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Pieniądze na sport,  
kulturę i zdrowie   

W wejherowskim ratuszu przedstawiciele  pierwszych  ośmiu  organi-
zacji pozarządowych podpisali umowy na dotacje otrzymane w kon-
kursie ogłoszonym przez Prezydenta Wejherowa. W 2012 r. 45 orga-
nizacji społecznych działających w  dziedzinie  sportu, promocji,  kultu-
ry i sztuki, ochrony zdrowia otrzymało od m iasta łącznie  426 tys. zł 
na realizację swoich zadań.   

   Jak powiedział zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz,  
organizacje mogą spożytkować przy-

znane przez miasto środki finansowe 
na cele, które zostały zgłoszone we 
wniosku i zapisane w umowie. 

- Podjęliście się bardzo ważnego zada-
nia – pracy z mieszkańcami w różnych 
dziedzinach – mówi  Bogdan Tokło-
wicz. - Celem działań tych organizacji 
jest wszechstronny rozwój wejhero-
wian w różnym wieku.  Jesteśmy za-
dowoleni, że włączają się kolejne sto-
warzyszenia. 
 Umowy podpisali przedstawiciele 
Klubu Sportowego „Tytani” Wejhero-
wo, Stowarzyszenia Misternicy Ka-
szubscy, Zrzeszenia Kaszubsko – Po-
morskiego,  Wejherowskiego Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 
Integracyjnego Stowarzyszenia Spor-
towego „START”, Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Ósemka”,  Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Polska YMCA i Stowarzyszenia „Zdro-
wa Rodzina – Zdrowa Gmina”.         
  Henryk Kanczkowski, prezes Zrze-
szenia Kaszubsko – Pomorskiego, po-
dziękował za dotacje które, jak po-
wiedział, pozwalają na rozwijanie 
swoich zainteresowań, uaktywniają 
mieszkańców w różnych dziedzinach 
życia.  
  Dariusz Sawicki, prezes Klubu Spor-
towego „Tytani” Wejherowo podkre-
ślił, że celem zajęć skierowanych dla 
najmłodszych jest pokazanie, jak 
można aktywnie spędzać czas.  

TargiTurystyczneOnline.pl to doskonałe miejsce do prezenta-
cji aktualnej oferty i nowych odkryć turystycznych dla samo-
rządów, biur podróży czy gestorów atrakcji turystycznych. 
Zalety  miana najważniejszego partnera projektu, to inten-
sywna promocja na stronach targów czy na prezentację logo 
na każdym bannerze promocyjnym targów. 
 - Wejherowo od kilku lat systematycznie buduje swoją markę 
turystyczną na mapie nie tylko Pomorza, ale i całego kraju – 
mówi Jacek Thiel– zastępca Kierownika Wydziału Kultury, 
Sportu, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. - Aby dotrzeć 
z naszą ofertą do jak najszerszego grona potencjalnych tury-
stów postawiliśmy na nowoczesną i innowacyjną formę pro-
mocji  - Internetowe Targi Turystyczne. Jest to z pewnością 
bardziej efektywna i mniej kosztowna forma promocji od tra-
dycyjnych targów. Kampania na targach turystycznych w sieci 
powinna nam skutecznie pomóc przy budowaniu odpowied-
niego wizerunku i świadomości tury-
stycznej marki Wejherowa w Polsce. 
Pozostałymi partnerami targów są linie 
lotnicze Eurolot oraz Port Lotniczy im. Le-
cha Wałęsy w Gdańsku. Na stronach Inter-
netowych Targów Turystycznych będzie 
można również znaleźć inspiracje na po-
dróże małe i duże: propozycje hoteli SPA, miejsca na weekend w 
Polsce i Europie, a także turystyczne odkrycia 2012 roku. 
- Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom w turystyce, za-

uważyliśmy konieczność uzupełnienia  wydarzeń targowych  
o nowoczesną formułę prezentacji w Internecie z gwarancją 

dotarcia do tysięcy odbiorców – mówi 
założyciel projektu TargiTurystyczneOn-
line.p Wojciech Kreft, obecny dyr. biura 
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej. - Bogate doświadczenie przy 
realizacji wielu projektów e-marke-
tingowych pozwala mieć przekonanie, iż 

przygotowywany przez nas projekt doskonale wpisze się w 
aktualne zapotrzebowanie branży turystycznej, stanowiąc uzu-
pełnienie dotychczasowych możliwości promocyjnych. 

Wejherowo w internetowych targach  
1 marca br. ruszają pierwsze Targi Turystyczne w Internecie. Jednym z partnerów projektu zostało mia-
sto Wejherowo. Twórca projektu TargiTurystyczneOnline.pl Wojciech Kreft zakłada, że podczas pierw-
szej edycji można spodziewać się około m iliona odsłon stoisk promocyjnych.   

