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Związek Miast Polskich to najstarsza 
polska organizacja samorządowa – orga-
nizacja samorządów miejskich powołana 
w 1917 r. Ma na celu wspieranie idei sa-
morządu terytorialnego oraz dążenie do 
gospodarczego i  społeczno-kulturalne-
go rozwoju miast polskich.
Podczas obecnego Zgromadzenia, dele-
gaci polskich miast omawiają m.in. moż-
liwości rozwoju miast w  kontekście  ro-
snących obciążeniach  finansowych oraz 
wyzwania globalne, przed jakimi stoi sa-
morząd miejski. 

!go Wejherowo to bezpłatna aplikacja 
mobilna dla mieszkańców Wejherowa, 
z którą z łatwością odnajdziesz wszyst-
ko co jest związane z życiem w mieście 
i okolicach. Za pomocą zaledwie trzech 
kliknięć dowiesz się jakie atrakcyjne 
wydarzenia będą się odbywały w naj-
bliższym czasie, czy choćby sprawdzisz 
najnowsze komunikaty.

!go Wejherowo 
w Twoim 
telefonie

Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa został wybrany do zarządu 
Związku Miast Polskich. Uzyskał 212 na 
217 oddanych głosów. Wybory odbyły 
się w 5 marca, podczas odbywającego 
się we Wrocławiu dorocznego Zgro-
madzenia Ogólnego Związku Miast 
Polskich.

Krzysztof 
Hildebrandt 
w zarządzie 
Związku Miast 
Polskich

W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju oraz podejmowanymi 
przez rząd decyzjami i działaniami, procedura Wejherowskiego Budżetu Obywa-
telskiego w 2020 roku zostaje wstrzymana do odwołania. 

Z tego powodu harmonogram Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 jest nieaktualny. Tym samym nabór 
wniosków przewidziany na 1-30 kwietnia 2020 r., nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. O każdej zmianie doty-
czącej tego przedsięwzięcia będziemy informować na bieżąco. 

Wejherowski Budżet Obywatelski 2020 wstrzymany 
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Miasto walczy z zagrożeniem koronawirusem
Informacje wg stanu na 19.03.2020

 Urząd Miejski w Wejherowie za-
mknięty dla interesantów – pracuje 
w trybie wewnętrznym 

DYŻUR wyłącznie w sprawach pil-
nych pełni: Urząd Stanu Cywilnego 
ul. 12 Marca 195, tel. 58 677 71 32; 
58 677 71 31; 58 677 71 30; e-ma-
il: usc@wejherowo.pl oraz Kancelaria 
Ogólna ul. 12 Marca 195, Wejherowo, 
tel. 58 677 70 00, fax: 58 672 12 57,  
e-mail: miasto@wejherowo.pl

Mieszkańcy Miasta proszeni są o zała-
twianie spraw: 

– telefonicznie (wykaz numerów 
telefonów: www.wejherowo.pl/
kontakt.html),

– drogą elektroniczną (miasto@
wejherowo.pl),

– przez platformę ePUAP (ePUAP: 
/6119kdkwc7/skrytka).

 od 16 marca 2020 r. decyzją Rządu, 
w  całym kraju zawieszono zajęcia 
we wszystkich placówkach oświa-
towych - szkołach, przedszkolach 
oraz żłobkach publicznych i  niepu-
blicznych 

 odwołano wydarzenia społeczne, 
kulturalne, sportowe oraz o  innym 
charakterze, gdzie przywidywane 
było zgromadzenie w  jednym miej-
scu wielu uczestników

 zamknięto krytą pływalnię przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
(SP nr 8)

 zamknięto Filharmonię Kaszubską 
 zamknięto Miejską Bibliotekę Pu-

bliczną
 zawieszono zajęcia w  Świetlicach 

Opiekuńczo-Wychowawczych dzia-

łających przy MOPS oraz Klubie In-
tegracji Społecznej „Śródmieście”

 w  autobusach komunikacji miejskiej 
MZK, kierowcy do odwołania nie 
sprzedają biletów; na wszystkich 
liniach wejherowskiej komunikacji 
miejskiej w  dni powszednie obowią-
zywać będą rozkłady jazdy ważne 
w soboty (nie kursują linie: 4, 13, 14),

 w   Strefie Płatnego Parkowania nie 
są pobierane opłaty za parkowanie 

 zamknięto wszystkie place zabaw 
administrowane przez Wejherowski 
Zarząd Nieruchomości Komunal-
nych. Urząd Miejski w  Wejherowie 
zaapelował do wspólnot oraz spół-
dzielni mieszkaniowych, aby także 
podjęły takie samo działanie wzglę-
dem placów zabaw będących w  ich 
administracji

