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SPOŁECZEŃSTWO

W  uroczystości w  Wejherowie wziął 
udział Prezydent Rzeczypospolitej 
Andrzej Duda, który wcześniej uczest-
niczył w  obchodach 100-lecia Zaślu-

bin Polski z  Morzem w  Pucku i  we 
Władysławowie. Główne uroczysto-
ści nawiązujące do zaślubin z  Bałty-
kiem odbyły się tradycyjnie w  Pucku.  

Przez całe Pomorze (na trasie z  To-
runia do Pucka) przejechał specjalny 
pociąg wiozący generała Hallera i  jego 
żołnierzy. Pociąg zatrzymał się m.in. 
w  Gdańsku, gdzie przywitali go zebra-
ni na dworcu mieszkańcy, by następnie 
odjechać do Pucka.
Mieszkańcy Wejherowa świętowali 
Zaślubiny Polski z  morzem na wej-
herowskim rynku. Obejrzeli m.in. wi-
dowiskową rekonstrukcję powitania 
wojsk gen. Józefa Hallera wjeżdża-
jących do Wejherowa w  1920 roku, 
przez Antoniego Abrahama. Oprawę 
muzyczną zapewnił m.in. wejherowski 
chór Camerata Musicale i  chór Szkoły 
Podstawowej nr 9 w  Wejherowie pod 
orkiestrą Aleksandry Janus. Prezydent 
RP Andrzej Duda złożył kwiaty przed 
pomnikiem Jakuba Wejhera - założy-
ciela miasta.  Po spotkaniu z mieszkań-
cami, Prezydent RP odsłonił tablicę 

upamiętniającą 100. rocznicę Zaślubin 
Polski z Morzem. Wieczorem w Filhar-
monii Kaszubskiej odbył się okoliczno-
ściowy uroczysty koncert zorganizo-
wany przez Kancelarię Prezydenta RP, 
Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, Biuro Programu „Nie-
podległa”.
Wydarzeniom towarzyszyła wystawa 
„Kaszubskie drogi do Niepodległej. Ca-
sus rodu Torlińskich” 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

-
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Podczas oficjalnego otwarcia dokonano 
symbolicznego przecięcia wstęgi oraz 
poświęcenia hali sportowej. Uroczy-
stość zgromadziła społeczność szkolną 
i wielu gości.
Nowy obiekt kosztował miasto blisko 
10,3 mln zł – jest to łączny koszt wy-
konania projektu technicznego i  robót 
budowlanych na hali oraz ułożenia no-
wej nawierzchni na drodze dojazdowej 
(ul. Waśkowskiego). 

Medal Róży dla Beaty Dampc
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wyróżnił Beatę Dampc, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 Medalem Róży, 
doceniając jej wkład pracy oraz zaanga-
żowanie w budowę hali sportowej prze-
znaczonej dla uczniów  i  mieszkańców 
Wejherowa.
Jak podkreśliła Beata Dampc, nowa hala 
sportowa jest  spełnieniem marzeń nie 
tylko uczniów, ale także nauczycieli, ro-
dziców i lokalnej społeczności. 

-

-

mówi , dyrektor szko-
ły

-

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podziękował wykonawcy – wła-
ścicielowi Zakładu Robót Ogólnobu-
dowlanych Stanisławowi Repińskiemu 
z Kościerzyny, Beacie Dampc – dyrektor 
szkoły, a  także swoim zastępcom – Be-
acie Rutkiewicz i  Arkadiuszowi Krasz-
kiewiczowi. 

Uzupełnienie sportowej oferty 
Przypomnijmy, że w  2016 roku pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt podjął 
decyzję o  budowie sali i  zabezpieczył 
pierwsze środki na  ten cel oraz  zlecił 
wykonanie dokumentacji technicznej 
tego obiektu. Budowa hali, od momentu 
podpisania umowy z wykonawcą trwała 
niespełna 14 miesięcy. 

powiedział -

, przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa.

-

– 
– podkreśla -

,   – 

– 
Henryk 

mówi

-

-

-

-

-

Nowoczesna hala sportowa 
przy Szkole Podstawowej 
nr 5 w Wejherowie została 
oddana do użytku. Będzie 
służyła uczniom ze Śmiechowa 
i wszystkim mieszkańcom 
Wejherowa. To już kolejna 
inwestycja w infrastrukturę 
sportową w naszym mieście. 

Kanczkowski

-

-

Podczas uroczystości otwarcia, ucznio-
wie zaprezentowali swoje umiejętno-
ści – sportowe, wokalne i  taneczne. Na 
nowo otwartym boisku zmierzyły się 
dwie drużyny złożone z  włodarzy, dy-
rekcji szkoły, radnych i  przedstawicieli 
rodziców.
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Szkolenie odbędzie się w  sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego przy 
ul.  12  Marca 193 w  godzinach 16–20 
w poniższych terminach:

 3 marca 2020 roku
 7 marca 2020 roku
 21 marca 2020 roku

Natomiast 26 marca 2020 r. szkolenie 
zostanie przeprowadzone w  świetlicy 
Osiedla Sucharskiego, również w  godz. 
16–20.
Jak informuje Katarzyna Dowgan pod-
czas szkolenia uczestnicy nabędą prak-

– -

 
– mówi , zastępca prezy-
denta Wejherowa. – 

-

-

. 
W  Parku Miejskim zamontowano nową 
karuzelę integracyjną dla dzieci niepeł-
nosprawnych, na którą jest możliwość 
wjazdu wózkiem inwalidzkim. Na placu 
zabaw na osiedlu Sikorskiego pojawiła 
się nowa karuzela tarczowa tzw. bączek 
i dwie huśtawki łańcuchowe, a na osiedlu 
Konopnickiej - linarium „piramida” i  ka-
ruzela tarczowa (bączek). Na placu przy 
ul. Partyzantów zamontowano nowy 
zestaw zabawowy- basztę wielofunkcyj-
ną ze zjeżdżalnią, huśtawką i  drążkami. 
W  karuzelę tarczową, huśtawki łańcu-
chowe i  huśtawkę metalową – ważkę 
doposażono także plac zabaw na terenie 
ogródków działkowych przy ul.  Nad-
rzecznej, z  którego chętnie korzystają 
dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej.