„Wejherowo to przykład, jak nie-
wielkie miasto może zaistnieć w  
bardzo dużej kampanii promocyj-
nej” – czytamy na stronie serwisu 
Targów Turystycznych. 

  

Wojciech Kreft (w środku) omawia prezentację z Jackiem Thielem 
i Marcinem Fedorukiem   
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  Projekt zakłada budowę układu koge-
neracyjnego tj. wytwarzającego w skoja-
rzeniu energię elektryczną i cieplną. 
Układ kogeneracyjny zasilany gazem 
sieciowym pracować będzie przez cały 
rok, dzięki czemu możliwe będzie wyłą-
czenie kotłów węglowych na około pół 
roku w sezonie letnim. Pozwoli  to na 
obniżenie zużycia paliwa oraz zwiększy 
sprawność procesu wytwarzania energii. 

     Elektrociepłownia pozwoli zaoszczę-
dzić 10 tys. ton węgla rocznie. Zmniejszy 
się również emisja SO2 oraz szkodli-
wych pyłów. To kontynuacja prac mo-
dernizacyjnych prowadzonych przez 
spółkę OPEC na obszarze Wejherowa, 
następny krok w przyszłość z poszano-
waniem środowiska naturalnego. 

    Dyrektor techniczny OPEC Gdynia 
Janusz Różalski podkreśla, że 
zastosowana technologia jest  
jednym z najlepszych rozwią-
zań w Europie. OPEC Sp. z o. o. 
otrzymał grant Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
wybudowanie w Wejherowie elek -
trociepłowni opartej o silnik gazowy.                

Całkowity koszt projektu wynosi  
25 mln zł, zewnętrzne dofinansowa-
nie - 7,4 mln zł.  

Wykonawcą robót związanych z budo-
wą elektrociepłowni jest Konsorcjum: 

INTROL SA i GROS-POL PLUS Sp. z o.o. 
Zakładany termin zakończenia prac – 
wrzesień 2012 r. 

    W podpisaniu dokumentów 
przekazania nieruchomości pod 
inwestycję uczestniczyli m.in.: 
prezes Zarządu – dyrektor OPEC 
Spółka z o.o Gdynia Aleksander 
Wellenger, kierownik kontraktu 
Sylwia Juraszczyk z firmy IN-

TROL SA  i zastępca prezydenta Miasta 
Wejherowa Piotr Bochiński.  

W Wejherowie powstaje  
nowoczesna elektrociepłownia   

Innowacyjność i ekologia – to główne cele nowej inwestycji w ciepłowni Nanice w Wejherowie. Największym 
atutem powstającej elektrociepłowni będzie silnik firmy Rolls-Royce, urządzenie wykonane w najnowocze-
śniejszej światowej technologii. 24 stycznia br. nastąpiło oficjalne przekazanie terenu pod budowę źródła wy-
twarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem.  

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa: 
- Jesteśmy świadkami ważnego wydarzenia,  
ponieważ to przełomowa inwestycja polegają-
ca na  zmniejszeniu ilości zanieczyszczenia,  
z wykorzystaniem nowych technologii.  

  

Unia Europejska zdaniem młodzieŜy 
O tym czy Unia Europejska jest szansą dla młodego pokolenia Polaków dyskutowali uczniowie II LO w Wejhe-
rowie.  Wśród gości byli m.in. europoseł Jan Kozłowski i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  

Dyskusja przebiegała według reguł debaty oksfordzkiej 
tzn. zwolennicy i przeciwnicy Unii Europejskiej przeko-
nywali publiczność do swojego stanowiska, a słuchacze 
oceniali siłę argumentów poprzez głosowanie. W deba-
cie uczestniczyło jury w składzie: Andrzej Gredecki - 
dyrektor ZSO nr 2, Elżbieta Wasilenko - Pomorski Wice-
kurator Oświaty, Jan Kozłowski - poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Mia-
sta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz - zastępca Prezyden-
ta Miasta Wejherowa. Pod koniec debaty członkowie 
jury odpowiadali na pytania młodzieży. 
   Jan Kozłowski wyraził uznanie dla mówców, dzięku-
jąc im za merytoryczne wypowiedzi oraz za to, że dys-
kutowali bez agresji. Przypomniał, iż głównym celem 
przyświecającym założycielom Unii Europejskiej było 
utrwalenie pokoju w Europie: „najlepszym sposobem 
na uniknięcie wojny jest współpraca”. 
   Bogdan Tokłowicz zwrócił się do młodzieży podkre-
ślając, że najwięcej zależy od tego, jak dzisiejsi ucznio-

wie pokierują swoim życiem u progu dorosłości. Pozycja na 
rynku pracy zależy w dużej mierze od wyboru kierunku 
kształcenia, powiedział wiceprezydent.  