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Wejherowie uruchomił specjalny 
numer telefonu: 572  240  482, pod 
którym - od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-19 - można uzyskać wspar-
cie psychologiczne 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Wejherowie uruchomił telefon 
dyżurny 58  677 79 63 przeznaczo-
ny wyłącznie dla samotnych osób 
w podeszłym wieku powyżej 65 roku 
życia, nie posiadających rodziny, nie 
mogących poruszać się samodzielnie 
i  nie mających możliwości zabezpie-
czenia swoich potrzeb w ramach po-
mocy sąsiedzkiej

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów i  Biuro Obsługi Mieszkańców 
Zakładu Usług Komunalnych w Wej-
herowie Sp. z o.o. oraz Biuro Obsługi 

Klienta   EKOZUK Sp. z  o.o. pracuje 
wyłącznie w  trybie obsługi telefo-
nicznej  (58)  676-95-50 lub obsługi 
drogą elektroniczną. bok@zukwejhe-
rowo.pl lub bok@ekozuk.pl

 na stronie internetowej miasta za-
mieszczona została lista lokalnych 
lokali oferujących swoje potrawy na 
wynos lub dowóz. Lista jest otwarta 
wciąż dopisują się nowe lokale

Miasto współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi:

 Pomorską Grupą Poszukiwawczo-
-Ratowniczą GRYF w  ramach akcji  
#RazemPokonamyWirusa! organi-
zuje pomoc – w  zrobieniu zakupów 
osobom starszym i zakup ciepłych po-
siłków personelowi Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie oraz Zespo-
łowi Ratownictwa Medycznego. 

 Związkiem Harcerstwa Polskiego 
i  Ochotniczą Strażą Pożarną w  Wej-
herowie, które oferują swoją pomoc 
w zrobieniu zakupów

 Bieżące informacje związane z nowym 
wirusem zamieszcza także Powiato-
wa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Wejherowie www.psse-wejherowo.pl, 
tel. 58 677 79 05, 58 677 79 19 lub tel. 
alarmowy: 697 611 090.

W przypadku nasilonych objawów moż-
na zadzwonić pod nr alarmowy 112 lub 
zgłosić się bezpośrednio do oddziału 
zakaźnego – najbliższy oddział:
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy w Gdańsku – 58 341 55 47; 
Uniwersyteckie Centrum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni tel. 
58 622 42 12

W związku z trudną sytuacją związaną 
z  epidemią koronawirusa, Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podjął decyzję o przyznaniu dwóch ulg: 
1) zwolnieniu z  czynszu najemców lo-
kali gastronomicznych należących do 
miasta, którzy prowadzą działalność, 
jaka została objęta zakazem wprowa-
dzonych rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia o  zagrożeniu epidemicznym 
oraz 2) odroczenia płatności lokalnych 
podatków za okres od marca do czerw-
ca br. przedsiębiorcom prowadzącym 

Pomoc dla przedsiębiorców
działalność gastronomiczną objętą za-
kazem.
W obu przypadkach będzie to wymagało 
wniosku zainteresowanych, gdyż innej 
możliwości nie przewiduje prawo. Prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt zdaje sobie 
sprawę, że ta pomoc, to zapewne za mało 
jak na potrzeby przedsiębiorców, ale 
bardzo dużo, jak na możliwości miasta 
w obliczu kryzysu, który również mocno 
uderzy w  samorząd. Prezydent wyraża 
nadzieję, że rządowi uda się realizować 
obietnice, które zapowiedział Prezydent 

