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Święta Bożego Narodzenia 
to czas szczególny dla każdego z nas.

To czas rodzinnych spotkań, niezwykłej atmosfery 
i wzajemnej życzliwości.

Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia: 
wesołych, pogodnych, ciepłych Świąt 

i cudownych przeżyć przy wigilijnym stole.
Niech Nowy Rok 2020 

będzie pełen radości i nadziei 
oraz przyniesie spełnienie marzeń 
i realizację osobistych zamierzeń.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
ze współpracownikami
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Trzy powody cięć wydatków i zadań
1. Podstawowym problemem jest to, że 

miasto musi bardzo dużo dopłacać ze 
swojego budżetu do oświaty, która 
jest zadaniem rządu i  powinna być fi-
nansowana przez państwo. W efekcie 
brakuje nam środków na inne zadania. 
Zaproponowany budżet w  2020 roku 
przewiduje,  że do oświaty miasto musi 
dopłacić rekordową kwotę 35 mln zł, 
czyli 47% kosztów jej utrzymania. To 
więcej niż wydatki na wszystkie inwe-
stycje miejskie! Przy czym, ta kwota 
musi zostać jeszcze zwiększona w cią-
gu roku o kolejne kilka milionów, gdyż 
nie obejmuje całego planowanego 
przez rząd wzrostu wynagrodzeń na-
uczycieli. Skala problemu jest ogrom-
na, np. w  2015 roku Wejherowo do-

Wejherowscy radni podczas sesji 17 grudnia przyjęli budżet miasta na 
2020 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, 5 wstrzymało 
się, a nikt nie był przeciw. Został on przygotowany bardzo ostrożnie 
i oszczędnie. Będzie to jeden z najtrudniejszych budżetów w ciągu 
ostatnich 10 lat. Miasto będzie wyraźnie negatywnie odczuwało ogromne 
niedofinansowanie oświaty przez rząd, utratę znacznych dochodów 
z podatków w wyniku zmian ustawowych oraz duży powszechny wzrost 
kosztów w gospodarce. Z przyczyny niezależnych od prezydenta i rady 
konieczna jest rezygnacja z wielu zadań. 

Ostrożny i oszczędny budżet na 2020 

Prezydent Wejherowa  
Krzysztof Hildebrandt:

Musimy być gotowi  
na dalsze trudności
– Przyszłoroczne dochody wy-
niosą 250.449.880 zł, nato-
miast wydatki 250.424.304 zł. 
W praktyce dochody pokrywają 
wydatki, a więc nie przewiduje-
my deficytu. W minionych latach 
często mieliśmy deficyt finanso-
wany nadwyżką z roku poprzed-
niego lub kredytem. Te dodatko-
we środki były przeznaczane na 
inwestycje. W przyszłym roku 
nie planujemy deficytu, ale nie 

Najważniejsze zadania na 2020
Z  powodu cięć budżetowych wy-
datki na inwestycje musiały zostać 
ograniczone do 29,5 mln zł. Miasto 
chroni inwestycje dofinansowane ze 
środków unijnych i budżet obywatel-
ski, który będzie kontynuowany. 
 Największe wydatki są przezna-

czone na drogi. To kwota 13,4 mln 
zł stanowiąca 45% wszystkich in-
westycji. Między innymi zostanie 
dokończona budowa Węzła Wej-
herowo (Kwiatowa). 

 Za kwotę 4,8 mln zł zostanie 
dokończona budowa sali spor-
towej przy Szkole Podstawo-
wej nr 5. 

 Znaczne wydatki zostały prze-
znaczone na budynki i lokale 
mieszkalne, w  tym zadania słu-
żące poprawie jakości powietrza 
- razem z remontami 4,7 mln zł. 

 Na budżet obywatelski zostanie 
wydane 1,6 mln zł.

Pomimo problemów miasto bę-
dzie dalej wspierało rozwój kul-
tury, sportu i cele społeczne m.in. 
poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, 
szkoły oraz współpracę i  dotacje 
dla organizacji społecznych, klu-
bów i stowarzyszeń.

płaciło do oświaty niecałe 15 mln zł, co 
wówczas stanowiło 28 % jej kosztów. 
Wzrost dopłaty z budżetu miasta jest 
zatem ponaddwukrotny, o  20 mln zł. 
(patrz wykresy) Oświata to tzw. „wy-
datki sztywne” i nie ma możliwości do-
konania tu znaczących oszczędności. 
Tego ogromnego wzrostu nie pokrył 
wzrost wpływów z podatku PIT i CIT.  

2. W  2020 roku Wejherowo straci 
6 mln zł dochodów w wyniku zmian 
w ustawach w podatku PIT. Będzie 
mniej pieniędzy do wydania na po-
trzeby mieszkańców. 

3. Za posiadane środki można coraz 
mniej zrobić dla wejherowian. Powo-
dem jest duży wzrost cen usług, ro-
bót budowlanych, dostaw, itd. 

dlatego, że jest tak dobrze, tylko dlatego, 
że musimy być gotowi na pogorszenie sy-
tuacji, która jest bardzo nieprzewidywalna. 
Musimy być ostrożni i zachować możliwo-
ści kredytowe. Nasz wskaźnik zadłużenia 
jest jednym z niższych i wynosi 26,76%, 
co nie stanowi nawet połowy 60-cio pro-
centowego progu przyjmowanego za war-
tość dopuszczalną. Natomiast wskaźnik 
spłaty zobowiązań został zaplanowany 
w wysokości 6,01% dochodów budżetu, 
przy dopuszczalnym na ten rok wskaźni-
ku 16,31%. W tych trudnych warunkach 
staraliśmy się, aby budżet miasta zapewnił 
normalne funkcjonowanie i rozwój Wejhe-
rowa w 2020 roku. 
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Docelowo na ulicy Norwida ma powstać 
25 latarni oświetleniowych. 
– Na prośbę mieszkańców budujemy 
oświetlenie na tej ulicy – mówi zastępca 
prezydenta Wejherowa Beata Rutkie-
wicz. – Na tym odcinku będzie od tej pory 
jaśniej, a przez to dużo bezpiecznej.  War-
tość tych prac wyniosła prawie 30 tys. zł, 
a wykonawcą była fi rma PMP Sp. z o.o. 
w Wejherowa.
Jak mówi Mariusz Łupina, wejherowski 
radny, jeden z inicjatorów inwestycji, bu-
dowa oświetlenia w tej części miasta jest 
konieczna i  bardzo oczekiwana przez 
mieszkańców. 
– Poprawi to komfort życia okolicznych 
mieszkańców, a przede wszystkim ich bez-
pieczeństwo – mówi Mariusz Łupina. 

