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Projekt i koncepcja nowych skrzyżo-
wań i węzłów drogowych (m.in. skrzy-
żowanie ulic Sienkiewicza - 10 Lutego - 
Św.Jana, węzeł „Zryw”, węzeł „Działki”, 
węzeł „Kwiatowa” zapisane były  
w strategii rozwoju Wejherowa. 
Jak poinformował podczas sesji za-
stępca prezydenta Wejherowa Piotr 
Bochiński, zgodnie z opracowaną na 
zlecenie Urzędu Miasta koncepcją, na 
skrzyżowaniu ulic Dworcowej, 10 Lu-
tego i Kwiatowej powstanie rondo, od 
którego w kierunku zachodnim od-
chodzić będą dwie jezdnie – ulicy 
Kwiatowej oraz nowej drogi, prowa-
dzącej do planowanego tunelu pod 
torami kolejowymi. 
 Dojazd do tunelu zostanie poprowa-
dzony w pobliżu torów kolejowych, 
gdzie obecnie stoi budynek z kasami 
biletowymi PKS. Dzięki temu ciąg pojaz-
dów na ul. Kwiatowej , jadących w kie-
runku „szóstki”, zostanie rozładowany. 
 Koncepcja tego rozwiązania drogo-
wego jest już gotowa, a podczas sesji 
radni podjęli decyzję o zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który to umożliwi.  
- W miarę naszych możliwości finan-
sowych, właśnie w ten sposób chcieli-

byśmy rozwiązać problemy komuni-
kacyjne tej części miasta – mówi Piotr 
Bochiński. - Ulica Kwiatowa jest zbyt 
wąska jak na ruch pojazdów, który się 
tam odbywa, a korki powodowane są 
głównie przez zamykane rogatki na 
przejeździe kolejowym. Podziemny 
przejazd, z odpowiednio wyprofilo-
wanym dojazdem, pozwoli na płynny 
ruch.  
   Chodzi o przede wszystkim bezkoli-
zyjne połączenie dwóch części Wejhe-
rowa, a także o poprawę bezpieczeń-

stwa. Służyć temu ma m.in. tunel pod 
torami na końcu ul. Kwiatowej wraz z 
całym układem drogowym od plano-
wanego ronda przed dworcem PKP. 
-  Od lat przygotowywaliśmy trzy po-
łączenia bezkolizyjne: Węzeł Zryw, 
Nanice i Kwiatowa - mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - 
W tej kadencji realizujemy dokumen-
tację Węzła Zryw i przygotowujemy 
Węzeł Kwiatowa. Wszystko to z my-
ślą o wygodzie i bezpieczeństwie 
mieszkańców Wejherowa.  

Komunikacyjne inwestycje w Wejherowie  
Podczas ostatniej sesji wejherowscy radni przyjęli większością głosów zmiany w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Wejherowa. W dokumencie znalazły się inwestycje komunikacyjne m.in. budowa metropolitalnego węzła przy 
wejherowskim dworcu PKP oraz tunelu w ciągu ul.  Kwiatowej.  Dokonano także zmiany planu zagospodarowania.  

Nowoczesne kino 3D  
w Wejherowie   

Radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zwiększonych 
wydatków w budżecie miasta.  Zmiany technologiczne wprowadzone 
będą w nowo budowanym centrum kultury, gdzie m.in. zamiast kina 
analogowego powstanie nowoczesne kino w systemie 3D.   

Zwiększono wydatki o 1,4 mln zł na 
doposażenie obiektu nowego WCK  
w sprzęt do odtwarzania filmów 3D 
oraz koniecznego do tego nowocze-
snego nagłośnienia. 
- Kwota, która zawarta była w umo-
wie z wykonawcą opiewa na wypo-
sażenie sali  głównej i hallu, wyposa-
żenie dalszych części obiektu, to za-
danie miasta - mówi zastępca prezy-
denta Wejherowa Piotr Bochiński. 
 - Konieczne jest zatem dostosowa-
nie technologii do aktualnych wy-
magań.  
Jak podkreślił prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, będzie to 