RP i Premier, że to dopiero początek lep-
szych wiadomości dla przedsiębiorców 
i pracowników.
Epidemia koronawirusa mocno uderza 
w  naszą gospodarkę, a  sytuacja przed-
siębiorców i  pracowników już jest trud-
na. Jest to wynikiem m.in. ograniczeń 
i  zakazów wprowadzonych rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia o  zagroże-
niu epidemicznym. Przepisy te chronią 
nasze zdrowie i  życie, ale ekonomicznie 
utrudniają prowadzenie działalności go-
spodarczych.
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Dotacje przeznaczone są na  realizację 
zadań publicznych, zleconych przez mia-
sto z  zakresu sportu, ochrony zdrowia, 
profilaktyki uzależnienia od narkotyków, 
przeciwdziałania alkoholizmowi i  innym 
patologiom społecznym, kultury, sztuki 
i turystyki. Ich celem jest zwiększanie ak-
tywności społecznej wejherowian, prze-
ciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym, zaktywizowanie działalno-
ści kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt podziękował przedstawicie-
lom organizacji pozarządowych za  ich 
codzienną działalność i  zaangażowanie 
na  rzecz wejherowian.   W  podpisaniu 
umów wziął także udział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa.
– Nasza dotychczasowa współpraca poka-
zuje, że przekazane Wam środki są dobrze 
zainwestowane – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
–  Nasi  mieszkańcy  otrzymują  wsparcie 
w różnych dziedzinach życia – od   ochro-
ny  zdrowia,  sportu  i  rekreacji,  kultury,  aż 
do  spraw  społecznych.  Dzięki    Waszej 
wiedzy i doświadczeniu realizowane są na-

prawdę wspaniałe projekty. Na ten rok or-
ganizacjom  pozarządowym  przekazujemy 
łącznie kwotę 610 tys. zł. To są bardzo do-
brze zainwestowane pieniądze. Przed Pań-
stwem  realizacja  zadań,  o  które wniosko-
waliście, życzę zatem wiele sił i energii. 

Wsparcie ważne dla organizacji 
– Zajmujemy  się  pomocą  psychologiczną 
w obszarze uzależnień, a wsparcie finanso-
we ze  strony miasta  znaczy dla nas wiele 
– mówi Aldona Wensierska, ze  Stowa-
rzyszenia „Zdrowa Rodzina – Zdrowa 
Gmina”. –  Są  to  działania  długofalowe, 
a dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony 
miasta, możemy realizować pełen program 
bez obaw o zabezpieczenie finansowe. 
Jak powiedziała Krystyna Laskowska, 
prezes Wejherowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, na  Uniwersytet 
uczęszcza ok. 300 studentów, któ-
rzy mogą zdobywać wiedzę z  zakresu 
m.in.  psychologii, socjologii, literatury, 
korzystać z zajęć sportowych, turystycz-
nych i  artystycznych. Zajęcia prowadzą 

Przedstawiciele kilkunastu klubów 
sportowych, organizacji społecz-
nych i stowarzyszeń podpisali 
umowy dotacyjne z prezydentem 
Wejherowa Krzysztofem Hilde-
brandtem. Prezydent przyznał 
dotacje na 2020 rok dla 50. orga-
nizacji pozarządowych na łączną 
kwotę 610 tys. zł. Podpisanie umów 
odbyło się w dniu, kiedy obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Organizacji 
Pozarządowych.

wysoko kwalifikowani wykładowcy-wo-
lontariusze.
– Dziękujemy  bardzo włodarzom naszego 
miasta za wsparcie, które jest dla naszego 
stowarzyszenia bardzo ważne – mówi Kry-
styna Laskowska.  
O  tym, jak ważne jest wspieranie różnego 
rodzaju aktywności fizycznych, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży mówiła m.in. Elż-
bieta Majerowska, prezes Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Szóstka”.
– Regularny wysiłek fizyczny pomaga roz-
wijać cechy, które kształtują nie tylko na-
sze ciało – sport uczy pokory. Dziękujemy 
za każdego rodzaju wsparcie – powiedzia-
ła Elżbieta Majerowska.
– Nasz  klub  lekkoatletyczny  działający 
od przeszło 20 lat liczy około 150. zawod-
ników. Mamy wiele  osiągnięć, w  tym me-
dale Mistrzostw Polski. Jesteśmy organiza-
torami  akcji  „Wejherowo  Biega”  i    innych 
zawodów,  w  których  uczestniczą  miesz-
kańcy Wejherowa. Dziękujemy za przyzna-
ną nam dotację – powiedziała Beata Wal-
czak z Klubu Sportowego Wejher.

Dotacje trafiły 
do organizacji 
pozarządowych 

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju i niemożliwością realizacji działań 
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Wejherowa, infor-
mujemy iż istnieje możliwość zmiany umów poprzez zawarcie aneksu. Wystar-
czy na adres: kultura@um.wejherowo.pl i  zdrowie@um.wejherowo.pl przesłać 
informację o propozycjach zmian w obowiązujących umowach.