Rozpoczyna się szósta edycja Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Zgła-
szanie projektów rozpocznie się 1 kwiet-
nia i potrwa do 30 kwietnia 2020 r. 

-

mówi , prezydent 
Wejherowa -

-

-

-

 Wymyśl nazwę projektu - powinien 
być krótki, łatwy do zapamiętania 
oraz charakteryzować projekt.

 Sprawdź własność terenu, na któ-
rym proponowana inwestycja ma 
być zrealizowana. Zadania inwe-
stycyjne i  remontowe mogą zostać 
wykonane wyłączne na terenach 
będących w posiadaniu Miasta Wej-
herowa. Można to zrobić w urzędzie 

i uzyskać mapkę, na której należy za-
znaczyć lokalizacją zadania i dołączyć 
do wniosku. 

 Dołącz zdjęcia terenu, na którym ma 
powstać inwestycja. Pamiętaj! Pro-
jekty muszą należeć do zadań wła-
snych miasta, a  także uwzględniać 
zasady legalności, gospodarności i ce-
lowości.

 Opisz swój projekt tak, aby z  jednej 
strony zainteresować mieszkańców 
i  zdobyć ich poparcie potrzebne do 
złożenia wniosku, a  potem w  głoso-
waniu, zaś z drugiej strony musi umoż-
liwiać weryfikację formalną i  analizę 
techniczno-ekonomiczną wniosku 
przez Komisji ds. Budżetu Obywatel-
skiego.

 Oszacuj koszty realizacji projektu. 
 Wpisz swoje dane kontaktowe.
 Dołącz listę poparcia wniosku, mu-

sisz zebrać co najmniej 50 podpisów 
wejherowian. Warto jednak, aby tych 
podpisów było więcej, bo zdarzają się 
błędy i wtedy nie można uznać takie-
go podpisu, a poza tym zbieranie pod-
pisów to dobra okazja do  promocji 
swojego projektu.

 Złóż formularz wniosku z  podpisami 
mieszkańców w  oryginale do kan-
celarii Urzędu Miejskiego w  Wejhe-
rowie przy ul. 12 Marca 195 lub do 
Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 od 1 do 
30 kwietnia 2020 r.  

tycznych umiejętności prawidłowego 
postępowania w  sytuacjach zagrożenia 
życia i zdrowia. Dodatkowo każdy uczest-
nik otrzyma saszetkę pierwszej pomocy 
oraz podręczną instrukcję udzielania 
pierwszej pomocy. W  każdym terminie 
w  szkoleniu może wziąć udział 20 osób, 
więc decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia z  imieniem i  nazwiskiem 
(dane potrzebne do wystawienia certy-
fikatu) oraz terminem szkolenia można 
przesyłać pod adres:
pierwszapomocwejherowo@gmail.com

-

-

-

-



www.wejherowo.pl 5

SPOŁECZEŃSTWO 

-

Dotacje przeznaczone są na  realizację 
zadań zleconych przez miasto z zakresu 
sportu, ochrony zdrowia, profilaktyki 
uzależnienia od  narkotyków, przeciw-
działania uzależnieniom, kultury, sztuki 
i  turystyki. Celem jest zwiększanie ak-

tywności społecznej wejherowian, 
przeciwdziałanie uzależnieniem i  pa-
tologiom społecznym, zaktywizowa-
nie działalności kulturalnej i  sporto-
wo-rekreacyjnej. 

Pełna lista:  

„Forest Challenge” to  internetowa pro-
ekologiczna akcja polegająca na  sprzą-
taniu lasów, a  następnie rzuceniu wy-
zwania innym, czyli mówiąc prościej 
nominowaniu kolejnych osób do  tego 
samego. Takiego wyzwania podjęli się 
pracownicy Urzędu Miejskiego w  Wej-
herowie wraz ze  strażnikami miejskimi, 

którzy na  czele z  zastępcą prezydenta 
Arkadiuszem Kraszkiewiczem oraz  ko-
mendantem wejherowskiej SM Zeno-
nem Hincą sprzątali las na  terenie Kal-
warii Wejherowskiej.
– 

-

-

-

 – powiedział -

.

-

-

 – mówi prezy-
dent Wejherowa .
Podczas spotkania prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podkreślił, że  KPSW jest 
przykładem szkoły funkcjonującej w  spo-
sób elastyczny i nowoczesny, jednocześnie 
doskonale wpisującej się w obecnie panu-
jące trendy i oczekiwania studentów.
Satysfakcji z  podpisanego porozumienia 
nie kryje również . Kanc-
lerz Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyż-
szej w  Wejherowie podkreśla, że  współ-
praca (od  początku istnienia KPSW) 
pomiędzy miastem a  uczelnią układa się 
bardzo dobrze.
– 

-

-

-

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa 
w  Wejherowie jest niepubliczną wyższą 
szkołą zawodową, utworzoną na  podsta-
wie decyzji Ministra Edukacji Narodowej 
i  Sportu w  2003 roku. Rektorem uczelni 
jest prof. dr hab. Marcin Pliński.