Na terenie województwa pomorskiego 
znajduje się ponad 30 rzek i  tysiąc kilo-
metrów szlaków kajakowych. – Od kilku 
lat konsekwentnie pracujemy nad popra-
wieniem jakości naszych szlaków kajako-
wych – mówił Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego. – Dobór 
benefi cjentów nie jest przypadkowy. Mamy 
tu projekty z Łupawy i Redy. One wszyst-

kie łączą się ze sobą. To projekty sieciowe. 
Podobnie, jak przystanie jachtowe. Razem 
tworzą wspaniały produkt turystyczny.
W  ramach projektu w  Wejherowie – na 
rzece Redzie w pobliżu drogi wylotowej 
z  Wejherowa w  kierunku Krokowej – 
przebudowany zostanie parking leśny 
oraz powstanie przystań kajakowa wraz 
z infrastrukturą. Powstanie pomost o dł. 
20 m, miejsce do cumowania i  wodo-
wania kajaków, dwie wiaty wypoczyn-
kowe z  ławkami, stołami – miejsce dla 
uczestników spływów kajakowych, gdzie 
można odpocząć i  przygotować się do 
aktywności fi zycznej oraz stojaki dla ro-
werów z miejscem naprawczym. Cały te-
ren będzie utwardzony, a parking będzie 
przygotowany dla sześciu samochodów 
z możliwością zawracania.  

Turystyczna atrakcja Wejherowa 
– Już od sezonu roku 2021 miłośnicy 
sportów wodnych będą mogli korzystać 
w Wejherowie z nowej przystani kajakowej 

z infrastrukturą i miejscem odpoczynku 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. – Przystań będzie 
punktem etapowym spływów na rzece Re-
dzie. Powstanie naprawdę wspaniałe miej-
sce, które z pewnością uatrakcyjni tury-
stycznie nasze miasto. Całkowita wartość 
naszego projektu to 977,5 tys. zł, a dofi -
nansowanie wyniosło prawie 831 tys. zł.
Umowy o dofi nansowanie podpisywali 
włodarze miast, gmin, a także podmioty 
prywatne, które są odpowiedzialne za 
realizację zadań z zakresu rozwoju po-
morskich szlaków kajakowych oraz tu-
rystyki wodnej. To między innymi przed-
stawiciele Gdańska, Redy, Wejherowa 
oraz gmin Potęgowo i Czarna Dąbrówka. 
Dofi nansowanie projektów tych pro-
jektów opiewa na łączną kwotę ponad 
34 mln zł.

Będzie jaśniej 
i bezpieczniej. 
Nowe lampy na połączeniu ulic Norwida i Fenikowskiego

Na ul. Norwida w Wejherowie rozpoczęła się budowa oświetlenia ulicznego. Na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Konopnickiej wybudowano trzy latarnie oświetleniowe LED i szafkę 
oświetleniową. Jest to pierwszy etap oświetlenia ul. Norwida.

Dla mieszkańców i turystów 
na rzece Redzie w Wejherowie 
- w pobliżu drogi wylotowej 
w kierunku Krokowej - powstanie 
przystań kajakowa z pomostem 
i miejscem odpoczynku. Marszałek 
województwa pomorskiego  
Mieczysław Struk podpisał 
z Beatą Rutkiewicz, zastępcą 
prezydenta Wejherowa umowę 
o dofi nansowanie  projektu 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe 
– Meandry Północy, rzeka Reda 
– miasto Wejherowo”.

W Wejherowie 
powstanie 
przystań kajakowa 
w ramach projektu 
„Pomorskie 
Szlaki Kajakowe 
– Meandry 
Północy”
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czytaj dalej

Od 1 marca 2020 roku obowiązuje nowa metoda  naliczania opłat  za odpady komunalne odbierane 
od mieszkańców Wejherowa: 

1,17 zł za każdy 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, ale nie więcej niż za 100m2 plus wyjątki

Przykładowe opłaty za mieszkanie 
lub dom:
•	 30m2 = 35,10 zł
•	 40m2 = 46,80 zł
•	 50 m2 = 58,50 zł
•	 60 m2 = 70,20 zł
•	 70 m2 = 81,90 zł
•	 80 m2 = 93,60 zł
•	 90 m2 = 105,30 zł
•	 100 m2 i więcej = 117,00 zł

Właściciele domów, 
którzy na posesji 
kompostują odpady 
zielone otrzymają 
zniżkę w opłacie 
w kwocie 0,12 zł za 
1m2. 

DO WYBORU: 
Niezależnie od wielkości metrażu 
zajmowanego mieszkania lub domu 
będzie można zamiennie zapłacić:
•	 1 osoba - 24 zł miesięcznie 
•	 2 osoby - 45 zł miesięcznie 

Właściciele domów, którzy na posesji 
kompostują odpady zielone otrzymają 
dodatkowo  zniżkę w opłacie w kwocie 
odpowiednio 2 lub 4 złote. 

Odpady należy zbierać wyłącznie w sposób selektywny (segregować).  
Za brak segregacji karna stawka to 2-krotność opłaty.

W  ramach zadania zrealizowany został 
remont elewacji i  dachu budynku miesz-
kalno-usługowego położonego przy ulicy 
św. Jacka 18 w Wejherowie. Wymieniono 
także izolację cieplną stropu nad piętrem 
i  okładziny schodów zewnętrznych od 
strony podwórza oraz przemurowano ko-
miny. Łączny koszt zadania wyniósł 178,6 
tys. zł, z  czego kwota dofinansowania 
– 54,6 tys. zł, a wkład własny wspólnoty 
mieszkaniowej – 124 tys. zł.
Wspólnota Mieszkaniowa „Św. Jacka 
18” jest jednym z  partnerów uczestni-
czących w  realizacji projektu „Rewitali-
zacja Śródmieścia Wejherowa”.Zadanie 
zostało współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020 w ramach 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”.
W odbiorze uczestniczyli Tadeusz Pisa-
ła – z  zarządu wspólnoty, który osobi-
ście zaangażował się w  przygotowanie 
i  nadzór nad realizacją zadania,  za-
stępca prezydenta Wejherowa Beata 
Rutkiewicz, przedstawiciele admini-
stratora budynku - Wejherowskiego To-
warzystwa Budownictwa Społecznego 
sp. z o.o.  i wykonawcy – wejherowskiej 
firmy  „Dekomur”. 

Budynek 
Wspólnoty 

Mieszkaniowej 
„Św. Jacka 18” 

z nową elewacją

Kolejna wejherowska zabytkowa kamienica  zyskała 
nowy wygląd w ramach realizacji projektu „Rewi-
talizacja Śródmieścia Wejherowa”. Tym razem wy-
remontowana została elewacja oraz dach budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej „Św. Jacka 18”. Całkowi-
ta wartość zadania wyniosła blisko 180 tys. zł.