Dyrektor OPEC  Sp. z o.o Gdynia Aleksander Wellenger, zapowiada, że będzie to innowa-

cyjna, nowoczesna i ekologiczna inwestycja 
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Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada 
Osiedla, zaś 8 listopada 2011 r. uczy-
niła to Rada Miasta Wejherowa. 
 - Ta uchwała jest wyrazem uznania  
i upamiętnienia zasług założyciela  
i wieloletniego przewodniczącego 
Rady Osiedla Sucharskiego – podkre-
ślił sekretarz Wejherowa Bogusław 
Suwara. 
   Zastępca prezydenta Bogdan Tokło-
wicz przypomniał, że zmarły w ubie-
głym roku Ryszard Jakubek prawie 
całe życie zawodowe związał z Wejhe-
rowem, gdzie przepracował 38 lat  
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Wejherowie, w tym 32 lata na sta-

nowisku dyrektora. Wcześniej był or-
ganizatorem Ośrodka Specjalnego dla 
Dzieci Niepełnosprawnych w Lęborku. 
 Podczas uroczystości Hanna Szew-
czyk - obecna przewodnicząca Rady 
Osiedla Sucharskiego przypomniała, 
że z inicjatywy Ryszarda Jakubka po-
wstała świetlica i plac rekreacyjno-
sportowy przy ul. Mostnika.  
- Jako mieszkańcy os. Sucharskiego 
jesteśmy mu bardzo wdzięczni za kil-
kunastoletnia pracę na rzecz osiedla. Z 
dumą będziemy podziwiać jego dzie-
ła – powiedział radny Dariusz Kreft, 
który od samego początku z nim 
współpracował.  

Plac rekreacyjny  
im. Ryszarda Jakubka 

30 stycznia br. nadano uroczyście nazwę terenowi rekreacyjno-
sportowemu na Osiedlu Sucharskiego „Plac im. Ryszarda Jakubka”. Na-
zwa upamiętnia zmarłego w zeszłym roku znanego działacza społeczne-
go, wieloletniego przewodniczącego Rady Osiedla Sucharskiego.         

PomóŜmy  
Nikodemowi  

Czteroletni Nikodem choruje na 
mukowiscydozę. Potrzebuje stałej 
opieki medycznej. Koszty leczenia 
są duże. Na szczęście możemy mu 
pomóc. Wystarczy oddać stary, nie-
używany telefon komórkowy. 
Zamiast wyrzucać starą komórkę albo 
trzymać zbyteczny telefon w szufla-
dzie, lepiej oddać go dla Nikodema. W 
budynku Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie przy ul. 12 Marca (na parterze) 
stoi oznakowane pudełko, do którego 
można wrzucać telefony. Zebrane apa-
raty telefoniczne zostaną przekazane 
do recyklingu. Dochód z ich sprzedaży 
zasili subkonto Nikodema w Fundacji 
MATIO. Pieniądze umożliwią dalsze 
leczenie i rehabilitację chłopca. 

Każdy, kto chciałby pomóc Nikode-
mowi, może odwiedzić specjalną 
stronę internetową: www.nikodem.
muko.med.pl 

Blisko setka dzieci bawiła się w Klubie Pacy-
fik podczas Balu w Czarodziejskiej Krainie 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Na-
przód Wejherowo i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Rodziny prowadzone przez Zofię Kusterską. 

Dzieci poprzebierane w najróżniejsze bajkowe 
stroje uczestniczyły w licznych zabawach i kon-
kursach prowadzonych przez dwie wróżki, w któ-
rych wcieliły się Monika Zadarko i Kasia Dowgan  
z Naprzód Wejherowo. Salę udostępnili jak zaw-
sze Jolanta i Andrzej Kotłowscy, którym organiza-
torzy w imieniu wszystkich dzieci wyrażają ser-
deczne podziękowanie. W sprawnym  
i atrakcyjnym przebiegu balu pomocy udzielili 
wolontariusze obu stowarzyszeń oraz rodzice.       

Bal w Czarodziejskiej Krainie 
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Podatek  
od nieruchomości  

Uchwała nr 117 /2011 

Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązu-
jące na terenie miasta Wejherowa: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m kw. powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m kw. po-
wierzchni, 
d) pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania 
podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,30 
zł od 1 m² pow.; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytko-
wej, 
b) mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania 
podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,50 
zł od 1 m² pow.; 
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od  
1 m² pow. użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 10,24 zł od 1 m² pow.; 
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych– 4,45 zł 
od 1 m² pow. 
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 7,10 zł od 1 m² powierzch-
ni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podst. art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powołanej wyżej ust. o podatkach  
i opłatach lokalnych. 