wzbogacenie oferty wejherowskie-
go centrum kultury.  
- Nie chcę, aby Wejherowo było kul-
turalną pustynią - mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Obiekt, któ-
ry powstaje z myślą o mieszkań-
cach,  dzieciach i  młodzieży, nie bę-
dzie działał dla zysku. Ta inwestycja 
ma służyć mieszkańcom, a nie na 
nich zarabiać.  Jest to inwestowanie 
w młode pokolenie, które jest dla 
nas priorytetem.  
Oprócz dodatkowej kwoty przezna-
czonej na WCK, zwiększenie nastą-
piło m.in. w oświacie. Dodatkowa 
kwota 1,5 mln zł przeznaczona zo-

stanie m.in. na zakup pomocy dy-
daktycznych, dotacje dla niepublicz-
nych przedszkoli oraz budowę bo-
iska przy Zespole Szkół nr 1.  
   350 tys. zł więcej przeznaczono na 
pomoc społeczną – m.in. zasiłki sta-
łe. Wzrosły wydatki inwestycyjne, 
zwiększono wydatki na remonty  
i utrzymanie gminnych dróg. Więcej  
pieniędzy przeznaczono na remonty 
budynków komunalnych oraz zmia-
nę systemu ogrzewania. 
    O prawie 1,2 mln zł zwiększono 
wydatki na drogi gminne, w tym 
prawie 700 tys. przeznaczono na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
przy ul. Sobieskiego. Będą także 
prowadzone prace projektowe przy 
budowie chodnika i parkingu w re-
jonie ulic: Parkowej, Zamkowej i św. 
Jacka. 200 tys. zł przeznaczono na 
modernizacje systemu grzewczego 
w budynku przy ul. 3 Maja. 100 tys. 
zł więcej przeznaczono na oświetle-
nie ulic, placów i dróg. W gospodar-
ce mieszkaniowej wydatki zwięk-
szono o prawie 1,9 mln zł. 
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Animatorzy kultury o Filharmonii Kaszubskiej  
W Redzie odbył się Zjazd Dyrektorów Instytucji Kultury Województwa Pomorskiego. Jednym z punktów 

spotkania był temat budowanej w Wejherowie Filharmonii Kaszubskiej.    

ogdan Tokłowicz zastępca prezy-
denta Wejherowa podkreślił, że idea 
budowy nowego Wielofunkcyjnego 

Centrum Kultury narodziła się podczas 
konsultacji społecznych w trakcie opra-
cowywania Strategii Rozwoju Miasta 
Wejherowa. Postulat budowy nowego 

centrum kultury zgłosili sami mieszkańcy.  

W wejherowskim centrum kultury bę-
dzie znajdowała się uniwersalna sala wi-
dowiskowa na ponad 370 miejsc oraz 
pomieszczenia domu kultury, z salami 
wystawowymi, kołami zainteresowań  
i pracowniami artystycznymi.  Koszt re-

alizacji inwestycji to ok. 50 mln zł, z czego 
ponad 9 mln zł to środki unijne. Dyrektor 
WCK Jolanta Rożyńska dodała, że Filhar-
monia Kaszubska budowana jest przede 
wszystkim z myślą o mieszkańcach mia-
sta, ale korzystać będą także goście z ze-
wnątrz, w tym pielgrzymi i turyści. Jan 
Dittrich - dyrektor  Miejskiego Domu Kul-
tury i Sportu w Kościerzynie zapropono-
wał utworzenie szlaku turystycznego  
z Kościerzyny do Wejherowa - trasą piel-
grzymek do Kalwarii Wejherowskiej.  

- Jak widać ta decyzja, na pewno trudna 
ekonomicznie, pobudziła w mieście roz-
wój kultury – mówiła Jolanta Krawczy-
kiewicz, dyrektor Słupskiego Ośrodka 
Kultury. -  To przykład, że samorząd po-
winien inwestować w kulturę, gdyż 
sprzyja to aktywności inicjatyw oddol-
nych, przede wszystkim działalności róż-
nego rodzaju stowarzyszeń, których w 
miastach jest bardzo dużo.  