Zmiana metody naliczania opłat 
za odpady komunalne 

Rada Miasta Wejherowa na sesji w dniu 17.12.2019 r. podjęła uchwałę o nowej 
metodzie naliczania opłat za odpady. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 rad-
nych, 5 wstrzymało się, a nikt nie był przeciw. Osiem punktów,  które warto prze-
czytać, aby wiedzieć ile, dlaczego i za co płacisz. 
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1. Metoda mieszana: opłata od po-
wierzchni mieszkania lub domu, 
ale z wyjątkami
Od 1 marca 2020 roku wchodzi 
w  Wejherowie nowa metoda   nali-
czania opłat za odpady komunalne 
odbierane od mieszkańców. Opłata 
nie będzie naliczana od liczby osób 
w zamieszkujących lokalu miesz-
kalnym jak dotychczas, ale zosta-
nie naliczona od liczby metrów 
kwadratowych powierzchni tego 
lokalu, ale z wyjątkami.

2. Obecnie 20% mieszkańców unika 
płacenia
Celem wprowadzenia nowej me-
tody jest uszczelnienie poboru 
opłat. Obecnie za swoje odpady nie 
płaci ok. 9 tys. osób -  prawie 20% 
mieszkańców Wejherowa, którzy 
nie zgłaszają siebie do naliczenia 
opłaty. Urząd nie ma administracyj-
nych możliwości zweryfikowania 
faktu zamieszkiwana. Oznacza to, 
że wejherowianie uczciwie płacący 
za odpady,  w każdych 100 zł dziś 
płacą aż ok. 20 zł za tych niepłacą-
cych. Jest to sytuacja patologiczna, 
którą należy wyeliminować. 

3. Od 1 marca 2020 wszyscy zapłacą 
za odpady
Metoda naliczania opłat od po-
wierzchni lokalu mieszkalnego jest 
prosta i skuteczna, nie pozwala 
też na oszukiwanie. Urząd dyspo-
nuje pełnymi danymi na ten temat. 
Dzięki temu nowa metoda bę-
dzie w 100% powszechna. Z  tego 
punktu widzenia jest to metoda 
bardziej uczciwa i  sprawiedliwa.   
Nowa metoda przewiduje ponadto 
mechanizmy chroniące różne gru-
py społeczne.  Zgodnie z  ustawą, 
konieczne będzie złożenie nowych 
deklaracji przez mieszkańców lub 
zarządców nieruchomości.

4. 1,17 zł za 1m2, ale są ograniczenia 
i wyjątki
Od 1 marca 2020 roku miesięczna 
opłata za odpady zbierane selek-
tywne wyniesie 1,17 zł za każdy 
1m2 powierzchni lokalu mieszkal-
nego. Jednak będą wyjątki:
• Po pierwsze, chronione będą 

małe gospodarstwa domowe 1. 
i 2-osobowe (np. osoby samotne, 
emeryci, renciści). Niezależnie 
od wielkości metrażu zajmowa-
nego mieszkania lub domu jed-

na osoba będzie mogła zapłacić 
(wg swojego wyboru) zamiennie 
opłatę 24 zł miesięcznie, zaś 
dwie osoby 45 zł miesięcznie, 
jeśli na podstawie rachunków 
wykażą, że w ciągu ostatnich 
6. miesięcy zużycie wody nie 
przekroczyło 4m3 miesięcznie 
na osobę - w ten sposób zwery-
fikowana zostanie mała wielkość 
gospodarstwa. Ponadto właści-
ciele domów, którzy na pose-
sji kompostują odpady zielone 
otrzymają dodatkową zniżkę w 
opłacie w kwocie odpowiednio 
2 lub 4 złote miesięcznie. 

• Po drugie, opłata będzie ograni-
czona do maksymalnie 100 m2 
powierzchni. W ten sposób przed 
nadmiernymi opłatami chronieni 
będą właściciele dużych nieru-
chomości. Należy też dodać, że 
właściciele domów, którzy na 
posesji kompostują odpady zie-
lone otrzymająopłacie dodatko-
wą zniżkę w opłacie w kwocie 
0,12 zł za 1 m ².

5. Tylko segregacja odpadów
Od przyszłego roku, zgodnie 
z ustawą, należy zbierać odpady 
wyłącznie w sposób selektywny 
(segregować). Wszyscy mieszkańcy 
są do tego zobligowani. Jeśli od-
pady nie będą segregowane, gmi-
na będzie musiała nałożyć karną 
stawkę w wysokości 2-krotności 
opłaty. Będzie to egzekwowane, 
gdyż przepisy nakładają obowiązek 
uzyskania wyznaczonego poziomu 
odzysku odpadów na terenie każdej 
gminy. Jeśli nie uzyska tego pozio-
mu, to gmina zapłaci kary.

6. Wzrost kosztów został ograni-
czony
Jak wszędzie w Polsce, również 
w Wejherowie rośnie koszt zbiór-
ki i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Miasto podjęło róż-
norodne wysiłki w celu jego ogra-
niczenia. Gdyby pozostawić obec-
ną metodę naliczania od osoby, 
to stawka wzrosłaby teoretyczne 
z obecnych 16 zł do 28 zł od osoby, 
czyli o  75%, co jest niższym wyni-
kiem na tle gmin sąsiednich. Ta staw-
ka zawierałby również środki za 
tych, którzy unikają płacenia. Dzię-
ki m.in. wprowadzeniu powszech-
nej metody opłaty od powierzchni 

lokalu, przy której zapłaci również 
prawie 20% mieszkańców obecnie 
niepłacących, możliwe jest dodat-
kowo proporcjonalne ograniczenie 
wzrostu kosztów płaconych przez 
ogół mieszkańców. Będą się one 
różnie kształtowały w  indywidual-
nych przypadkach. Z  całą pewno-
ścią najwyższą podwyżkę odczują 
ci, którzy obecnie w ogóle nie płacą 
za odpady.

7. Wyższe koszty są niezależne od 
Urzędu Miejskiego
• Zwiększenie ilości odpadów 

od mieszkańców z  13.000 do 
15.000 ton rocznie.

• Znaczny wzrost opłaty ustala-
nej przez ministerstwo na skła-
dowisku, np. ponad 2-krotny 
wzrost za odpady zmieszane: 
z 120,76 zł do 270,00 zł za tonę.

• Powszechny wzrost kosztów 
pracy, paliwa, energii, usług, itd.

• Duże problemy z recyklingiem 
i rosnące koszty zagospodaro-
wania wysegregowanych surow-
ców. Dla przykładu, do niedawna 
1 tonę podstawowego rodzaju 
tworzyw sztucznych  można było 
sprzedać za 70 zł, obecnie trzeba 
zapłacić 339 zł, aby ktoś je w ogó-
le odebrał do przetworzenia.