Podatek od środków  
transportowych 

Uchwała nr  118/2011  

Roczne stawki podatku od środków transportowych obo-
wiązujących na terenie miasta Wejherowa: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: od samochodu speł-
niającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV - 710  
zł, od samochodu speł. normy ekologiczne EURO V - 360 zł, od 
pozostałych samochodów - 750 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: od samochodu spełniają-
cego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV - 1.200 zł,  
od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 600 zł, od 
pozostałych samochodów - 1.270,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: od samochodu spełniającego 
normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV - 1.490 zł, od 
samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 740 zł, od 
pozostałych samochodów - 1.510 zł,  
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej równej lub wyższej niż 12 ton:  z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.900 zł,  z 
pozostałym zawieszeniem - 2.940 zł, 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej ma-
sie całk. zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że: 
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy 
ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV,- 1.660 zł, od ciągnika 
siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne 
EURO V - 830  zł, od pozostałych ciągników siodłowych i bala-
stowych - 1.710 zł, 
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.200 zł; z 
pozostałym zawieszeniem - 2.290 zł, 
b) powyżej 36 ton: z zawieszeniem pneumatycznym lub z za-
wieszeniem uznanym za równoważne - 2.240  zł, - z pozosta-
łym zawieszeniem - 2.960 zł, 
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.520 zł, 
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a). od 12 ton 
do 36 ton włącznie: z zawieszeniem pneumatycznym lub z za-
wiesz. uznanym za równoważne - 1.730 zł, z pozostałym zawie-
szeniem - 1.760 zł,   
b) powyżej 36 ton:  - z zawieszeniem pneumatycznym lub z za-
wieszeniem uznanym za równoważne - 2.190 zł; z pozostałym 
zawieszeniem - 2.2560 zł, 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc: od autobusu spełniającego normy 
ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV - 1.710 zł, od autobusu 
spełniającego normy ekologiczne EURO V - 870 zł, od pozosta-
łych autobusów - 1.760 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: od autobusu spełniającego 
normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV - 2.190 zł, od 
autobusu spełniającego normy ekolog. EURO V – 1.110 zł, od 

Zachowaj ostroŜność  
w lasach komunalnych        

W związku z pracami na terenie lasów komunalnych Wy-
dział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie apeluje o za-
chowanie szczególnej ostrożności osób przebywających 
na terenie lasów wokół Wejherowa.  
Tereny leśne, na których odbywa się wycinka i zrywka 
drewna, są oznakowane tablicami „Zakaz wstępu - wy-
cinka drzew” oraz dodatkowo drogi przecinające te po-
wierzchnie odgrodzone są taśmami. W związku z powyż-
szym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  
w tych rejonach lasu.  
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Wejherowscy wędkarze   
na rzecz ekologii  

Liczące prawie tysiąc członków koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
nr 80 to największe stowarzyszenie w naszym mieście. Wejherowscy 
wędkarze rozwijając swoje hobby osiągają znakomite wyniki sportowe, 
ale dbają również o porządki nad brzegami rzek i jezior oraz chronią na-
turalne środowisko i zarybiają akweny.  

Koncert  
dla Michała   

W auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie  
2 marca o godz. 18 odbędzie się koncert 
charytatywny „Gramy dla Michała”. 
Koncert dla chorego na stwardnienie 
rozsiane 24-letniego Michała Oziębło  
z Wejherowa organizują znajomi Micha-
ła przy współudziale Wejherowskiego 
Centrum Kultury. Swój udział zapowie-
dzieli już Weronika Korthals, Krystyna 
Stańko, Joanna Knitter i Krzysztof Majda.  

   Michał choruje od 2004 roku, a z po-
czątkiem 2012 r. skończyła mu się re-
fundacja leku, który jest w stanie zaha-
mować chorobę. Skutki postępującej 
choroby są nieprzewidywalne, może 
dojść nawet do całkowitego paraliżu 
ciała. Czasu jest niewiele, dlatego jego 
znajomi  i przyjaciele postanowili dzia-
łać. Bilet wstępu w formie cegiełki dla 
Michała to 10 złotych.  

Posiedzenie Zespołu Kryzysowego 
W lutym odbyło 
się pierwsze w 
tym roku posie-
dzenie Miejskie-
go Zespołu Za-
rządzania Kryzy-
sowego działają-
cego przy Prezy-
dencie Miasta 
Wejherowa.  