Ekologiczna inwestycja w Wejherowie  
Pod budowę elektrociepłowni gazowej w Wejherowie należącej 
do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej uroczy-
ście wmurowano akt erekcyjny.  

zięki innowacyjnej, nowoczesnej i ekologicznej inwestycji ma 
nastąpić spore zmniejszenie zużycia węgla w wejherowskiej 
ciepłowni, a co za tym idzie - zmniejszy się zanieczyszczenie 
powietrza. Elektrociepłownia oddana do użytku zostanie w 
sierpniu 2012 roku. Akt erekcyjny podpisali prezes zarządu 

OPEC Aleksander Wellenger, prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt oraz starosta wejherowski Józef Reszke.  
- Jest to bardzo ważna inwestycja dla Wejherowa – podkreśla prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. – Dzięki wytwarzaniu ciepła w procesie 
technologicznym, w którym powstaje energia elektryczna uniknie-
my dodatkowej emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych. Jak 
słyszymy od specjalistów, energię i ciepło w powstającej w Wejhero-
wie elektrociepłowni wytwarzać będzie silnik Rolls-Royce'a. To bę-
dzie silnik napędzany gazem. Ciepło wytwarzane z tego silnika i ze 
spalin będzie używane do ogrzewania miasta. 
   Projekt zakłada budowę układu kogeneracyjnego tj. wytwarzają-
cego w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Układ kogenera-
cyjny zasilany gazem sieciowym pracować będzie przez cały rok, 
dzięki czemu możliwe będzie wyłączenie kotłów węglowych na 
około pół roku w sezonie letnim. Pozwoli to na obniżenie zużycia 
paliwa oraz zwiększy sprawność procesu wytwarzania energii.  OPEC otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej 
w wysokości ponad 7 mln złotych, jest to 40 proc. wartości inwestycji.  
- Postanowiliśmy wejść w projekt z Unią Europejską i produkować zarówno ciepło, jak i energię elektryczną. Jest to pro-
jekt pilotażowy, który sprawdzi się w Wejherowie - mówi Aleksander Wellenger, prezes zarządu OPEC. – Silnik jest już  
w Polsce i mam nadzieję, że w sierpniu spotkamy się na uroczystości otwarcia nowej kotłowni.  
Właścicielami OPEC są: Gminy Miast Wejherowa, Gdyni, Rumi oraz Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy 
 i Chylonki"  z siedzibą w Gdyni.  

 

B 

D 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nowe centrum kultury w Wejherowie - widok od ul. Dworcowej 
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Uczestnicy rajdu, nad którym patronat 
sprawował Prezydent Miasta Wejhero-
wa, przemaszerowali ulicami Kościuszki i 
3 Maja do parku, a następnie obok kaplic 
Kalwarii Wejherowskiej na Wzgórze 

Wolności i do Bazy Harcerskiej Cedron. 
Turystom z kijkami towarzyszyła Grupa 
Ratownictwa PCK w Wejherowie. 
- W marszu z kijkami bierze udział 90 
proc. mięśni człowieka. Najważniejsze, że 

aktywizują się mięśnie, które nie biorą 
udziału w trakcie normalnego biegania 
czy chodzenia. Przez to, że odbijamy się 
kijkami uruchamiamy mięśnie barku a 
odciążamy kolanai stopy - mówi organi-
zatorka rajdu Krystyna Pisała, szefowa 
Klubu Nordic Walking, jednocześnie słu-
chaczka Akademii Złotego Wieku. - W 
wejherowskim Klubie Nordic Walking 
mamy trzech instruktorów. Dzięki temu 
możemy pokazywać i uczyć techniki pra-
widłowego chodzenia z kijkami.  

- Przyszliśmy, żeby w sposób aktywny 
fizycznie uczcić rocznicę wyzwolenia 
miasta - zapewnia Teresa Góralska, koor-
dynator Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku YMCA.  - My, młodzież 
starsza idziemy na trasę z humorem . 

W rajdzie wzięli udział mieszkający  
w Wejherowie pracownicy AWFiS 
Gdańsk - Rektor prof. nadzw. dr hab. Wal-
demar Moska i  Kanclerz Olgierd Bojke. 
Imprezę sponsorowali: KMI Porta-Drzwi, 
Borhyd, Nadleśnictwo Wejherowo i Nad-
leśnictwo Gdańsk, oddział Gdynia.   