Przedmiotem umowy jest rozpoznanie 
potrzeb rynku pracy oraz zbliżenie środo-
wiska nauki i szkolnictwa wyższego ze śro-
dowiskiem praktyki, a  poprzez to  lepsze 
wykorzystanie posiadanych przez obie 
strony zasobów i potencjału.
– 

-

-

-

-

-

-
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W  ubiegłym roku na budowę cmenta-
rza miasto przeznaczyło 300 tys. zł, a na 
2020 rok zaplanowano 600 tys. zł. Admi-
nistratorem miejskiego cmentarza jest 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych, który zajmuje się wszel-
kimi formalnościami związanymi z  po-
chówkiem oraz nadzoruje prace w obrę-
bie cmentarza. Jeszcze w  tym tygodniu, 
w  okolice cmentarza przy ul. Roszczy-
nialskiego zostanie przeniesione Biuro 
Cmentarza (do tej pory mieściło się przy 
ul. Obrońców Helu). 
– 

– mówi , zastępca pre-
zydenta Wejherowa. – -

-

-

-

-

-

-

-

Dotrzymaliśmy słowa
Przypomnijmy, że decyzja o  powstaniu 
cmentarza komunalnego w  Wejherowie 
zapadła 7 marca 2019 r., kiedy na wnio-
sek wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Wojciecha Kozłowskiego, wejherowscy 
radni podjęli w tej sprawie uchwałę. 
- 

-

-

 – podsumowuje radny 
, inicjator powstania cmenta-

rza komunalnego - 

-

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, pogoda po-
zwala na realizację prac budowlanych 
zgodnie z harmonogramem. Do tej pory 
większość prac trwała pod ziemią, czyli 
w  miejscu niewidocznym dla mieszkań-
ców. W tej chwili następuje betonowanie 
wiaduktu od góry, a  następnie przekła-
dane będą tory, aby prowadzić prace na 
pozostałym odcinku tunelu. 

CmCmCmCmCmenenenenentatatatatarzrzrzrz k k k k k k komomomomomomunununununalalalalnynynyny w w WeWeWeWejjj-

heheheheheheherorororororowiwiwiwiwiwie e e e e e prprprprprprprzyzyzyzyzyzyzy u u u u u u ul.l.l.l.l.l. R R R R R R Rosososososososzczczczczczyzyzyzyzynininininialalalalalal---

--

wwwwww ststststststycycycycznznznznzniuiuiuiu 2 2 2 2 202020202020 0 0 0 0 r.r.r.r. N N N N N Na a a a nonononowywywywym m m m m m 

cmcmcmcmenenenentatatatatarzrzrzrzrzu u u prprprprprzezezezezezewiwiwiwiwidzdzdzdzdziaiaiaiaiaianonononono n n n n na a a a a a 

----

teteteteterarararararachchchchch z z z zieieieieieiemnmnmnmnmnmnycycycycycych h h h h iiiii kokokokokolulululululumbmbmbmbmbmbmbaaaaaa-------

riririririacacacacach.h.h.h.h.

-

-

-

-

-

-

-

– 
-

 – mówi , zastępca 
prezydenta Wejherowa. – 

-

-

. 
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– 
-

-

-

 – mówił prezydent -

, który wspólnie 
z  Beatą Rutkiewicz, zastępcą wrę-
czali wyróżnionym nagrody.
W  kat. dekoracje świąteczne okien 
i  balkonów w  domach jedno i  wielo-
rodzinnych   pierwsze miejsce zajęła 
Maria Łuczak (ul.  Marynarki Wo-
jennej), drugie Zbigniew Wolanin 
(ul.  Wczasowa 13), a  trzecie Piotr 
Maszota (ul.  Wczasowa). Wyróż-
nienia otrzymali Marcin i  Joanna 
Narloch (ul.  Kołłątaja 6), Ludwika 
Erdmann (ul.  Rogali) oraz  Jolanta 
i Mirosław Kłusak, ul. (Sędzickiego)
W  kat. dekoracje świąteczne ogro-
dów przy domach jedno i  wieloro-
dzinnych zwyciężyli Teresa i  Tade-
usz Kaweccy (ul.  Kusocińskiego). 
Drugie miejsce zajęła Regina Arendt 
(os. 1000-lecia), a trzecie – Mirosła-
wa i Marian Wilczewscy (os. Przyjaź-
ni). Wyróżnienia otrzymali: Barbara 
i Piotr Gołębiewscy (ul. Ofiar Piaśni-
cy), Henryk Teclaf (ul.  Kusocińskie-
go, Aniela Bartnicka (os. Kaszubskie), 
Ewa Tukalska, (ul. Ogrodowa), Teresa 
Szimichowska (os. Kaszubskie), Wie-
sław Sadowski (os.  Kaszubskie), Elż-
bieta i Jan Cichoccy os. Kaszubskie.
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Piąta edycja odbyła się pod  hasłem 
„

”. Była ona o  tyle 
szczególne, bowiem po  raz pierwszy 
swoim zasięgiem objęła nie tylko Wej-
herowo, Redę i  Rumię, ale  cały powiat. 
W  finale o  zwycięstwo walczyło 10 ze-
społów - 5 w  kategorii chórów dziecię-
cych oraz 5 dorosłych.
– -

– mówił zastępca pre-
zydenta Wejherowa -

, prezes zarządu Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego. –

-

-

-

Pierwsze miejsce wśród młodych chó-
rzystów i nagrodę pieniężną w wysokości 
2 tys. zł wywalczył -

 pod  kierun-
kiem Aleksandry Janus. W kategorii chó-
rów dorosłych zwyciężył 

 pod  dyrekcją Piotra 
Klemenskiego, otrzymując nagrodę pie-
niężną w wysokości 2,5 tys. zł. 
W finale konkursu wystąpiły również chó-
ry: Schola Karola z Parafii Św. Karola Bo-
romeusza w Wejherowie (dyrygent Piotr 
Leszczyński), Chór Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Redzie im. Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego (dyrygent Barbara Tańska), 
Zespół Bambo ze  Szkoły Podstawowej 