• Nowe wymagania np. wydziele-
nie kolejnej frakcji opadów tzw. 
BIO kuchennych  – konieczne 
dodatkowe wydatki na pojem-
niki, transport, zagospodarowa-
nie na składowisku.

• Wyższe wymagania zgodnie 
z przepisami Unii Europejskiej 
dotyczące ekologii, np. zakaz 
składowania tzw. frakcji wyso-
koenergetycznej (powodującej 
zapalnie się składowisk śmieci) 
generuje dodatkowe koszty.

• Ekologia i czyste środowisko 
kosztują więcej.

8. Miasto nie zarabia i nie dokłada do 
odpadów
Zgodnie z  przepisami system od-
bioru i  zagospodarowania odpa-
dów musi się w całości sfinansować 
z opłat od mieszkańców, ale miasto 
nie może na tym zarabiać - tzn. sys-
tem musi być finansowo zbilanso-
wany. Oznacza, to, że jeśli rosną 
koszty, to muszą też wzrosnąć 
stawki za odpady. Stanowi to duży 
problem ogólnopolski.

Zmiana metody naliczania opłat 
za odpady komunalne tabela na stronie 4
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Grupa teatralna „Srebrna Nitka”, dzia-
łająca od kilku lat przy Stowarzyszeniu 
WUTW, wzięła udział w  projekcie „Te-
atralny pasjans” i przy współpracy z re-
żyserem Maciejem Wiznerem z  Teatru 
Miejskiego w  Gdyni wystawiła sztukę 
„Komedia omyłek – próba otwarta” 
w oparciu o dramat Williama Szekspira. 
Przedstawienie to  zostało wystawione 
najpierw w  Szkole Podstawowej nr  9, 
a  później w  Teatrze Szekspirowskim 
w  Gdańsku i  zostało bardzo gorąco 
przyjęte przez widzów.
Natomiast seniorzy biorący udział 
w  Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej 
„Obywatel Senior” zaprezentowali bar-
dzo wysoki poziom podczas eliminacji 
miejskich i  wojewódzkich. W  etapie 
wojewódzkim czworo seniorów z  Wej-
herowa wywalczyło awans do  udziału 
w konkursie na szczeblu ogólnopolskim, 
który odbędzie się w  Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie.
– Cieszę się, że nasz Uniwersytet Trzecie-
go Wieku tak prężnie działa. Olimpiada 
Obywatel Senior odbyła się w Wejhero-
wie już po raz drugi i pokazała olbrzymią 
wiedzę wejherowskich seniorów, z czego 
jesteśmy bardzo dumny. Natomiast gru-
pa teatralna „Srebrna Nitka” nie po raz 
pierwszy zaskoczyła nas ambitnym reper-
tuarem, mistrzowskim – jak na amatorów 
– aktorstwem oraz znakomitym humorem 
scenicznym. Z całego serca wszystkim 
Państwu gratuluję i cieszę się, że mamy 
w Wejherowie tak aktywnych i uzdolnio-
nych seniorów, którzy tak znakomicie pro-
mują nasze miasto – mówił prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
wręczając seniorom, wspólnie z zastęp-
cą prezydenta Arkadiuszem Kraszkie-
wiczem  podziękowania.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystę-
pu artystycznego uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Na-
stępnie odbyły się warsztaty plastyczne 
podczas których seniorzy tworzyli m.in. 
kartki świąteczne. Każdy chętny mógł 
zasięgnąć też porad zielarskich, których 
udzielał lokalny fitoterapeuta, Michał 
Konkel. W trakcie wydarzenia do dyspo-
zycji seniorów były również punkty kon-
sultacyjne słuchaczy Powiatowego Ze-
społu Szkół Policealnych w Wejherowie.
– Już od kilku lat w listopadzie organi-
zujemy Dzień Seniora, podczas którego 
możemy wspólnie świętować z naszymi 
czytelnikami, seniorami – mówi Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. – W naszej 
bibliotece stanowią oni jedną z najak-
tywniejszych grup. Wydarzenie to jednak 
przygotowujemy z myślą nie tylko o nich, 

ale również o członkach Stowarzyszenia 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, podopiecznych wejherowskich do-
mów pomocy społecznej, jak i wszystkich 
najstarszych mieszkańcach naszego mia-
sta – dodaje.
Całodniową imprezę zwieńczył spektakl 
pt. „Ostatnia bezludna wyspa” w wyko-
naniu grupy teatralnej „Srebrna Nitka” 
ze Stowarzyszenia Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego 
prapremiera odbyła się latem w Chojni-
cach podczas Pomorskiego Dnia Aktyw-
nego Seniora.
Przedstawienie oglądał także zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, który na zakończenie wy-
darzenia pogratulował grupie teatralnej 
„Srebrna Nitka” kolejnego znakomitego 
spektaklu, wręczając kwiaty Bognie Zu-
brzyckiej.

Aktorzy-amatorzy grupy teatralnej 
Srebrna Nitka oraz uczestnicy woje-
wódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy 
Obywatelskiej „Obywatel-Senior” 
im. Pawła Adamowicza wzięli udział 
w spotkaniu z Prezydentem Miasta Wej-
herowa Krzysztofem Hildebrandtem.

Podziękowanie dla 
seniorów za promocję 
miasta

W ostatnich miesiącach roku odbywa się najwięcej wydarzeń w cało-
ści poświęconych tematyce seniorów. O najstarszych nie zapomniała 
również Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie i jak zwykle 
przygotowała szereg atrakcji dla mieszkańców Wejherowa z okazji 
Dnia Seniora.

Wejherowska biblioteka 

pamiętała o seniorach
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Na najmłodszych tego dnia czekało mnó-
stwo atrakcji. Podczas miejskich Mikoła-
jek można było obejrzeć przepełniony 
świąteczną atmosferą spektakl ,,Święta 
Maszy i Niedźwiedzia”. Były zimowo-mi-
kołajkowe zabawy z bohaterami spekta-
klu,  świąteczna Zumba, korowód, hece 
i gagi animacyjne, konkursy, a na koniec 
wykonano wspólne zdjęcie z postaciami 
z bajki.
Główną atrakcją tego dnia było spotka-
nie ze Świętym Mikołajem, w tej roli wy-
stąpił tradycyjnie prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, który wręczył 
nagrody w  konkursie na  najładniejszą 
ozdobę choinkową dla dzieci z  klas 1-3 
szkół podstawowych i  ośrodków szkol-
no-wychowawczych w  Wejherowie. 
W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 
120 ozdób, a oceny prac dokonała komi-
sja w składzie: Teresa Patsidis (przewod-
nicząca), Izabela Barzowska, Magdalena 
Roszkowska i Joanna Boyke.