Wyzwolenie Wejherowa uczcili  
I Rajdem Nordic Walking  

Ponad sto osób wzięło udział w rajdzie pieszym z kijkami zorganizowanym z okazji 67. rocznicy wyzwolenia 
Wejherowa przez Wejherowski Klub Nordic Walking. W imprezie uczestniczyli słuchacze obu wejherow-
skich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz  wejherowska młodzież. 

Prezydent obniżył stawki 
czynszu za lokale użytkowe  

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyszedł 
naprzeciw potrzebom małych firm i przedsiębiorstw w 
czasie kryzysu i wydał zarządzenie w spr. ustalenia mini-
malnych stawek czynszu najmu komunalnych lokali użyt-
kowych w Wejherowie, które będą podstawą w nowych 
przetargach. 
   W myśl zarządzenia 7 zł netto/m kw. minimalnej stawki 
czynszu będą obejmowały lokale, w których prowadzona jest 
działalność usługowa m.in. usługi szewskie, szklarskie, kra-
wieckie, gastronomiczne, naprawa sprzętu biurowego. 
   Prezydent obniżył minimalną stawkę dla użytkowników 
lokali handlowych za 1 m kw. powierzchni lokali użytkowych 
z 21 zł na 15 zł za m kw. Natomiast minimalna stawka czyn-
szu za najem 1 m kw. powierzchni pomieszczeń należnych do 
lokali użytkowych wynosi miesięcznie 5 zł. Minimalna staw-
ka czynszu może być obniżona nawet o 50 proc. jeżeli lokal 
znajduje się w przyziemiu lub  budynek wymaga kapitalnego 
remontu. Na 90-proc. bonifikatę mogą liczyć organizacje re-
alizujące cele oświatowe oraz organizacje kombatanckie. 
 - Prezydent dodatkowo może zastosować obniżkę stawki 
minimalnej czynszu w przypadku przeznaczenia lokalu użyt-
kowego na działalność związaną z promocją regionu i kultury 
kaszubskiej – mówi Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa. 

Uczniowie z Gimnazjum nr 4 
najlepszymi strzelcami  

W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Wejhero-
wie odbyły się Zawody Strzeleckie Szkół Wejherowskich 
z okazji „ Wyzwolenia Wejherowa” pod patronatem Prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Wejherowskie 
gimnazjum w składzie Weronika Szmitke, Adrian Knaś  
i Sebastian Fusowski zajęli pierwsze miejsce i otrzymali 
Puchar Prezydenta Wejherowa. 
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Konkurs plastyczny  
178 uczniów z wejherowskich szkół podstawowych i gimna-
zjów wzięło udział w miejskim etapie XIV edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „20 lat 
Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują".  
W grupie I (5-8 lat) pierwsze miejsce zajęła Martyna Pastu-
cha - SP nr 9, drugie miejsce - Paweł Pawella - SP nr 9, trzecie - 
Oskar Kreft - SP nr 5.  W grupie II (9-12 lat) zwyciężył Gabriel 
Bychowski - SP nr 9, drugie miejsce zajął Jakub Ostrowski - SP 
nr 9, a trzecie - Weronika Woźniak - ZS nr 1 (SP nr 6).  W gru-
pie III (13-16 lat) pierwsze miejsce zajęła Weronika Wargow-
ska - ZS nr 3, drugie - Agnieszka Breza - ZS nr 1, natomiast 
trzecie - Dominika Krzemińska - ZS nr 1.  Wytypowane przez 
komisję konkursową prace zostały przesłane do wejherow-
skiego starostwa, gdzie odbędzie się kolejny etap konkursu.  

Głosuj na „Błękitnych”  
Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” bierze udział 
w głosowaniu organizowanym przez NIVEA, w którym 25 
klubów, akademii z największą ilością głosów oddawanych 
przez internautów nawiąże współpracę z klubem Ajax Am-
sterdam. Wejherowska Akademia zajmuje obecnie 31 miej-
sce. Aby wesprzeć „Błękitnych” wystarczy zarejestrować się 
na stronie www.szkolkinivea.pl, odnaleźć Wejherowską Aka-
demię Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo i zagłosować.  