nr  10 im.  Jana Brzechwy w  Rumi (dyry-
gent Anna Bronowicka), Chór ze  Szkoły 
Podstawowej nr  4 w  Redzie im.  płk Ka-
zimierza Pruszkowskiego (dyrygent Bar-
bara Tańska), Zespół Wokalny MUZaika 
z  Rumi (dyrygent Marzena Graczyk), 
Wejherowski Chór Mieszany „Camerata 
Musicale”(dyrygent Aleksandra Janus), 
Chór „Pro Gloria Dei” z Nowego Dworu 
Wejherowskiego (dyrygent Tomasz Da-
wid Becker), Chór Lira im. ks. Stanisława 
Ormińskiego (dyrygent Katarzyna Janu-
szewska).
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– Jesteście dumą tego miasta! – tak 
do sportowców i  trenerów zwrócił się 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt podczas Wejherowskiej Gali 
Sportu, wyrażając uznanie dla wszyst-
kich sportowców, trenerów, działa-
czy sportowych i  sponsorów, za wkład 
w rozwój sportu w mieście podkreślając, 
że jest dumny z ich osiągnięć i cieszy go 
fakt, że w 25 klubach i stowarzyszeniach 
sport uprawia około 1700 zawodników 
w różnym wieku.
Tytuł Najlepszego Sportowca Wejhero-
wa 2019 roku zdobył Marcin Chabow-
ski, lekkoatleta  uprawiający biegi długo-
dystansowe, który jest wychowankiem 
Klubu Sportowego „Wejher” Wejhero-
wo, a aktualnie reprezentuje barwy Sto-
warzyszenia Turystyczno-Sportowego 
„Pomerania” Szczecinek. 
Tytuł Najlepszego Trenera Wejherowa 
2019 roku  zdobył  Kordian Zabrocki, 
trener Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Basket Ósemka” Wejherowo. 
Natomiast wyróżnienie specjalne w tej 
kategorii otrzymał Marcin Gabryś 
–  trener podnoszenia ciężarów z  Wej-
herowskiego Klubu Kulturystycznego 
i  Sportów Siłowych „Apollo”. Wyróż-
nienia Specjalne Kapituły Konkursu 
za wieloletnią działalność sportową 
otrzymali: Sylwia Piotrowska (TKKF  
Ognisko „Dębinki” Gdańsk) –  kręglar-
stwo klasyczne i  Marcin Liberadzki 

(WKKiSS„Apollo” Wejherowo) – biegi 
ekstremalne.
Tytuł Drużyny Roku 2019 zdobyła dru-
żyna KS Tytani Wejherowo, której tre-
nerem jest Jakub Dulko. Wydarzeniem 
Sportowym Roku uznany został Festyn 
rekreacyjno-sportowy „Wejherowo Bie-
ga”, a  wyróżnienie specjalne otrzymał 
Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego.
Sportową Nadzieją Wejherowa zo-
stał uznany Cezary Zabrocki (UKS Ba-
sket Ósemka), a  wyróżnienie specjalne 
otrzymał Szymon Nowicki (UKS Basket 
Ósemka). Tytuł Najlepszego Sportowca 
Sportu Szkolnego zdobyła Oliwia Rol-
biecka (SP 11) za czołowe miejsca na 
mistrzostwach w  lekkoatletyce. Tytuł 

Zorganizowana pod patronatem 

Prezydenta Miasta Wejherowa 

Gala Sportu w Filharmonii 

Kaszubskiej była znakomitą okazją 

do zaprezentowania osiągnięć 

wejherowskich sportowców 

w 2019 roku, a także najlepszych 

trenerów, klubów i sponsorów. Tytuł 

Najlepszego Sportowca Wejherowa 

Roku 2019 otrzymał Marcin 

Chabowski, Najlepszego Trenera 

Kordian Zabrocki, a Najlepszej 

Drużyny – Tytani Wejherowo.

Lidera Sportu Szkolnego zdobyła Szkoła 
Podstawowa nr 8 w  Wejherowie, a  wy-
różnienie specjalne otrzymał 

W  Gali uczestniczyli m.in. medalista 
olimpijski bokser Hubert Skrzypczak, 
zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz, przewodniczący Rady Miasta 
Jacek Gafka, radny Rafał Szlas – prze-
wodniczący Komisji Zdrowia, Sportu 
i  Rekreacji, dyrektor PZPOW Andrzej 
Byczkowski i inni. 
W  części artsytycznej wystąpili: woka-
listka Joanna Knitter,  karatecy Klubu 
Karate Wejherowo oraz tancerze dzie-
cięcej grupy tanecznej WCK pod kierun-
kiem Elżbiety Czeszejko.
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Agnieszka Duczmal, Leszek Możdżer czy 
Mirosław Baka to  m.in dzięki nim mo-
gliśmy być świadkami wspaniałego wi-

dowiska, które miało miejsce na  scenie 
głównej Filharmonii Kaszubskiej. Przy-
byli goście mieli przyjemność usłyszeć 
światowego prawykonania utworu „Bal-
ticetta” skomponowanego specjalnie 
na tę okazję. Kompozycję na fortepianie 
wykonał Leszek Możdżer z  orkiestrą 
symfoniczną PFB pod batutą słynnej dy-
rygentki Agnieszki Duczmal.
Tego wieczoru zgromadzeni goście wy-
słuchali także wiele innych utworów, 

których wykonawcami były również 
nasze lokalne zespoły chóralne – Chór 
Mieszany Camerata Musicale i  Chór 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie 
pod dyrekcją Aleksandry Janus. Organi-
zatorem kolejnego wydarzenia upamięt-
niającego setną rocznicę Zaślubin Polski 
z Morzem był Marszałek Wojewódźtwa 
Pomorskiego i  Prezydent Miasta Wej-
herowa przy wsparciu Wejherowskiego 
Centrum Kultury. 