Wejherowo tradycyjnie odwiedził 
Święty Mikołaj. Zabawa 
mikołajkowa, która odbyła się 
na Placu Wejhera, wprowadziła 
najmłodszych w przedświąteczną 
atmosferę. Wejherowo, jak każdego 
roku w Mikołajki, rozbłysło 
blaskiem iluminacji świątecznych. 

Wejherowo tradycyjnie odwiedził 
Święty Mikołaj. Zabawa 
mikołajkowa, która odbyła się 
na Placu Wejhera, wprowadziła 
najmłodszych w przedświąteczną 
atmosferę. Wejherowo, jak każdego 
roku w Mikołajki, rozbłysło 
blaskiem iluminacji świątecznych. 

Święty Mikołaj
zawitał do Wejherowa
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– Już po raz kolejny na wejherowskim 
rynku zagościł Jarmark Bożonarodze-
niowy, który wprowadził nas w świą-
teczny klimat – powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa 
podczas otwarcia Jarmarku Bożo-
narodzeniowego. – Na mieszkańców 
Wejherowa i gości czekało już wiele 
świątecznych niespodzianek i atrakcji. 
Zapraszam do uczestnictwa w Jarmarku 
i wspólnego przeżywania tego pięknego 
czasu  w przyszłym roku!
Jarmark Bożonarodzeniowy przycią-
gnął wejherowian i gości zapachami, 
aromatami, świątecznymi niespo-
dziankami i atrakcjami. W  weeken-
dy świąteczne przygotowano szereg 
atrakcji. 

Wejherowski Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

Wizytą Mikołaja, występem zespołu ,,Need2Sound” 
i uczniów szkoły muzycznej Yamaha oraz pokazem 
łyżwiarskim na lodowisku przed ratuszem rozpoczął 
się Jarmark Bożonarodzeniowy w Wejherowie. To 
jedna z najpopularniejszych miejskich imprez, która 
wprowadza wejherowian i gości w magiczną atmos-
ferę świąt. Z roku na rok cieszy się on coraz większą 
popularnością. 
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Prezenty i oryginalne smaki 
Na  Jarmarku Bożonarodzeniowym 
zagościło moc pyszności. Były kawy 
smakowe, miody kremowane, syryjskie 
słodycze, chleb;  artykuły spożywcze z 
Kresów wschodnich;  wędliny tradycyjne 
i regionalne bez konserwantów; wyroby 
regionalne: oscypki, chleb ze smalcem; 
własnej produkcji cukierki i lizaki; pro-
dukty osmańskie: chałwy tureckie, lo-
kum, rachatłukum; pieczywo na zakwa-
sie, smalec, wędliny wiejskie; pierniki 
ręcznie wykonane; ryby wędzone oraz 
przetwory rybne; świeży czosnek i jego 
przetwory; art. spożywcze oraz wino 
grzane.

 

– Cieszę się, że Jarmark w tym roku roz-
począł się wcześniej, możemy już poczuć 
w mieście przedświąteczną atmosferę 
– mówi Ewa Kozielska, mieszkanka Wej-
herowa. – Lubię ten czas, zapachy, kolędy 
na ulicach, światła. Każdego roku z niecier-
pliwością czekam na ten Jarmark.

Można było także 
kupić dla najbliż-
szych świąteczne 

prezenty – ręcznie 
wykonane stroiki 

i bombki, świeczniki, 
lampki, ceramika, 
ale też rośliny w 

żywicy, bursztyn, 
biżuteria srebrna.  
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– Powodem podwyżki cen biletów jest 
przede wszystkim niezbędny wzrost 
wynagrodzeń, zwłaszcza kierowców 
których po prostu brakuje, ale też ro-
snące koszty zużywanego paliwa. Ta 
tendencja ma miejsce od kilku lat i się 
obecnie nasila, a ceny biletów stały 
w miejscu. – wyjaśnia Prezes MZK 
Wejherowo Czesław Kordel – Taka 

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.2020 roku

Ceny biletów jednorazowych na jeden przejazd
Zakres ważności Bilet papierowy Bilet elektroniczny

NORMALNY ULGOWY NORMALNY ULGOWY

Ważny na linii zwykłej 
w granicach Miasta 

Wejherowo, Reda, Rumia 
i Gminy Wejherowo i Luzino

3,80 zł 1,90 zł 3,40 zł 1,70 zł

CENY BILETÓW OKRESOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.2020 roku
Bilet miesięczny imienny Bilet imienny¹ Bilet na okaziciela

Rodzaj ważny od poniedziałku ważny codziennie ważny przez ważny codziennie

NORMALNY ULGOWY NORMALNY ULGOWY NORMALNY¹ ULGOWY PRZEZ
MIESIĄC

PRZEZ
5 DNI

Ważny na linii zwy-
kłej w granicach 
Miasta Wejhero-
wo, Reda, Rumia 

i Gminy Wejherowo 
i Luzino

90 zł 45 zł 98 zł 49 zł 14 zł 7 zł 114 zł 26 zł

1. Bilet imienny 24-godzinny NORMALNY dostępny jest również, jako bilet na okaziciela.

Od 1 kwietnia 2020  w całej 
Aglomeracji Trójmiejskiej 
i gminach sąsiednich 
wzrosną ceny biletów za 
przejazdy komunikacją 
miejską. Ceny biletów 
papierowych jednorazowych 
będą wszędzie identyczne, 
ale w Wejherowie tańszy 
od innych będzie bilet 
jednorazowy elektroniczny. 
W naszym mieście ceny 
biletów okresowych wzrosną 
od 50 gr. do 6 zł, natomiast 
wszystkie dzieci w wieku 
do 7. lat zyskają prawo do 
całorocznych darmowych 
przejazdów, podobnie jak 
obecnie korzystają dzieci ze 
szkół podstawowych.

Rada Miasta Wejherowa na sesji 
17.12.2019 r. podjęła uchwałę o  nowych 
cenach biletów w sieci obsługiwanej przez 
MZK Wejherowo. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, 5 wstrzymało się, 
a nikt nie był przeciw. Nowe ceny  w Wej-
herowie, podobnie będzie w  sieci gdań-
skiej i gdyńskiej, są zgodne z rekomendacją 
Metropolitalnego Związku Komunikacyj-
nego Zatoki Gdańskiej. Jest to element 
ujednolicania taryf w  celu wprowadzenia 
jednego biletu we wszystkich miastach 
i gminach naszego województwa. 

  Darmowe przejazdy dla dzieci
– Pomimo podwyżek cen biletów, których 
nie mogliśmy uniknąć, staramy się chronić 
rodziny z dziećmi. Dlatego wprowadza-
my w Wejherowie dla wszystkich dzieci 
w wieku do 7. lat   prawo do całorocz-

nych darmowych przejazdów, podobnie 
jak od dwóch lat korzystają z tego dzieci 
uczęszczające do szkół podstawowych.  
– podkreśla prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. 