 W ramach realizacji projektu Wejherowo otrzyma 667 365  
zł ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest od 
listopada 2011 r. do 30 czerwca 2013 r . w czterech  szkołach 
podstawowych - nr 6, nr 8, nr 9 i nr 11. Natomiast w SP nr 5 
realizowany od listopada 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. 
  Szkoły podstawowe uczestniczące w projekcie  organizują 
dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb nastę-
pujące zajęcia dodatkowe: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdo-
bywaniu umiejętności  matematycznych;  zajęcia logope-
dyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia so-

cjoterapeutyczne i psychoedukacyjne; gimnastykę korekcyj-
ną dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające zaintere-
sowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; zaję-
cia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdol-
nionych – zajęcia o charakterze teatralnym; z języka angiel-
skiego, rozwijające twórczą osobowość, zajęcia na basenie, 
zajęcia muzyczne, zajęcia informatyczne. 
 Realizacja projektu ma doprowadzić do wyrównania szans 
edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizacje procesu 
kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podsta-
wowych funkcjonujących w mieście.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Unijny projekt edukacyjny  
Wejherowo przystąpiło do realizacji projektu „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edu-
kację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasta 
Wejherowa”. Projekt  jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

Wejherowo wprowadziło  
„Kartę do Kultury”   

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie proponuje swoim czytelnikom nabycie za symbo-
liczną złotówkę „Karty do Kultury”. 
„Kartę do kultury” zaprezentowano po raz pierwszy w wej-
herowskiej bibliotece po ogłoszeniu wyników plebiscytu 
na najpopularniejszą książkę powiatu „Gryf Literacki  
2011”. Cenną inicjatywę zapoczątkowaną przez dyrektora 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Pawła Brauna przed-
stawiła starszy kustosz Iwona Block podkreślając, że pro-
jekt biblioteki wojewódzkiej „Karta do Kultury” uzyskał 
nagrodę „Turystyka, kultura, sport 2011”.  

Jak wyjaśnia dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz  
„Karta do Kultury” uprawnia do korzystania ze zbiorów 
wszystkich placówek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku, a także bibliotek publicznych w Redzie, Rumi 
i Wejherowie. Pozwala również taniej kupić książkę, bilet 
do kina, teatru, opery, galerii, czy na koncert. Właściciel 
karty uprawniony jest do korzystania z wielu zniżek,  
m.in. na bilety do Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, czy 
Teatru Miejskiego w Gdyni. Właścicielem karty może zo-
stać każdy czytelnik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie . 
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koncerty-wystawy-spotkania   
 kwiecień 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
1.04 Niedziela Palmowa, godz. 10.30 - Inscenizacja wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy Kaszubskiej w wyk. Misterników Ka-
szubskich. Procesja wyruszy spod bramy Oliwskiej (ul. 12 Mar-
ca) i przemaszeruje do Kolegiaty Wejherowskiej; 
1.04 Niedziela Palmowa, godz. 15 - Misterium Męki Pańskiej 
w wyk. Misterników Kaszubskich na Kalwarii Wejherowskiej; 
6.04 Wielki Piątek, godzina 10 - Misterium Męki Pańskiej w 
wyk. Misterników Kaszubskich na Kalwarii Wejherowskiej; 
12.04,  godz. 19 - Spektakl Teatru Miejskiego w Gdyni pt. „Bóg 
Mordu” w reż. Yasminy Rezy. Bilety: 25 zł (przedsprzedaż),  
30 zł (w dniu spektaklu). Aula Gimnazjum nr 1;  
13.04 -  Scena amatorska – prezentacje dorobku amatorskiego 
ruchu teatralnego woj.. pomorskiego; Aula Gimnazjum Nr 1   
14.04, godz. 11 – 16 -  Akcja charytatywna MOTOKrew.  Plac 
Jakuba Wejhera w Wejherowie; 
18.04 - Uroczystość poświęcenia pomnika „Ofiar II wojny świa-
towej i systemu komunistycznego” w Wejherowie. Szkoła Pod-
stawowa nr 8 w Wejherowie (godz. 9), Kościół p.w. Chrystusa 
Króla (godz. 11 – Msza św.), ceremonia przy pomniku; 
21.04, godz. 10 - X Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej  
„Kaszëbsczé Spiéwë” - eliminacje miejskie. Aula Gimn. nr 1;  
27.04, godz. 19 - Pokaz filmów z Europejskiego Festiwalu 
Fabuły, Dokumentu i Reklamy „Euroshorts 2011” – część I. 
Aula Gimnazjum nr 1. Część II wydarzenia planowana jest na  
18 maja br. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
11.04, godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika;  
14.04 - wernisaż prac słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
20.04, godz. 13.00 - spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczo-
kiem – prozaikiem, scenarzystą, laureatem Paszportu Polityki i 
Nagrody NIKE, autora m.in. książki „Senność”; 
24.04 – happening z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich; 
25.04, godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika; 
do 12.04 – wystawa prac autorstwa Macieja Tamkuna „Po-
szukiwanie piękna w naturze i tradycji”.  