W  trakcie uroczystości prezydent po-
gratulował małżonkom wielu lat wspól-
nej drogi, jednocześnie dziękując im 
za wytrwałość i umiejętność utrzymania 
związku małżeńskiego opartego na miło-
ści i wzajemnym zrozumieniu.
Z  okazji 50. rocznicy ślubu medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie otrzy-
mali: Urszula i  Leonard Browarczyk, 
Jadwiga i  Benon Kiernikiewicz, Teresa 
i  Jerzy Krzak, Amanda i  Paweł Miotk, 

Światowej prapremiery utworu 
„Balticetta”, skomponowanego 
specjalnie na 100. rocznicę 
zaślubin Polski z Morzem, miała 
okazję wysłuchać wejherowska 
publiczność we wtorkowy wieczór, 
11 lutego br. w Filharmonii 
Kaszubskiej. Kolejny 
niepowtarzalny koncert, w którym 
wystąpiły gwiazdy muzyki 
poważnej, zwieńczył setne obchody 
tego wyjątkowego i przełomowego 
w naszej historii wydarzenia.
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Kolejni długoletni 
małżonkowie zostali 
uhonorowani „Medalami 
za długoletnie pożycie 
małżeńskie” przyznanymi 
przez prezydenta RP. 
Podczas spotkania 
w wejherowskim pałacu 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił osiem par 
małżeńskich.

Czesława i  Paweł Nowicki, Irena i  Jan 
Sobczak, Maria i Paweł Sobieszek, Łucja 
i Stefan Wilimscy.
Wszyscy jubilaci otrzymali także kwiaty 
i upominki ufundowane przez Prezyden-
ta Miasta Wejherowa. Uroczystość, któ-
rą poprowadził kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Grzegorz Gaszta, uświetnił 
występ artystyczny wychowanków Po-
wiatowego Zespołu Placówek Oświato-
wo - Wychowawczych w Wejherowie.
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Nowa siłownia mieści się teraz na placu 
Jakuba Wejhera 17/15, zaś sala do cross-
fitu pozostaje na  dłużej w  dotychczaso-
wej lokalizacji przy ul. Wałowej.
–

 – przyznaje 
, prezes Wejherow-

skiego Klubu Kulturystycznego i  Spor-

Lekcje o samorządzie, organizowane 
są w Szkole Podstawowej nr 6 już od 
kilku lat. Mają na celu m.in. pokazanie 
uczniom tego, jak funkcjonuje samorząd, 
jakie pełni funkcje i dlaczego jest dla nas 
– obywateli - tak ważny. Debatę przygo-
towała i prowadziła Jolanta Arendt. 
Podczas spotkania padło wiele bardzo 
konkretnych pytań dotyczących roz-
woju miasta i  powiatu, co potwierdziło 
że  uczniowie szkoły żywo interesują się 
rozwojem i życiem miasta, a także spra-
wami swojej szkoły. 

– 
– mówi -

, zastępca prezy-
denta Wejherowa. – -

-

. 
Debatę  poprzedziła przygotowana 
przez uczniów szkoły inscenizacja 
z  okazji setnej rocznicy Zaślubin Polski 
z Morzem. 

tów Siłowych „Apollo”. – 

-

-

 – dodaje.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
m.in. prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta i zastępcy prezydenta Ar-
kadiusza Kraszkiewicza oraz wejherow-
skich radnych: Leszka Szczypiora i Rafała 
Szlasa.

Co można przekazać: 
zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny (do 20 kg), baterie i  akumulatory,  
termometry rtęciowe, żarówki energo-
oszczędne, środki ochrony roślin i owa-
dobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpusz-
czalniki (puste opakowania nie będą 
przyjmujmowane), przeterminowane 
lub tylko częściowo wykorzystane leki 
bez opakowań i ulotek.

27.03.2020 r. (piątek) 
postoje przy szkołach
9:00 – Szkoła Podstawowa nr 5, 
ul. Gdańska 30 
9:40 – Szkoła Podstawowa nr 11, 
Os. Kaszubskie 27 
10:20 – Społeczna Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1 
11:00 – Szkoła Podstawowa nr 8, 
ul. Nanicka 22 
12:-12:40 – Powiatowy Zespół Szkół 
nr 3, ul. Budowlanych 

Przypominamy też o  możliwości odda-
nia zużytych sprzętów elektrycznych 
i  elektronicznych oraz pozostałych 
odpadów niebezpiecznych w  Punkcie 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
(PZON) w  siedzibie Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z  o. o., ul. Obroń-
ców Helu  1. Punkt jest czynny od 
poniedziałku do piątku w  godzinach  
7:00-20:00, w soboty 9:00-16:00. 
Zużyte baterie zbierane są również 
w  systemie pojemnikowym w  pla-
cówkach oświatowych, sklepach oraz 
w  Urzędzie Miasta Wejherowa nato-
miast przeterminowane leki w  apte-
kach na terenie miasta. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny o wadze powyżej 20 kg 

odbierany jest bezpośrednio z do-
mów i mieszkań po ich zgłoszeniu 

telefonicznym – 58 624 66 11.

27 marca oraz 24 kwietnia 
mieszkańcy Wejherowa 
będą mieli możliwość 
oddania powstających 
wyłącznie w gospodarstwach 
domowych odpadów 
niebezpiecznych. Należy 
je dostarczyć osobiście do  
kierowcy samochodu. 

Znakomita wiadomość dla 
miłośników kulturystyki i wysiłku 
fizycznego. Obchodzący w tym 
roku 10-lecie działalności 
Wejherowski Klub Kulturystyczny 
i Sportów Siłowych "Apollo" 
zmienił lokalizację swojej siłowni, 
jednocześnie wzbogacając 
się o nowszy, jeszcze bardziej 
profesjonalny sprzęt.

To nie była zwykła lekcja o samorządzie. W Szkole Podstawowej nr 6 
w Wejherowie odbyła się debata poświęcona samorządności, podczas 
której na pytania uczniów „szóstki” odpowiadali samorządowcy: 
Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa, Jacek 
Thiel – wicestarosta powiatu wejherowskiego i Paweł Formela – radny 
Wejherowa oraz Piotr Litwin – dyrektor SP nr 6.