Nowe ceny 
biletów MZK

sytuacja była nie do utrzymana, 
gdyż działalność zakładu zaczęłaby 
przynosić poważne straty, a przecież 
musimy też kupować kolejne nowo-
czesne autobusy – nasi pasażerowi 
oczekują wyższego komfortu. Dlate-
go podwyżka biletów była konieczno-
ścią. Ten problem ma miejsce w całej 
Polsce.

Koszty rosną szybciej niż ceny biletów
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Wykonania młodych pianistów oceniane 
były przez jury w  składzie: Małgorzata 
Stożyńska, Paweł  Gajdzis oraz przewod-
niczący dr  hab. Paweł Rydel z  Akademii 
Muzycznej w Gdańsku.
– Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, 
a wszystkim uczniom gratuluję i życzę ko-
lejnych muzycznych sukcesów – powie-
dział przewodniczący komiskji konkur-
sowej dr hab. Paweł Rydel.
W pierwszej grupie zwyciężył Józef We-
sołowski z  Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej w  Gdańsku, drugie – Hubert 
Guzowski z  Sopockiej Szkoły Muzycz-
nej I  stopnia, a  trzecie – Mikołaj Kłaput 
ze  Szkoły Muzycznej I  stopnia w  Gdań-
sku Wrzeszczu. Wyróżnienie przyznano 
Annie Dybowskiej z  Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Wejherowie.
W  drugiej grupie pierwsze miejsce 

przyznano Annie Bączek z  Państwowej 
Szkoły Muzycznej I  stopnia w  Gdańsku, 
drugie miejsce zajęła Agata Sulborska 
z  Państwowej Szkoły Muzycznej I  stop-
nia w  Wejherowie oraz  Marcin Olew-
niczak z  Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych w Elblągu, a trzecie – Zofia 
Sulej z  Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Gdańsku. Wyróżnienia otrzy-
mali: Oliwia Niemczuk z  Państwowej 
Szkoły Muzycznej w  Tczewie i  Dawid 
Schroeder z Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Starogardzie Gdańskim.
Nagrody wyróżnionym wręczał m.in. Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa, a Dorota Muża-Szlas, 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
I  stopnia w  Wejherowie, organizator 
konkursu, pogratulowała wszytkim wy-
stępującym młodym pianistom. 

Boże Narodzenie to wspaniała okazja, 
by obdarować swoich najbliższych wła-
snoręcznie wykonanymi kartkami świą-
tecznymi! Aby samodzielnie wykonać 
kartkę świąteczną nie trzeba przeja-
wiać talentu artystycznego, wystarczą 

podstawowe zdolności manualne, trochę 
zaangażowania i wyobraźnia. 
– Był to naprawdę mile spędzony czas, pod-
czas którego przypomnieliśmy sobie o tra-
dycji ręcznego wykonywania kartek mimo, 

Po raz czternasty 
w Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia 
w Wejherowie odbył się 
konkurs pianistyczny 
pod hasłem „Muzyka Krajów 
Nadbałtyckich”. Do konkursu 
przystąpiły szkoły muzyczne 
z regionu Polski Północnej.

Muzyka krajów 
nadbałtyckich 
zabrzmiała 
w wejherowskiej 
szkole muzycznej 

że żyjemy w czasach mocno rozpowszech-
nionej elektroniki – mówi jedna z uczest-
niczek warsztatów. – Przecież nic tak nie 
ucieszy naszych najbliższych, jak własno-
ręcznie przygotowana świąteczna kartka. 

Przedświąteczne warsztaty 
w wejherowskiej bibliotece

Grupa wejherowian wzięła 
udział w przedświątecznych 
warsztatach kreatywnych, 
które zorganizowała 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie. Podczas 
warsztatów uczestnicy 
tworzyli artystyczne kartki 
świąteczne. 
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W  turnieju w  Oleśnicy startowały eki-
py między  innymi z  Kanady, Czech, Ho-
landii, Liechteinsteinu i  Ukrainy. Jest to 
pierwszy medal Agaty w  turnieju ran-
gi Pucharu Polski w  kategorii Juniorki 
Młodszej. Wcześniej była wielokrotną 
medalistką w  młodziczkach w  tym Vice 
Mistrzynią Polski.
Podczas walk na turnieju, Agata prze-
grała po zaciętej i  wyrównanej walce 
z  reprezentantką Czech, która wygra-
ła turniej. Resztę walk wejherowianka 
rozstrzygnęła przed czasem na swoją 
korzyść, co dało jej rewelacyjne trzecie 
miejsce i największy sukces w swojej ka-
rierze. 

Więcej na www.judodragon.pl.

– Dziękujemy prezydentowi miasta Wejhe-
rowa i staroście powiatowemu za pomoc 
w dofinansowaniu nagród do dzisiejszej 
gali. Podziękowania składamy również 
licznym sponsorom tych rozgrywek, a tak-
że laureatom za zaskakująco wysoką 
frekwencję. Wszystko to świadczy o nie-
przemijającej popularności tej dyscypliny 
sportu – powiedział Jacek Przybylski 
z  Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej 
„Błękitni” Wejherowo.
Nagrody najlepszym zawodnikom wrę-
czali m.in.  Michał Jeliński, kierownik 
Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Spo-
łecznych, Promocji i  Turystyki Urzędu 
Miejskiego w  Wejherowie oraz  Jacek 
Thiel, wicestarosta powiatu wejherow-
skiego.

W  zawodach wystartowała kilkuna-
stuosobowa ekipa UKS Team Dragon 
z  Wejherowa, która wywalczyła aż 
cztery medale. Najlepiej z  Wejhero-
wian poradzili sobie  Julia Sitny, która 
stanęła na najwyższym podium w naj-
młodszej kategorii wiekowej oraz 
Amelia Sychowska, Mikołaj Stanke 
i  Sawa Orzechowska którzy zdobyli 
brązowe medale.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
którzy wystartowali w zawodach.  

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 
odbył się Mikołajkowy Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. 
W  turnieju wzięło udział sześć drużyn 
z  wejherowskich szkół podstawowych. 
Najlepszą drużyną okazała się reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej nr 11. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z „ósemki”, a trze-
cie - drużyna z „dziewiątki”. 
Puchary, medale, statuetki oraz słodkie 
upominki ufundowane zostały przez 
Urząd Miejski w Wejherowie, które wrę-
czał Michał Jeliński, kierownik Wydzia-
łu Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i  Turystyki UM w  Wejherowie 
oraz Piotr Litwin, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 6. 