     W trakcie posie-
dzenia szef Inspek-
toratu Obrony Cy-
wilnej i Zarządza-
nia Kryzysowego 
Andrzej Fedoruk 
przedstawił Plan działania MZZK na 2012. Przewiduje on cztery posiedzenia, czyli 
jedno na kwartał. W marcu Zespół przeanalizuje stan zagrożenia powodziowego 
w mieście, a we wrześniu omówione będą  zagadnienia związane z ewakuacją 
obszarów miejskich w sytuacji zagrożenia drugiego stopnia.  
   W trakcie posiedzenia dość szczegółowo omówiono i przeanalizowano po-
żar w budynku socjalnym przy ul. Iwaszkiewicza, w tym działania służb ra-
towniczych i zespołu kryzysowego. Poinformowano również, że decyzją po-
wiatowego inspektora nadzoru budowlanego budynek musi być rozebrany. 
Prezydent Miasta Wejherowa postanowił wybudować w tym samym miejscu 
budynek komunalny z 48 mieszkaniami.    

Program Skrzydła  
Program stypendialny Skrzydła 
prowadzony jest w Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej od 2007 r.  
Skrzydła to długofalowa pomoc skiero-
wana do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i liceów, którzy z powo-
du złej sytuacji materialnej w rodzinie 
wymagają pomocy w formie dożywia-
nia w szkole, zakupu wyprawek z arty-
kułami szkolnymi, odzieży, pomocy 
szkolnych, dofinansowania do wycie-
czek szkolnych i wyjazdów wakacyj-
nych. Obecnie wsparciem gdańskiej Ca-
ritas objętych jest 131 uczniów. W Wej-
herowie w 2012 r. dwoje dzieci otrzy-
muje roczne stypendia, a jedno – seme-
stralne.  
   Do programu może włączyć się każdy, 
ponieważ istnieje możliwość wyboru 
formy pomocy i dopasowania jej do in-
dywidualnych potrzeb ucznia. Jeśli 
chcesz pomóc w takich sytuacjach przy-
łącz się do Programu „Skrzydła”. 

W 2011 roku wędkarze Koła 
nr 80 Wejherowo-Miasto 
uczestniczyli w 11. różnych 
imprezach, w których udział 
wzięło ogółem 185 zawodni-
ków, w tym 37 juniorów, poin-
formował prezes koła - Ma-
riusz Baliszewski. 
 Zwycięzcy poszczególnych 
turniejów zostali uhonorowa-
ni pucharami i nagrodami, a 
suma punktów zdobyta w po-
szczególnych zawodach wyło-
niła Wędkarza Roku 2011 Koła nr 80 Wejherowo-Miasto. Zostali nimi: w kategorii 
juniorów - Jakub Mruczkowski, a w kategorii seniorów - Mariusz Baliszewski. 
Prezes podziękował za pomoc dla koła prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hil-
debrandtowi, wójtowi gminy Wejherowo Henrykowi Skwarło a także firmie Wito z 
Bolszewa za pomoc w transporcie na wysypisko śmieci, zbieranych przez wędkarzy 
nad brzegami wód.  
Dzięki pomocy Policji zostało przeprowadzonych wiele skutecznych kontroli Spo-
łecznej Straży Rybackiej. Na koniec 2011 roku koło liczyło 987 członków, w tym m.
in. 655 pracujących zawodowo, emerytów i rencistów, 195 młodzieży i odznaczo-
nych, 75 członków uczestników i 21 kobiet.  
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KULTURALNIE W WEJHEROWIE 
koncerty-wystawy-spotkania   