To nie była zwykła lekcja o samorządzie. W Szkole Podstawowej nr 6 
w Wejherowie odbyła się debata poświęcona samorządności, podczas 
której na pytania uczniów „szóstki” odpowiadali samorządowcy: 
Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa, Jacek 
Thiel – wicestarosta powiatu wejherowskiego i Paweł Formela – radny 
Wejherowa oraz Piotr Litwin – dyrektor SP nr 6.
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Feliks Makurat minione pół wieku spę-
dził pracując w  Miejskim Zakładzie Ko-
munikacji w  Wejherowie. Swoją pracę 

Jak mówią rodzice podopiecznych bio-
rących udział w  zajęciach, uczestnicy 
wykazali się kreatywnością i  ogromnym 
zaangażowaniem podczas wykonywania 
prac. Tematem jednych z  warsztatów 
były indywidualne dzieła, jak i  wspólna 
praca, a  głównym bohaterem był kot, 
który jak podkreślają członkowie Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem, 
ma dużo wspólnych cech z  autyzmem 
czy zespołem Aspergera - jest tajemni-
czy, chodzi własnymi ścieżkami i jest naj-
większym indywidualistą.
– -

– mówi , 
prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia 
na  rzecz Osób z  Autyzmem. – 

-

-

-

-

-

.

W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 
w Warszawie podczas Wielkiej Gali Lide-
rów Polskiego  Biznesu odbyła się Aukcja 
Dzieł Sztuki Business Centre Club, z któ-
rej środki zostały przeznaczone na dzia-
łalność charytatywną klubu.
W  aukcji brały udział obrazy w  których 
zastosowano różne techniki malar-
skie: olej, akwarelę, pastel, heliografię, 
aguaforta, akryl czy litografie. Wśród 
prac znakomitych artystów znaleźli się: 
Francisco Goya, Henryk Opałka, Marc 
Chagall, Salvador Dali, Edward Dwurnik 
znalazł się obraz olejny Longiny Wysoc-
kiej „Morze”.
– 

 
– mówi wejherowska artystka 

. 
Przypomnijmy, że Business Centre Club 
od 1991 roku przyznaje Złote Statuetki 
w  konkursie „Lider Polskiego Biznesu” 
firmom, którzy w  swej działalności kie-
rują się nie tylko zyskiem, ale także etyką 
prowadzenia biznesu. Podczas części ofi-
cjalnej wręczono Nominacje i Złote Sta-
tuetki Lidera Polskiego Biznesu, a laure-
aci z  poprzednich lat, którzy utrzymali 
wysoką pozycję na rynku, otrzymali Dia-
menty do swoich Statuetek.

Obraz wejherowskiej malarki 
Longiny Wysockiej wylicytowano 
w Warszawie podczas Wielkiej 
Gali Liderów Polskiego Biznesu, 
organizowanej przez stołeczny 
Business Centre Club. Artystka 
wzięła udział w licytacji już po raz 
czwarty. 

Na zdjęciu: Longina Wysocka (z prawej) z nowymi 
właścicielami  jej obrazu

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił statuetką 
Jakuba Wejhera zastępcę 
dyrektora ds. technicznych 
i eksploatacji MZK 
w Wejherowie, Feliksa 
Makurata z okazji 50-lecia 
pracy zawodowej.

Podopieczni Wejherowskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Autyzmem wzięli udział 
w warsztatach integracyjnych 
zorganizowanych w Filharmonii 
Kaszubskiej. Uczestnicy 
podczas pięciodniowych 
zajęć, które prowadziła Aneta 
Fittkau, poznali m.in. technikę 
collage’u i decoupage’u. 

rozpoczął w 1969 roku. Pracując w jed-
nej firmie ponad 50 lat, przeszedł przez 
różne stanowiska – od ucznia w przyza-
kładowej szkole, przez elektromecha-
nika, pracownika działu technicznego, 
po stanowisko zastępcy dyrektora tech-
nicznego. 

-

-

-

 – zaznaczył 
prezydent Wejherowa -

, wręczając panu Feliksowi minia-
turę statuetki Jakuba Wejhera z  okazji 
50-lecia pracy zawodowej.
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Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-

ska – Wejherowskie 

Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

w Wejherowie

>

>

Marzec 2020

4.03, godz. 18 
„Ruszamy w Bieszczady!” - spotkanie po-
dróżnicze Klubu Ruszaj w Drogę prowa-
dzone przez Kasię i Macieja Marczewskich.

5.03, godz. 16 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych, które poświęcone zosta-
nie książce: „My, super imigranci” Emilii 
Smechowski.

10.02, godz. 10.30 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika

21.03, godz. 12 
Scena Czytelnika – prezentacja twór-
czości (recytatorskiej, muzycznej itp.) 
czytelników na bibliotecznej scenie. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 
krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl. 

24.03, godz. 10.30 
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika

1.03, godz. 11 
Koncert - Poranek Muzyczny, bilety: 10 zł

3, 4.03, godz. 19 
Koncert – Maryla Rodowicz Akustycz-
nie, bilety: 99 zł –119 zł 

6.03, Godz. 19 
Spektakl – Doktor Miłość, bilety: 25 zł 
– 35 zł 

10.03, godz. 19 
Koncert – Hanseatica Kameralia – Naj-
piękniejsze Duety, bilety: 25zł – 35 zł 

Na spotkaniu pod hasłem „
” Kasia i  Maciej udowodnili, 

że nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby 
przeżyć ciekawą przygodę. Pokazali, co 
warto zobaczyć w  regionie i  przekazali 
każdemu 10 pomysłów na jednodnio-
we tematyczne wycieczki po Kociewiu. 
Opowiedzieli o  kociewskich tradycjach, 
gwarze i  pokazali, czym różni się Kocie-
wie od Kaszub.
Kolejne spotkanie „Ruszamy w Bieszcza-
dy!” odbędzie się 4 marca o godz. 18.