Podczas jednego z najmocniejszych turniejów 
Judo w Polsce w kategorii juniorów, Agata Syska 
reprezentująca AZS-AWFiS Gdańsk, a trenująca w UKS 
Team Dragon Wejherowo  zdobyła brązowy medal.

z medalem w Judo Młodzi 
piłkarze zagrali 
w Turnieju 
Mikołajkowym

Agata Syska 

Gala 14. edycji 
Wejherowskiej Ligi 
Piłki Nożnej

Już po raz czternasty w hotelu 
„Olimp” w Wejherowie odbyła się gala 
Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej. Jak 
zwykle podczas corocznej uroczystości 
nie mogło obyć się bez nagród, 
podziękowań i gratulacji.

Młodzi Judocy z Wejherowa 
na podium w Międzynarodowym 
Turnieju 
W Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
odbył się jeden z największych 
turniejów judo w Polsce 
w kategorii dzieci – „To My 
Gdańskie Lwy”. Na starcie 
zawodów stanęło ponad 
600. zawodników z Polski 
i zagranicy. 
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

>

>

Styczeń 2020

> > > > > > > >

Gwiazdka
Na Dąbrowie słońce zza chmur 

wychyla.

O, jakże szczęśliwa chwila,

Kiedy ze słońcem po jeziorze 

brodzę,

W śniegu się nurzam i gwiazdki 

szukam w wodzie.

Srebrzysty pysk łań w jasłach się 

kłania,

W ciszy kadzielnej  złotego siana

Oko gwiazdy płomiennowłosej 

przenika

Do domu i światełkiem okien pyka.

O, piękne niebo, modra gwiazdo 

zimowa,

Tak bym chciał z tobą pod rękę 

cwałować,

Po betlejemskim szusować 

nieboskłonie,

 Wypalając się do końca jak 

płomień.

Gwiazdy
Zima czołga się w Dąbrowie,

Nieproszona, dumna pani,

Któż jej piękno znów wypowie,

Chyba cisza co tumani.

Zima. Śniegu znów przybędzie –

Z nieba pierza tyle leci.

Wokół świat gwiaździście świeci

Pochwycony na porębie.

Zima
Wiatr wieje na Dąbrowie,

Brat-wiatr od morza zimny,

Przenikliwy, zwinny –

Z bratem-śniegiem w zmowie.

7.01, godz. 10.30 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki)

8.01, godz. 10.30 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Tygryski)

9.01,godz. 16.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych, które poświęcone zosta-
nie książce „Opowiadania bizarne” Olgi 
Tokarczuk.

13.01 – 24.01, godz. 16.00
Ferie w  bibliotece. Szczegóły i  zapisy 
wkrótce.  

16.01, godz. 12.00 
Spektakl dla dzieci “Dziadek do orze-
chów” w  wykonaniu teatru Blaszany 
Bębenek. Wstęp wolny. Grupy zorgani-
zowane obowiązują zapisy. Ilość miejsc 
ograniczona! Decyduje kolejność zgło-
szeń. Zapisy i  szczegółowe informacje 
w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.

22.01, godz. 11.00 
Spektakl dla dzieci “Podróże Baltazara 
Gąbki” w  wykonaniu teatru Blaszany 
Bębenek. Wstęp wolny. Grupy zorgani-
zowane obowiązują zapisy. Ilość miejsc 
ograniczona! Decyduje kolejność zgło-
szeń. Zapisy i  szczegółowe informacje 
w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.

28.01, godz. 10.30
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki)

29.01, godz. 10.30
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Tygryski)

3.01, godz. 18:30 
Koncert - MISY TYBETAŃSKIE, ala kon-
ferencyjna

4.01, godz. 17
Biesiada Literacka – Tomasz Sekielski, 
wstęp wolny 

5.01, godz. 11 
Koncert  Poranek Muzyczny, bilety: 10 zł  

6-16.01 – pon.  i czw. godz. 17-20 
Przegląd Sekcji Instrumentalnych 

10.01 - pt. godz. 17-20 
Przegląd Sekcji Tanecznych 

12.01
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

14.01 godz. 19
Koncert Polish Piano Trio, bilety:  
20 zł-35 zł 

15.01, godz. 11 i 18 
Spektakl Baletowy – Kopciuszek, bilety: 
15 zł - 19 zł 

17.01, godz. 19 
Koncert - Grzegorz Turnau, bilety:  
69 zł - 89 zł 

21.01, godz. 11 i 18 
Spektakl - Wirus, Świrus…I Cała Reszta, 
bilety: 20 zł

23.01, godz. 17:30, godz 20:15 
Kabaret Skeczów Męczących – Agencja 
Eskander, bilety: 70 zł 

24.01, godz. 19 
Koncert - Mike Rif & Cubania - Ku-
bańskie Rytmy Karnawałowo!, bilety:  
39 zł - 49 zł 

28.01, godz. 17 i 20
Koncert/ Koncert Wiedński – AGENCJA 
AVIP, bilety: 100-110 zł

29.01 
Finał Koncertu Kolędowego 

Kącik 
Literacki

Adam Dąbrowa-Klein
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 SPOŁECZEŃSTWO

NOWINY – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: nowiny@wejherowo.pl; 
Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 6 000 egz. Druk: Wejherplast.

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: Arkadiusz Kraszkiewicz
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: Marzena Ćwiklińska 
 58 677 71 59 

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie – kierownicy)

Plac Wejhera 8
Wydział Ogólno-Organizacyjny 
 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 
Sekretariat Rady Miasta 
 58 677 70 26, 58 677 70 27
Wydział Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki (Michał Jeliński) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38
Straż Miejska (Zenon Hinca) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49
Kontakt dla prasy Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
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 (Justyna Kisielewska – zastępca 
skarbnika) 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych (Agnieszka Szulakowska) 
 58 677 71 08, 58 677 71 13
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (Stanisław Brzozowski) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 
Wydział 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 (Aleksandra Borkowska)
 58 677 71 25 
Urząd Stanu Cywilnego (Grzegorz Gaszta) 
 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
Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych (Dorota 
Popiołek) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19
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 
Społecznego (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 
(Ewelina Magdziarczyk-Plebanek), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 – Ratusz Miejski

>

>

>

Swoje uznanie dla pracowników socjal-
nych wyraził zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
– W imieniu swoim i prezydenta Wejhe-
rowa, na ręce pani dyrektor składamy 
słowa uznania za profesjonalizm, zaan-
gażowanie i olbrzymie serce włożone 
w wypełnianie tej ważnej służby – mó-
wił Arkadiusz Kraszkiewicz. – Każde-
go dnia, swoją ciężką pracą, niesiecie 
pomoc mieszkańcom naszego miasta, 
często najbardziej pokrzywdzonym 
i znajdującym się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Praca, którą na co dzień wyko-
nujecie jest niezwykle trudna. Dlatego 

niech zawsze towarzyszy wam wdzięcz-
ność podopiecznych.
Jak powiedziała Anna Kosmalska, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Wejherowie, ten dzień 
jest okazją do  podziękowania wszyst-
kim pracownikom służb społecznych, 
którzy niosą pomoc osobom będącym 
w trudnej sytuacji.
– Robimy wszystko, co w naszej mocy, 
żeby stwarzać odpowiednie warunki ży-
cia osobom potrzebującym – mówi Anna 
Kosmalska. – Dziękuję wszystlkim pra-
cownikom za cały rok ciężkiej pracy, co-
raz cięższej pracy.