KULTURALNIE W WEJHEROWIEKULTURALNIE W WEJHEROWIEKULTURALNIE W WEJHEROWIE   

Ponad 10 tys. zł dla Hospicjum  
Na sześciu pokazach spektaklu „Wieczór z Fredrą” organizo-
wanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury, udało 
się zebrać 10.395,78 zł! Kwota ta została przekazana na konto 
wejherowskiego hospicjum. 

Dzień kobiet w Polskim Związku 
Niewidomych  

8 marca br. Powiatowe Koło Polskiego Związku Niewidomych 
w Wejherowie zorganizowało w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowej przy ul. Hallera spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. 
Wzięło w nim udział 55 kobiet. Organizatorzy dziękują sponso-
rom, bez których uroczystość nie odbyłaby się: cukierni „Tira-
misu”, „Konkol”, „Szymoniak” i „Kaszubski Pączek”.  

Przyznany Gryf Literacki  
za 2011 rok 

Nagrodę Gryfa Literackiego za 2011 rok otrzymały ex 
aequo dwie książki – „Gdański depozyt” Piotra Schmand-
ta oraz „Gerard Labuda - żeglarz na oceanie nauki” pióra 
Genowefy Kasprzyk i Marii Krośnickiej. To już piąta edy-
cja plebiscytu czytelniczego organizowanego przez Po-
wiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie. 
Statuetki konkursowe i dyplomy wręczyli laureatom zastępca 
prezydenta Bogdan Tokłowicz i dyrektor biblioteki Danuta 
Balcerowicz. Laudacje o nagrodzonych publikacjach wygłosili 
Olga Podolska-Schmandt i Dariusz Rompca. 
- W tym roku napłynęło wiele laudacji i do ostatniej chwili to-
czyła się rywalizacja pomiędzy zgłoszonymi przez biblioteki 
propozycjami - powiedziała Danuta Balcerowicz. 
- Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie moje słowo - powiedział 
odbierając nagrodę jak zawsze skromny Piotr Schmandt nad-
mieniając, że pisząc następną książkę być może odejdzie od 
formuły kryminału historycznego i sięgnie po inny gatunek 
literacki. - Jaki? Niech będzie to niespodzianką - dodał autor. 

Piotr Kraśko w Wejherowie 
Piotr Kraśko – dziennikarz, reporter i prezenter telewizyjny – 
podczas spotkania w wejherowskim Gimnazjum nr 1 opowia-
dał o swoich doświadczeniach z różnych, najdalszych zakątków 
świata. Piotr Kraśko jest autorem m.in. zbioru reportaży „Rok 
reportera”. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu Prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, Wejherowskiego 
Centrum Kultury oraz Agencji Artystycznej R&K Nehrebeccy. 
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Bezpłatna zbiórka odpadów  
niebezpiecznych  

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” za-
prasza i zachęca do korzystania z kolejnej objazdowej 
zbiórki odpadów niebezpiecznych w Wejherowie,  któ-
ra odbędzie się w  dniach 13.04-21.04.2012  
W ramach prowadzonej zbiórki, od mieszkańców i z placó-
wek oświatowych, odbierane będą za darmo następujące 
odpady: sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż 
telewizor), resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, 
środki ochrony roślin i owadobójcze, zużyte kartridże, tone-
ry, przepracowane oleje, przeterminowane lub tylko czę-
ściowo wykorzystane leki, świetlówki, żarówki energoosz-
czędne, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory. 

