzykę klasyczną przyczynił się do innego 
spojrzenia na muzykę. Ten swoisty konglomerat tworzy 
właśnie muzykę White Room, która oprócz echa lat 60-
tych, 70-tych i 80-tych zawiera także współczesne brzmie-
nia kapel rockowych; 
18.04 -Wolne Owce  - zespół grający Rock & Roll założony 
w „Sercu Kaszub” w 2008 r.;  
24.04 - Bez Próby.  

Stwórz z nami Miejski  
Kalendarz Imprez  

Zapraszamy do współtworzenia z nami miejskiego ka-
lendarza wydarzeń, które odbędą się w Wejherowie w 
2015 r. Do 10 kwietnia br. czekamy na informacje o pla-
nowanych wydarzeniach.  
 Urząd Miejski w Wejherowie informuje o możliwości skła-
dania propozycji do Miejskiego Kalendarza Imprez Kultural-
nych i Sportowo-Rekreacyjnych organizowanych w Wejhe-
rowie w 2015 roku.   Informacje należy przesłać do 10 kwiet-
nia br. pod adres: promocja@um.wejherowo.pl lub złożyć w 
kancelarii w ratuszu (pl. Jakuba Wejhera 8). Formularz zgło-
szeniowy znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie: www.wejherowo.pl. Informujemy, że 
terminy i miejsca zgłoszonych do kalendarza imprez nie mo-
gą już w trakcie roku ulec zmianom. Zgłoszenie dostępne: 
www.wejherowo.pl/aktualnosci/stworz-z-nami-miejski-
kalendarz-imprez-kulturalnych-i-sportowo-rekreacyjnych-
n3540.html 

Trwa rekrutacja Dzieci i Młodzieży  
do Sejmu 

Chcesz zostać posłem RP? Rozpoczęła się właśnie rekru-
tacja do XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbę-
dzie się 1 czerwca 2015 r. Rejestracja zespołów odbywa 
się za pośrednictwem platformy internetowej SDiM: 
www.sdim.ceo.pl  i trwa do 7 kwietnia 2015 r. Celem te-
gorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów  
5w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, 
nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialno-
ści za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej po-
stawy względem społeczności lokalnej.  
Temat tegorocznego zadania rekrutacyjnego brzmi: 
„Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrze-
buje młodzież”. Do projektu mogą zgłaszać się dwuoso-
bowe zespoły uczennic i uczniów wszystkich klas gimna-
zjum i szkół ponadgimnazjalnych.  Więcej informacji o 
rekrutacji i  projekcie znajduje się na stronie:  
www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy. 

Kulturalnie w Wejherowie  
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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: Piotr Bochiński 
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz 

Sekretariat Zastępców Prezydenta 
58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 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 
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 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 w Wejherowie sp. z 
o.o. (Roman Czerwiński) ul. Obrońców Helu 1  

58 676 95 20, 58 676 95 50 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z 

o.o. (Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2,  
58 572 29 30, 58 572 29 32 

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  
(Jarosław Jędrzejewski), ul. Sobieskiego 251   

58 677 50 00, 58 672 47 97 
Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecz-

nego (Ewa Puchowska), ul. Parkowa 2A/20 
58 677 46 16, 58 672 47 26 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
(Anna Kosmalska) ul. Kusocińskiego 17,  

58 672 41 70   
Wejherowskie Centrum Kultury   

(Jolanta Rożyńska) ul. Sobieskiego 255,  
58 672 27 75 

Miejska Biblioteka Publiczna  
(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14,  

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
Informujemy mieszkańców miasta Wejherowa, że zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz materia-
łów budowlanych pochodzących z drobnych remontów domowych (ilość 160 
litrów) odbywać się będzie zgodnie z zapisami harmonogramu odbioru odpadów 
komunalnych obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod nr. tel. 58 677 70 16, 58 677 71 16. 
Ustalone w harmonogramie terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla 
nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej obowiązują również zabudowę wie-
lorodzinną. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizowana jest w formie 
wystawek, co oznacza, że odpady te będzie można wystawiać przy pergoli śmiet-
nikowej lub przed posesją w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu. 
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wejherowa 
odpady winny być wystawione co najmniej na jeden dzień przed terminem odbio-
ru. W celu usprawnienia odbioru wielkogabarytów prosimy o wystawianie ich w 
dniu wyznaczonym najpóźniej do godz. 7. Dzień odbioru odpadów przypada na 
dzień wywozu odpadów zmieszanych. 
Zbiórce podlegają: 
•Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.) 
•Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace) 
•Meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych) 
•Sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci, wózki i chodziki dziecięce 
•Urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki) 
•Zużyty sprzęt AGD i RTV (pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, komputery)  
UWAGA! Sprzęt musi być oddany w całości, bez wymontowanej elektroniki! 
•Stolarka okienna i drzwiowa 
•Odpady budowlane (gruz do 160 l na rok na jedno gosp. domowe dotyczy miesz-
kańców, którzy jeszcze nie skorzystali z tej możliwości w 2015 roku) 
• Zużyte opony samochodowe 
Zbiórce nie podlegają: odpady niebezpieczne ( farby, lakiery, środki ochrony 
roślin), części samochodowe, odpady zawierające azbest, wełna mineralna, papa. 

Wiosenne porządki w Wejherowie 
W Wejherowie rozpoczęło się wielkie wiosenne sprzątanie – miejskie 
służby już rozpoczęły prace porządkowe. Straż Miejska przypomina 
właścicielom terenów o konieczności utrzymania porządku w obrębie 
prywatnych posesji.  
– Wszystkim nam zależy, aby Wejherowo było czyste i uporządkowane, dlatego 
wystąpiłem do Prezydenta z wnioskiem o rozpoczęcie akcji sprzątania, która ze 
względu na pogodę może się rozpocząć w tym roku wcześniej niż zwykle – wyja-
śnia Wojciech Kozłowski, radny miasta Wejherowa, inicjator tegorocznych po-
rządków miejskich. – Otrzymałem wiele sygnałów od mieszkańców o pozostało-
ściach zimy, przeszedłem miasto i zapisałem tereny, które należy uprzątnąć. Swoją 
listę przekazałem służbom miejskim. Oczywiście ta lista będzie uzupełniania. 

Obecnie prace porządkowe można zaobserwować w wejherowskim parku. Trwa 
również sprzątanie piasku zalegającego po zimie na drogach. Miejskie służby 
zwiększoną uwagę kierują w rejony miasta najczęściej uczęszczane przez miesz-
kańców, jak również te znajdujące się nieco na uboczu. Dzięki wspólnemu zaanga-
żowaniu miasta i właściciela terenu, uprzątnięty zostały już rejon w pobliżu torów 
kolejowych. Ponadto już od kilku dni Straż Miejska patroluje różne rejony miasta 
sprawdzając porządek – strażnicy odwiedzają również właścicieli prywatnych 
nieruchomości, które wymagają sprzątnięcia i przypominają o obowiązku  utrzy-
mania porządku w ich obrębie.  

Zachęcamy również mieszkańców do włączenia się do akcji wiosennego sprząta-
nia Wejherowa - w przypadku zauważenia nieuprzątniętych terenów prosimy o 
przekazanie takiego sygnału do Straży Miejskiej: dyżurny Straży Miejskiej -  tel. 
058 677 70 40, telefon alarmowy - 986.  