Jak zwykle podczas corocznej uroczystości 
nie mogło zabraknąć podziękowań, wyróż-
nień i  gratulacji. Odznaczeniem III stopnia 
wyróżnione zostały 3 osoby, II st. - 4, a I st. 
- 3. Medalem 100-lecia Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, w dowód uznania za wielolet-
nie efektywne wsparcie PCK, odznaczony 
został Waldemar Mróz.
Podziękowania Honorowym Dawcom 
Krwi złożył również obecny na uroczysto-
ści zastępca prezydenta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz.
– W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta i swoim własnym chciał-

Praca, którą wykonuje pracownik socjalny, to coś więcej niż zawód. 
To trudna misja, poświęcenie, niesienie pomocy osobom znajdującym 
się w trudnych sytuacjach życiowych. Tegoroczne miejskie obchody 
Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. Podczas spotkania mówiono o trudach tego 
zawodu, tak potrzebnego, a często niedocenianego.

Świętowali 
Dzień 
Pracownika 
Socjalnego

Honorowi Dawcy Krwi 
obchodzili swoje święto

W dniach 22-26 listopada w całym 
kraju obchodzone są Dni Honorowego 
Krwiodawstwa. Z tej okazji w siedzibie 
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Wejherowie odbyło się uroczyste 
spotkanie krwiodawców, które w tym 
roku zbiegło się ze stuleciem Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

bym pogratulować wszystkim krwiodawcom 
zaangażowania w ideę bezinteresownego 
oddawania krwi. Jesteście prawdziwymi bo-
haterami, ponieważ dajecie nadzieję i ratuje-
cie ludzkie życie. Z okazji święta Honorowego 
Dawcy Krwi z całego serca życzę wam dużo 
zdrowia, tak bardzo potrzebnego w pełnieniu 
misji krwiodawstwa oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym.
Członkom Klubu HDK PCK podziękowała 
również przewodnicząca Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK Wejherowo Ewa 
Trocka.
– W tym roku udało nam się zebrać aż 57 li-
trów krwi. Dlatego bardzo dziękujemy krwio-
dawcom za aktywne wspieranie zdrowia 
i życia ludzi oraz za to, że zawsze tak licznie 
uczestniczą we wszystkich naszych zbiórkach. 
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EKOLOGIA

Aby jeszcze efektywniej chronić nasze 
środowisko, konieczne są dalsze działa-
nia, m.  in. selektywna zbiórka odpadów 
kuchennych (BIO). Modyfikacja zasad 
obejmować będzie jedynie wydziela-
nie z  odpadów zmieszanych odpadów 
kuchennych (BIO), czyli biodegrado-
walnych resztek żywności pochodzenia 
roślinnego (patrz obrazek). Trafiać one 
będą do brązowego pojemnika na BIO-
odpady kuchenne. 

Dlaczego warto zagospodarowywać 
BIOoodpady? 
Efektem tej zmiany będzie zmniejsze-
nie objętości odpadów zmieszanych 
o  te odpadki, które zawierają w  sobie 
najwięcej wilgoci, najszybciej się psują 
i odpowiadają za powstawanie nieprzy-
jemnego zapachu w  naszych domach. 
Segregując BIOodpady, efektywnie 
zmniejszamy ogólną ilość śmieci z  na-
szych domów. Szacuje się, że mniej wię-
cej 30% śmieci produkowanych w kuch-
ni jak najbardziej nadaje się na kompost. 
Zebrane z pojemników odpady kuchen-
ne zostaną „odzyskane” w  EKO DOLI-
NIE Sp. z  o.o. w  Łężycach – w  postaci 
kompostu lub polepszaczy gleby oraz 
biogazu, który może być przetwarzany 
na energię elektryczną. Kompost to nie 
tylko najtańszy, ale także najlepszy na-
wóz organiczny. 

Ochrona środowiska kosztuje 
Tym samym należy liczyć się z podniesie-
niem opłaty za gospodarowanie odpada-
mi. Jednak jeżeli będziemy segregować, 
ten koszt będzie i tak dużo mniejszy, niż 
gdybyśmy wszystkie odpady wrzucili 
razem do jednego kosza! Przede wszyst-
kim wartość czystego środowiska jest 
bezcenna. Dlatego należy o nią zabiegać 
wszelkimi sposobami.

Na podstawie materiałów: 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” www.kzg.pl

SEGREGACJA OPADOW KUCHENNYCH 
(BIO) JUŻ OD 1 MARCA 2020 ROKU

Mieszkańcy Wejherowa 
są świadomi konieczności 
podejmowanych działań na 
rzecz ochrony środowiska. 
Radzimy sobie coraz lepjej 
np. z segregacją odpadów 
dzieląc je na takie frakcje 
jak tworzywa sztuczne, 
metale, szkło czy papier. 
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Na  parkiecie szóstki przez cały dzień 
można było podziwiać piękne stroje 
i  popisy taneczne znakomitych wy-
konawców w  różnym wieku. Zawody 
przy pięknej scenerii i efektownej mu-
zyce komentowali Iwona Pavlović i Ar-
kadiusz Deierling. W  gali wieczornej 
uczestniczyła Beata Rutkiewicz – za-
stępca prezydenta Wejherowa, która 
zaprosiła wszystkich do  udanej zaba-
wy, a na zakończenie turnieju, wspólnie 
z  organizatorami, dokonała wręczenia 
nagród i dyplomów dla najlepszych par 
tanecznych.
Dodajmy, że występującycych tancerzy 
z całego województwa w kilku katego-
riach wiekowych oceniało profesjonal-
ne jury. Organizatorzy zadbali również 
o odpowiednią prezentację sponsorów 
imprezy, którym wręczono podzięko-
wania. Wśród osób którzy otrzyma-
li podziękowania byli m.in.  zastępca 
prezydenta Beata Rutkiewicz i  Piotr 
Litwin dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie.

Szczegółowe wyniki mistrzostw i turnieju 
zostaną opublikowane na stronie interne-
towej: www.tksfala.pl oraz na Facebooku. 

W hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 6 
w Wejherowie odbyły się 
Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego PZTS 
w połączeniu z Ogólnopolskim 
Turniejem Sportowego 
Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Wejherowa. Głównym 
organizatorem turnieju 
był Gdański Klub Tańca 
Sportowego „FALA”. 

Znakomite popisy 
taneczne w „szóstce” 

REKREACJA 