PUNKTY  POSTOJ U S AMO CHODU 

 piątek 13 kwietnia  

  9:00 Zespół Szkół nr 2,  ul. Gdańska 30  
  9:40 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Os. Kaszub-
skie 27 (postój na ul. Weteranów)  
10:20 Społeczna SP nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1  
11:00 Zespół Szkół nr 3, ul. Nanicka 22  
12:00- 12:20 ZSP nr 3, ul. Budowlanych 2 

sobota 14 kwietnia    

9:30 ul. Broniewskiego/Graniczna  
 9:50 ul. Ogrody Nanickie/Kusocińskiego  
10:10 ul. Chopina 3-5 
10:30 ul. Kochanowskiego 8 
10:50 Os. Kaszubskie 12 
11:10 Os. Kaszubskie 8/10 
11:30 ul. Kaszubska przy „Kredyt Banku” 
11:50 ul. Piotra Skargi/Stefczyka 
12:10 ul. Necla/Konopnickiej 
12:30 – 12:50 ul. Patoka /Gdańska 60-66 (bloki) 

piątek 20 kwietnia 

  9:00 Gimnazjum Specjalne, ul. Jana III Sobieskiego 279  
  9:40 ZSP nr 4 ul. Sobieskiego 344 (postój ul. Inwalidów Woj.)  
10:20 SP nr 9, Os. 1000-Lecia Państwa Polskiego 15  
11:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Bukowa 1  
11 :40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Strzelecka 9  
12:20 Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kalwaryjska 3  
13:00 – 13:20 Zespół Szkół nr 1, ul. Śmiechowska 36 

sobota 21 kwietnia 

  9:30 ul. Modra/Zielna  
  9:50 ul. Krofeya/Kotłowskiego  
10:10 Os. Przyjaźni 5  
10:30 Os. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6  
11:50 ul. Harcerska koło pawilonu handlowego  
11:10 ul. Hallera 3  
11:30 Os. Ściegiennego 5-8 przy sklepie „Prosport”  
11:50 ul. Zamkowa/Osiedle Staszica  
12:10 ul. Odrębna/Skibniewskiej  
12:30 ul. Sikorskiego 160  
12:50 ul. Sikorskiego 21-40  
13:10 – 13:30 ul. Sikorskiego 12,  
Mieszkańcy mogą również oddawać za darmo ww. odpady 
do stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecz-
nych, na terenie ZUK przy ul. Obrońców Helu 1, czynnego 
od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, soboty 10-15. 

KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylon-
ki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl, go-

Nie pal śmieci w piecu! 
Wydobywający się z kominów czarny, gryzący dym – 
to efekt spalania śmieci. Takie postępowanie podykto-
wane jest najczęściej oszczędnością, która niestety 
może okazać się zgubna. 
Dlaczego palenie śmieci w piecach jest szkodliwe? Ponie-
waż piece domowe nie są przystosowane do spalania ma-
teriałów tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów 
sam proces spalania odbywa się w o wiele wyższej tempe-
raturze, a używane piece wyposażone są w odpowiednie 
filtry. Natomiast podczas spalania śmieci emitowane są 
szkodliwe substancje, a kominy często zapychają się sadzą, 
co może skończyć się zaczadzeniem albo zapaleniem prze-
wodu kominowego.  Ilość trucizn jakie, znajdują się w dy-
mie powstałym w skutek spalania odpadów w piecach do-
mowych, jest przerażająca. Najbardziej niebezpiecznymi 
truciznami są dioksyny. Powstają one m.in. w skutek spala-
nia tworzyw sztucznych, PCV, opon, a także papieru bar-
wionego farbami zawierającymi metale ciężkie lub drewna 
konserwowanego lakierami i farbami zawierającymi chlor. 
Dioksyny trują nas powoli odkładając się w tkankach orga-
nizmu, głównie w wątrobie, nerkach i płucach.  

Bilety jednorazowe MZK  
droższe o 20 groszy 

Wejherowscy radni przyjęli uchwałę o podwyżce cen bile-
tów jednorazowych MZK w Wejherowie od 1 czerwca br.  
Jak powiedział Czesław Kordel, prezes MZK sp. z o.o. w Wej-
herowie wprowadzone przez rząd w 2011 r. opłaty VIA-
TOLL (opłaty za przejazd niektórymi odcinkami dróg pu-
blicznych, w tym krajowej „szóstki”), którymi podlegają tak-
że autobusy komunikacji miejskiej, wzrost cen paliwa, są po-
wodem podwyżki opłat za przejazdy jednorazowe komuni-
kacji miejskiej w Wejherowie. Wynika to także z decyzji Me-
tropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej 
dla wszystkich miast w aglomeracji trójmiejskiej.  
Bilet normalny będzie kosztował od czerwca 3 zł, ulgowy - 
1,50 zł. Bilet w formie elektronicznej dostępnej w Interne-
cie będzie kosztował 2,80 zł. Nie wzrosną ceny biletów 
miesięcznych.  