marzec 2012  

Wejherowskie Centrum Kultury  
2.03 - Koncert na rzecz Michała. Aula Gimnazjum nr 1  
w Wejherowie. Koncert charytatywny, podczas którego 
wystąpią m.in. Krystyna Stańko, Weronika Korthals, Joanna 
Kniter, Krzysztof Majda; 
9.03, godz. 17 - Spotkanie autorskie z Marią Czubaszek – 
promocja książki „Każdy szczyt ma swój Czubaszek”. Aula 
Gimnazjum Nr 1 w Wejherowie; 
14.03, godz. 10 - Wystawa pokonkursowa prac dzieci  
w wieku przedszkolnym oraz klas „0” i „I-III” Szkół Podsta-
wowych, pt. ”Tajemnice wiosennej łąki”. Ratusz w Wejhero-
wie; 
18.03, godz. 15 - Spotkanie autorskie z Piotrem Kraśko – 
promocja książki „Rok reportera”. Aula Gimnazjum nr 1; 
23.02, godz. 19 - „Strofy Życia” - Koncert poezji śpiewanej 
w wykonaniu poety Krzysztofa Buszmana z towarzysze-
niem pieśniarza - Jarosława Jara Chojnackiego. Aula Gim-
nazjum nr 1 w Wejherowie; 
24.02, godz. 9 - Eliminacje miejskie do 57 Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego. Aula Gimnazjum nr 1; 
marzec — Konkurs filmowy dla młodzieży gimnazjalnej 
oraz licealnej, organizowany przez WCK oraz Liceum Ogól-
nokształcące nr 1 w Wejherowie. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
7.03, godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
14.03, godz. 11.00 - spotkanie autorskie z Arkadiuszem 
Niemirskim - dziennikarzem, powieściopisarzem, kontynu-
autorem m.in. przygód Pana Samochodzika;  
21.03, godz. 12.00 – zakończenie plebiscytu „Gryf Literac-
ki 2011” połączone z uroczystą inauguracją „Karty do Kul-
tury” dla powiatu wejherowskiego; 
27.03, godz. 11.00 – uroczyste zakończenie internetowe-
go konkursu „Wiedzy o Teatrze” dla uczniów szkół gimna-
zjalnych powiatu wejherowskiego, koncert poświęcony 
Agnieszce Osieckiej z okazji 15. rocznicy śmierci;  
28.03, godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
marzec – inauguracja projektu „Aktywni Bez Barier” zwią-
zanego z obchodami Europejskiego Roku Osób Starszych i 
Solidarności Międzypokoleniowej  
marzec – wystawa prac autorstwa Macieja Tamkuna  
marzec – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Mło-
dzieży i Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych  
Wystawki związane z rocznicami: Międzynarodowy 
Dzień Teatru (27.03); 80. rocznica urodzin Ryszarda Kapu-
ścińskiego (04.03.1932 - 23.01.2007), publicysty i pisarza, 
mistrza reportażu, 15. rocznica śmierci Agnieszki Osiec-
kiej (09.10.1936 – 07.03.1997) - poetki, prozaika, autorki 
tekstów piosenek, sztuk scenicznych; 30. rocznica śmierci 
Philipa K. Dicka (16.12.1928 – 02.03.1982), amerykań-
skiego pisarza, jednego z czołowych przedstawicieli fan-
tastyki naukowej.  

Szczegółowe i aktualne informacje na stronie: 
www.biblioteka.wejherowo.pl oraz www.facebook.

Gryf Literacki 2011   
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhe-

rowie ogłasza plebiscyt na najpopularniejszą książkę 
minionego roku – „Gryf Literacki 2011”. Nominowa-

ne książki to wydawnictwa z końca 2010 oraz  
2011 roku.  

Wszystkie kandydatki do nagrody są związane z powia-
tem wejherowskim: zostały wydane na terenie powiatu 
wejherowskiego lub autor pochodzi z regionu albo te-
matyka książki dotyczy naszego powiatu. We wszystkich 
bibliotekach publicznych powiatu można oddawać swój 
głos na wybraną pozycję. Bibliotekarze po konsultacjach 
ze swoimi czytelnikami zadecydują poprzez głosowanie, 
która pozycja zostanie zwycięzcą roku 2011 i zdobędzie 
statuetkę Gryfa Literackiego. Każda biblioteka miejska 
 i gminna posiada jeden głos, który odda na wybrany 
wspólnie z czytelnikami tytuł książki. Głos dodatkowy 
przysługuje dyrektorowi Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wejherowie.  
   Ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca na uroczystym 
zakończeniu konkursu. Do 9 marca można oddać głos na 
swojego faworyta. 

Wystawa malarstwa  
w ratuszu  

Stowarzyszenie Plastyków im. Stefana Lewińskiego, 
działające przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim  
w Wejherowie zorganizowało wystawę malarstwa  
w wejherowskim ratuszu. 
Swoje prace wystawili: Jadwiga Grünholz, Jadwiga Pio-
trowicz, Tadeusz Trocki, Teresa Uzdrowska-Szlagowska, 
Ludwika i Leon Wesserlingowie. 
  Wystawę otworzyli zastępca prezydenta miasta Bogdan 
Tokłowicz oraz prezes wejherowskiego ZK-P Henryk 
Kanczkowski. 
   Na wystawie można było obejrzeć m.in. Wejherowo, 
miejsca dobrze znane mieszkańcom miasta, ale też wido-
ki z przeszłości, odmalowane z pamięci autorów, z archi-
walnych szkiców i starych pocztówek. Na wystawie zło-
żyły się również urokliwe pejzaże morskie, portrety, 
martwą naturę, obrazy przedstawiające zwierzęta. 
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Zajęcia dla dzieci  
w Centrum TRAMPOLINA 

Uwaga, rodzice dzieci w wieku 0-5 lat.  