12.03, godz. 18 
Wernisaż – Wystawa Józefa Wilkonia, 
wstęp wolny

13.03, godz. 17:30 i 20:30 
Spektakl – Akt Równoległy – Teatr Capi-
tol Z Warszawy, bilety: 69 zł – 89 zł 

17.03, godz. 19:30 
Koncert – Fucus i Ista, bilety: 40 zł 

19.03, godz. 19
Koncert – Upiór w Operetce, bilety: 
69 zł – uczniowskie, 79 zł – ulgowe, 89 zł 
– normalne 

26.03, godz. 19 
Spektakl – Z Piekła do piekła – Teatr Pol-
ski w Szczecinie

27.03, godz. 19 
Kabaret Jurki, bilety: 50 zł – 59 zł 

31.03, godz. 19 
Kabaret – Koncert Artura Sychowskiego, 
bilety: 20 zł – 30 zł 

Nominowane publikacje to wydawnic-
twa, które ukazały się pod koniec 2018 
lub w  2019 roku. Wszystkie 32 nomi-
nowane kandydatury do nagrody są 
związane z  powiatem wejherowskim: 
zostały wydane na terenie powiatu 
wejherowskiego lub ich autor pochodzi 
z  regionu, bądź też tematyka książki 
dotyczy naszego powiatu.
W skład tegorocznej Kapituły Konkur-
su, która zadecyduje o przyznaniu Gry-
fa Literackiego 2019,  wchodzą: Euge-

nia Drawz, Rafał Dębski, Stanisław 
Janke, Adam Klein, Maria Krośnicka, 
Henryk Połchowski, Piotr Schmandt, 
Maciej Skok, Edmund Szczesiak, Józef 
Franciszek Wójcik,  Michał Jeliński 
i Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.
Ogłoszenie wyników planowane jest 
w  połowie marca na uroczystym za-
kończeniu konkursu. Wszystkie nomi-
nowane tytuły publikacji umieszczone 
są na stronie internetowej biblioteki 
w zakładce Gryf Literacki 2019. 

27.03, godz. 17 i 19 
Aula Szkoły Podstawowej nr 9, ul. So-
bieskiego 300, spektakl charytatywny 
z udziałem osób z życia publicznego 
Wejherowa i okolic : radnych, dzienni-
karzy, sportowców. Szczegóły na pla-
katach. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie już po raz trzynasty 
ogłosiła konkurs na książkę 
minionego roku, której autor otrzyma 
nagrodę  „Gryfa Literackiego 2019”. 

Spotkaniem z Kasią i Maciejem 
Marczewskimi, twórcami 
docierającego do miliona turystów 
internetowego przewodnika 
po Polsce  www.ruszajwdroge.
pl, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie rozpoczęła cykl 
spotkań turystycznych Klubu „Ruszaj 
w Drogę!” w wejherowskiej bibliotece.
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– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Krzysztof Hildebrandt

 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50

 58 677 70 20

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

( ) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
Kancelaria Ogólna

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

 (
 

 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

 58 677 71 37, 58 677 71 39
(

) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

(
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50

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

 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97

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

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

>

>

>

Kompostowanie to proces bardzo po-
mocny w  gospodarowaniu odpadami, 
szczególnie w  zakresie redukcji ilości 
odpadów trafiających na składowiska 
i związaną z tym emisją metanu. Produk-
cja kompostu jest też okazją do dostar-
czenia materiału, który może być używa-
ny jako składnik podłoży hodowlanych 
(ziemia doniczkowa, szklarnie, uprawy 
kontenerowe), nawóz organiczny lub 
ulepszacz gleby.
Jeżeli masz przydomowy ogródek lub 
działkę, możesz bezpośrednio włączyć się 
w  procesy recyklingu poprzez indywidu-
alne kompostowanie. Wiele cennych in-
formacji jak to robić można znaleźć w za-
sobach Internetu, lokalnych bibliotekach 
czy też w  rozmowach sąsiedzkich z  do-
świadczonymi w tym zakresie osobami.

Segregowanie odpadów 
Jeżeli nie mamy możliwości kompostowa-
nia, naszym ważnym zadaniem jest wła-
ściwe segregowanie odpadów w  ramach 
obowiązującego systemu gospodarki 
odpadami. Co istotne, zwracajmy uwagę, 
w jaki sposób pozbywamy się bioodpadów 
z domu. Odpady z naszej kuchni (głównie 
pochodzenia roślinnego*) powinniśmy 
wyrzucać bez   dodatkowych opakowań 
do brązowego pojemnika na bioodpady. 
Jeżeli chcemy używać małych worków, 
to niech będą papierowe albo z tworzyw 
kompostowalnych. Do zbiórki odpadów 
organicznych nie powinno się stosować 
worków foliowych z tworzyw sztucznych 
ani z  dodatkami przyśpieszającymi roz-
kład folii. Takie torby nie podlegają pełnej 
biodegradacji, czyli rozpadowi na związki 
proste (gazy czy substancje organiczne), 

tylko rozpadają się na drobne kawałki lub 
zamieniają w mikroplastik w ciągu około 
24 miesięcy. W związku z tym nie nadają 
się do kompostowania i  należy umiesz-
czać je w żółtym pojemniku na tworzywa 
sztuczne.

Bioodpady 
Zwracajmy uwagę na oznaczenia, które 
znajdują się na woreczkach na bioodpa-
dy. Przykłady takich symboli zamiesz-
czono poniżej. Jeśli znajdziemy takie 
symbole na opakowaniu, dostajemy in-
formację o tym, że:

 przynajmniej 90% opakowania ulega 
degradacji w ciągu od 6 do 12 miesię-
cy kompostowania,

 poziom zawartości metali ciężkich 
nie przekracza ustalonego limitu,

 w  uzyskanym podczas testów kom-
poście nie było widocznych pozosta-
łości opakowania,

 opakowanie nie ma negatywnego wpły-
wu na sam proces kompostowania ani 
jakość wytworzonego kompostu.