Pozytywna ocena wody  
pitnej w Wejherowie 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie 
informuje, że w 2011 roku zgodnie z Ustawą o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przeprowadzono 
na terenie miasta Wejherowa badania wody.  
Poboru próbek wody do badań bakteriologicznych  
i fizykochemicznych z wodociągu publicznego dokonano 
dwukrotnie z ulic: Budowlanych 2, Pomorskiej 9, Fenikow-
skiego 21, Jagalskiego 10, Bukowej 2a, Budowlanych 2, 
Gdańskiej 30, Przebendowskiego 1 i Pomorskiej 9. 
Po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach poboru 
próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych 
próbek pobranych z wodociągu publicznego w Wejhero-
wie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza 
przydatność wody do spożycia przez ludzi. 
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  W e jhe ra  8 - Ra tusz  M ie jsk i 

Informacja:  
 (58) 677 70 00, fax (58) 672 12 57  

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

 (58) 677 70 19,  (58) 677 70 20 
Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

(58) 677 70 03, (58) 677 70 04, (58) 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

W Y DZIAŁ Y URZĘDU MIEJS KIEGO 
(w nawiasie - kierownicy ) 

 ■   Plac W ejhera 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, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

986,  (58) 677 70 40, (58) 672 64 49 (fax)  
 ■   Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogól na 

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 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: (58) 677 71 03; (58) 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: (58) 677 71 43, (58) 677 71 44 
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 41 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  (58) 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) (58) 677 71 31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

(58) 677 71 34, (58) 677 71 36 
Inspektorat Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 38,  (58) 677 71 39 
Miejski Zespół Obsługi Placówe k Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  (58) 672 19 66, (58) 677 56 34 (fax),  
(58) 736 29 22 

Zakład Usług Komunalnych (Jarosław Pergoł)   
ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 34,  

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  
(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30,  

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  
(Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   

(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 
Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  

(Ewa Puchowska), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  
ul. Kusocińskiego 17, (58) 672 41 70   

Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta Rożyńska)  
ul. os. 1000-lecia 15, (58) 672 27 75 

Powiatowa i Miejska Biblioteka P ublic zna   
(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 

W hali Wejherowskich Kortów Tenisowych w dniu 25 lutego br. ro-
zegrany został III Halowy Turniej Tenisowy, w którym wzięło udział  
11 par deblowych w tym jeden debel kobiet.   
   W grze finałowej Mirosław Brusiło i Tomasz Zwierski pokonali Marcina 
Kennera i Michała Białkowskiego. Miejsca trzecie zajęli: Roman Kenner – 
Paweł Gazarkiewicz i Marcin Komsta – Mariusz Żaczek. Organizatorzy 
turnieju – Mirosława i Lecz Bieńkowscy wszystkich amatorów tenisa za-
praszają na kolejny turniej, który odbędzie się w marcu. 

III Halowy Turniej Tenisowy 

Pół wieku razem  
Wejherowianie - Urszula i Henryk Mudlaff obchodzili  jubileusz 50-lecia za-
warcia związku małżeńskiego. Z tej okazji Sekretarz Miasta Wejherowa Bogu-
sław Suwara oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wejherowie Alina 
Kieda-Szefka wręczyli Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i 
życzyli wielu dalszych lat życia w zdrowiu i szczęściu. Ustanowiony w 1960 
roku Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest wyrazem uznania i uhono-
rowania osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat.   
Henryk Mudlaff całe swoje życie zawodowe poświęcił Stoczni Remontowej 
Nauta w Gdyni, a jego żona pracowała w Zakładach Odzieżowych Jantar. Pań-
stwo Mudlaff wychowali trzy córki i doczekali się czworga wnucząt.  
Jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności.  