Jeżeli Twoje dziecko:  

• ma stwierdzoną niepełnosprawność np. wzroku, słu-
chu, ruchową; 

• rozwija się nieharmonijnie, tzn. jego rozwój odbiega od 
rozwoju rówieśników (mniej sprawnie chodzi, ma zabu-
rzone kontakty z rówieśnikami, osobami dorosłymi, po-

trzebuje silniejszych bodźców, aby zareagowało lub 
większość doświadczeń z otoczenia powoduje u niego 

rozdrażnienie, reaguje nieadekwatnie do sytuacji; 

• nie mówi lub ma zaburzoną artykulację; 

Możesz skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania  
rozwoju w Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym  

TRAMPOLINA przy ul. Sobieskiego 221/3 w  Wejherowie.  

Zajęcia dofinansowane przez Prezydenta Miasta  
Wejherowa, są nieodpłatne.  

Szczegółowe informacje i zgłoszenia tel.  723 002 004. 

Wejherowski Ŝłóbek  
w międzynarodowym 

konkursie 
Wejherowskie Greccio, czyli żłóbek w Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnym w Wejherowie został zgłoszony do między-
narodowego konkursu. Konkurs zorganizowały: region 
Umbria we Włoszech, Burmistrz Miasta Betlejem oraz 
Urząd Dzielnicy Wilanów. Wejherowski żłóbek został sfil-
mowany. Realizacji tego przedsięwzięcia podjął się Jaro-
sław Okoń, pracownik Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku grudnia  
2012 roku. Później wszystkie prace zostaną przekazane do 
Muzeum Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 

Wejherowskie Greccio budowane jest w prezbiterium i na-
leży do największych na Kaszubach. Od kilkunastu lat do 
budowy żłóbka wykorzystuje się ok. 120 różnych figur – 
drewnianych, gipsowych, z masy żywicznej i z plastiku. Na 
scenerię złóbka składają się różne elementy: zwierzęta, 
wiatrak, młyn, ogniska, domki, choinki, jałowce, sosny, 
brzozy, żarnowce, wrzosy, mech leśny, krzewy jagodowe, 
piasek morski, siano, kora drzew. Do budowy żłóbka zuży-
wa się średnio: 23 silniki 12V, 60 żarówek, 3 kg wkrętów, 
50 m przewodów elektrycznych, 6 m desek, 12 m łat. 

Turniej MTK  
Kolejny, czwarty turniej piłki siatkowej radnych i pracow-
ników samorządowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
(Rumia, Reda, Wejherowo) został rozegrany w Szkole Pod-
stawowej nr 6 w Redzie. Zwycięzcami zostali redzianie 
zdobywając okolicznościowy puchar. Drugie miejsce wy-
walczyła drużyna z Wejherowa, a trzecie z Rumi.  

Pierwszy mecz pomiędzy Redą a Rumią pokazał, że ciężki 
trening przynosi efekty. Początek był wyrównany, ale od po-
łowy pierwszego seta zaczęła wzrastać przewaga gospoda-
rzy. Zwycięstwo 2:0 przypadło redzianom. W drugim meczu 
spotkały się drużyny Rumi i Wejherowa, po wyrównanym 
spotkaniu zwycięstwo 2:0 przypadło zawodnikom z Wejhe-
rowa. Ostatni mecz był więc meczem finałowym, zwycięstwo 
w pierwszym secie ważyło się do ostatnich piłek, ale koń-
cówka należała do drużyny z Redy. Wszystkie mecze sędzio-
wał Arkadiusz Janior.  
Zespoły grały w składach:  Reda - Hanna Janiak, Kazimierz 
Okrój, Zbigniew Kisiel, Andrzej Byczkowski, Krzysztof Krze-
miński, Marcin Romanowski, Piotr Grzymkowski;  
Wejherowo - Katarzyna Formela, Leszek Glaza, Dariusz Kreft, 
Henryk Zarzeczkowski, Paweł Formela, Wojciech Kozłowski, 
Mieczysław Makurat; Rumia - Aleksandra Lichota, Joanna 
Rączka, Ryszard Grychtoł, Jan Semmerling, Andrzej Napiór-
kowski, Tadeusz Piątkowski.         

Dodatkowe autobusy MZK 
w Wielkim Poście  

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krzysztofa Hilde-
brandta Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie 
wprowadził udogodnienia dla uczestników Drogi 
Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej.  