Certyfikaty kompostowalności produktu 
są coraz częściej stosowane, zwłaszcza 
na tych produktach, które nie są oczywi-
stymi przyszłymi wsadami kompostow-
nika. Są wygodnym i  jasnym oznacze-
niem, które mówi: to tworzywo nadaje 
się do kompostowania. Jeśli używamy 
kompostowalnych toreb na bioodpady, 
możemy je wrzucać do kompostownika 
lub pojemnika na bioodpady w całości.

Po raz pierwszy na wejherowskim rynku zagości Jarmark Wielkanocny. Od 
4 do 11 kwietnia w godz. 10-18 wystawcy zaoferują regionalne produkty. 
Na stoiskach pojawi się cała gama produktów żywnościowych, będzie to 
także niepowtarzalna okazja by kupić dla najbliższych świąteczne prezenty.

Zapraszamy! 

W krajach Unii Europejskiej kompostowanie jest popularną 
praktyką, w Polsce także jest coraz częstsze. Kompostowanie to 
organiczny, najprostszy recykling – tlenowa degradacja odpadów, 
której produktem jest kompost. 

Jarmark Wielkanocny w Wejherowie
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KULTURA

Organizację tego wydarzenia artystycz-
no–literackiego przeprowadził Urząd 
Miejski w  Wejherowie, Wejherowskie 
Centrum Kultury oraz Fundacja Verba 
Sacra. Na widowisko zaprosił prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wraz 
z ks. Prałatem Tadeuszem Reszke.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podkreślił, że  już po  raz siedem-
nasty wsłuchujemy się w  słowa Biblii 
w  pięknym języku Małej Kaszubskiej 
Ojczyzny. 
– -

-

 – powiedział 
prezydent Wejherowa -

. – 

-

-

. 
Przed  prezentacją wysłuchaliśmy ko-
mentarza teologicznego franciszkanina 
o. prof.  dr. hab. Adama R. Sikory, autora 
przekładu. 
Reżyserem widowiska był Przemysław 
Basiński. Czytaniu Biblii towarzyszyła 
piękna oprawa muzyczna, którą przygo-
tował i  skomponował Cezary Paciorek, 
a  towarzyszyli mu: Filip Arasimowicz, 
Ireneusz Kreczmar, Tomasz Fopke oraz 
Chór Cantores Veiherovienses pod kier. 
Tomasza Chyły. W tym roku teksty Księ-
gi własnoręcznie przepisał Zbigniew 
Wenta. 

Verba Sacra to prawdziwe święto 
Słowa, które wybrzmiewa 
od wielu lat w wejherowskiej 
kolegiacie. Już po raz siedemnasty 
w ramach projektu Verba Sacra 
usłyszeliśmy Księgę Powtórzonego 
Prawa – fragment Biblii w języku 
kaszubskim, przetłumaczony 
z hebrajskiego przez wejherowianina 
prof. o. Adama R. Sikorę. Kaszubski 
przekład Pisma Świętego 
przeczytała tradycyjnie aktorka 
Danuta Stenka, a oprawę muzyczną 
zapewnili znani trójmiejscy muzycy 
pod kierunkiem Cezarego Paciorka. 
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EKOLOGIA

Zebrane przez Państwa odpady BIO i zielone będą trafiały do instalacji służącej prze-
twarzaniu tego typu odpadów. Dzieki oddzialnemu zbieraniu odpady te będą mogły 
mogły być znacznie efektywniej zagospodarowane. Między innymi powstanie z nich 
wysokiej jakości kompost, który posłuży do użyźniania gleby. Warto więc wydzielać 
odpady BIO- to korzyść dla środowiska!

Od kilku lat w Polsce obowiązują nowe zasady segregowania 

odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy papier, metale 

i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady zielone. Do tej pory 

odpady BIO kuchenne trafiały do odpadów zmieszanych albo do 

brązowego worka z odpadami zielonymi, przez co marnował się 

ich ogromny potencjał. Teraz to się zmieni!

W  związku ze zmianą tzw. ustawy śmieciowej, Ustawodawca zobowiązał samo-
rządy gminne do zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów BIO.

Warto bowiem pamiętać, że zbiórka odpadów BIO leży w interesie nas wszystkich 
– nie tylko ograniczamy składowanie tego typu odpadów (do czego zobowiązuje nas 
unijne i  krajowe prawo), ale także sprawiamy, że z  odpowiednio przetworzonych 
w instalacji bioodpadów, powstanie doskonałej jakości kompost użyźniający ziemię. 

Należy podkreślić, iż nie mamy tu do czynienia z żadną rewolucją w zakresie zbiórki od-
padów, ponieważ selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest już od 1 lipca 2013 r.

Mieszkańcy otrzymają nieodpłatnie 
brązowe pojemniki w przypadku za-
budowy jednorodzinnej będą miały 
pojemność 120 l, a  w  zabudowie 
wielorodzinnej – dostosowanej do 
liczby zamieszkałych osób.

Dodatkowo wraz z  pojemnikami. 
Mieszkańcy otrzymają roczny za-
pas kompostowalnych, około 8-li-
trowych woreczków. 

 Odpady 
BIO z  terenu zabudowy 
zarówno jednorodzinnej, 
jak i  wielolokalowej, 

, 
w  terminach wskaza-
nych w  harmonogra-
mie odbioru odpadów. 

Do brązowego pojemnika z napisem BIO powinny trafić (uprzednio umieszczone w kompostowalnych woreczkach): 

Natomiast zbiórka odpadów zielonych będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach, w dużych 120-litrowych brązowych 
workach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Więcej informacji na stronie: 
www.zukwejherowo.pl 

lub pod nr tel. 58 676 95 50. 