  W każdy piątek Wielkiego Postu, po zakończeniu uro-
czystości podstawiane będą dodatkowe autobusy, który-
mi będzie można wrócić do domu. W piątek, o godzinie 
17.30 MZK podstawiać będzie dwa autobusy niskopodło-
gowe – autobus z oznakowaniem linii nr 2, który będzie 
jechał trasą do „Szpitala” oraz autobus z oznakowaniem 
linii nr 3, który będzie jechał trasą do pętli „Odrębna”.  

Odjazd autobusów nastąpi po zajęciu miejsc przez pasa-
żerów. Zachęca się do korzystania z przewozu w szcze-
gólności osoby starsze, niepełnosprawne oraz matki  
z małymi dziećmi. Dodatkowe informacji o przewozie – 
dyspozytor  tel. 058 572 29 33 
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NOWINY - Biule tyn In fo rmacyj ny Urzędu Mie jskieg o w Wejh erowie -  
egze mpl arz be zpła tn y. Re dak to r prowa dz ący: Iwo na Ro gacka .     
 Tel. (58) 677 70 56, fa x (58) 672 12 57; e- m ai l: n o wi n y @ we jh e ro wo . p l;     

Archiwalne nume ry na stronie: www.zob aczwejherow o.pl   
Materi ały in form acyjne przyjmowa ne są codziennie w go dzinach p racy Urzę du  
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji uŜyteczności 
publicznej drukowane są bezp łatnie.   Wy dawca: Urzą d Miejski w Wejhe rowie. Nakła d  
6  000 egz. Skład komputerowy: własny . Druk: Wejherplast.  

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac  We jhe ra  8 - Ratusz  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 
StraŜ 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 RoŜyńska)  
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 

Harmonogram wywozu  
odpadów 2012  

Informujemy że jest już dostępny nowy „Harmonogram wywozu od-
padów na rok 2012”, który zamieszczony jest w Internecie na stro-
nie  www.zukwejherowo.pl. 
 Generalnie wywóz odpadów  z t erenu Wejherowa odbywa się raz  
w tygodniu, natomiast poza Wejherowem raz na 2 tygodnie. Ba-
za Zakładu Us ług Komunalnych obejmuje wszystkie miejscowości 
wraz z ulicami obsługiwanymi przez przedsiębiorstwo. W celu wy-
szukania konkretnego adresu należy  w okienku „Szuk aj adresu” wpi-
sać pełną nazwę ulicy  lub nazwę miejscowości. W razie napotkania 
jakichkolwiek błędów należy się skontaktować z Zakładem Usług Ko-
munalnych pocztą elektroniczną pod adresem zuk@wejherowo.pl 
lub przez Internet na komunikatorze Gadu-Gadu nr 23842650.  

Odszedł Stanisław Klein  
15 lutego br.  w wieku 74 lat zmarł znany wejherowski  

organista Stanisław Klein.  

Od 1962 roku był organistą w ko-
ściele św. Anny w Wejherowie 
 i ceremoniarzem uroczystości 
kalwaryjskich. Autor wielu wy-
dawnictw poświęconych historii 
Wejherowa, a zwłaszcza kalwarii 
wejherowskiej i klasztoru oo. 
Franciszkanów. Był laureatem 
Statuetki Jakuba Wejhera (2002) 
i Nagrody Remusa. Odznaczony 
Medalem Miasta Wejherowa 
(2007) oraz  Medalem Gryfa nada-
nym przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie. Dwukrotnie otrzymał 
Nagrodę Prezydenta Miasta Wej-
herowa (w 2000 i  2007 r.).  

    Stanisław Klein jako pierwszy 
w 1996 roku odkrył, że na wieży 
ratuszowej znajduje się historycz-
ny dzwon z 1649 roku ufundowa-
ny przez założyciela miasta Jaku-
ba Wejhera i jego małżonkę Elż-
bietę (zawieszony pod kopułą ratusza w 1908 roku a powszechnie sądzo-
no, że został zagrabiony przez hitlerowców). 
  Miał w swoim dorobku piśmienniczym kilkadziesiąt pozycji książkowych,  
z których wiele stało się ważnymi dla promocji Wejherowa oraz tradycji 
kościoła polskiego i lokalnego. Był badaczem i inicjatorem zbierania od  
1981 r. dokumentów zmierzających do koronacji obrazu Matki Bożej Wej-
herowskiej oraz pomysłodawcą ogłoszenia Jej „Patronką Powiatu Wejhe-
rowskiego”. Autor przewodnika po Kalwarii.  

W osobie Stanisława Kleina tracimy cenionego popularyzatora dzieł Jaku-
ba Wejhera i wejherowskich franciszkanów, a także muzyka kościelnego, 
którego donośny i wyrazisty głos przez wiele lat rozbrzmiewał w murach 
klasztoru i na wzgórzach Kalwarii Wejherowskiej.  

 