– Znaleźliśmy się w niezmiernie trudnej sytuacji w kraju, która bezpośrednio doty-
ka wiele grup społecznych – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Z ogromnymi problemami zmierzą się m.in. wejherowskie stowarzy-
szenia i organizacje pozarządowe, które już teraz musiały zawiesić swoje działania 
i wiedzą, że nie zrealizują założonych zadań i projektów finansowanych ze środków 
publicznych.  Dlatego  wychodząc  naprzeciw  tym  problemom,  umowy  mogą  być 
aneksowane. 

Komunikat dla organizacji pozarządowych 
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Pierwszym projektem, nad  którym ob-
radowali samorządowcy była rozbudo-
wa wejherowskiego szpitala. Jego koszt 
ma wynieść ponad 130 mln zł, zaś re-
alizacja przewidywana jest na kwiecień 
2022  roku. Jak powiedział Stanisław 
Cirocki, z-ca dyrektora ds.  administra-
cyjno – technicznych zarządu „Szpitali 
Pomorskich” nowa infrastruktura ma 
wpłynąć na  wzrost efektywności funk-
cjonowania szpitala, skrócenie czasu 
oczekiwania pacjenta na  dane świad-
czenia specjalistyczne, a przede wszyst-

kim skrócenie czasu pobytu chorego 
w szpitalu.
Nowa inwestycja obejmować będzie 
m.in.  Zakład Patomorfologii, Centralną 
Sterylizatornię, Zakład Serologii Trans-
fuzjologicznej (Bank Krwi), Kaszubskie 
Centrum Chorób Serca i Naczyń, a także 
nowoczesny Blok Operacyjny z 7 salami 
operacyjnymi i  2 wybudzeniowymi za-
wierającymi łącznie 17 stanowisk.
Drugi temat podjęty podczas spotkania 
dotyczył bezpłatnego ogólnodostępne-
go parkingu przyszpitalnego, który ma 

powstać na terenie miejskim. Jak powie-
działa zastępca prezydenta Wejherowa 
Beata Rutkiewicz zostanie wybudowa-
nych ponad 155 miejsc postojowych, 
a jego koszt wyniesie ponad 1,5 mln zł.
Inwestycja dotyczy wszystkich miesz-
kańców powiatu, w  związku z  czym 
Prezydent Miasta Wejherowa zade-
klarował, że  może pokryć maksymal-
nie 50  procent kosztów inwestycji. Co 
do  drugiej połowy decyzję mają podjąć 
pozostałe samorządy powiatu wraz 
ze starostwem.

Koncepcję przebiegu nowej drogi wo-
jewódzkiej nr 218 miasto Wejherowo 
opracowało już kilka lat temu, między in-
nymi po to, aby ruch samochodowy wy-
prowadzić z centrum Wejherowa. Budo-
wa ponad 1 km drogi w trudnym terenie, 
przeniesie ten ruch z centrum miasta na 
nową ulicę. To bardzo przyszłościowa 
i strategiczna inwestycja. 
– Jest  to  związane  z  budowaną  właśnie 
Trasą  Kaszubską  – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Budowa nowego po-
nadkilometrowego  odcinka  Zachod-
niego Połączenia Drogowego w Wej-
herowie,  przebiegającego  przez  las, 
od  ul.  Sobieskiego  i  Sucharskiego 
przy Węźle Działki do ul. Strzeleckiej, 
gdzie  przewidujemy  rondo,  przejmie 
ten ruch z Trasy Kaszubskiej. Kierow-
cy  jadący z Węzła Szemud nie będą 
wjeżdżali  bezpośrednio  do  miasta, 
będą  omijać  śródmieście  i  nie  za-
korkują  centrum Wejherowa. Celem 

tego nowego połączenia  jest usprawnienie 
ruchu  w  całej  zachodniej  części  miasta. 
Dzięki ominięciu centrum Wejherowa i roz-
budowie  systemu dróg  ruch  samochodów 
będzie dużo płynniejszy i mniej uciążliwy.
Powstanie całego połączenia zaplano-
wane na kilka lat, jest realizowane przez 
miasto etapami. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że 
pierwszym elementem była budowa Wę-

zła Działki, podczas którego wybudowa-
no nową ulicę wraz z dwoma rondami na 
odcinku od ul. Sucharskiego-Sobieskie-
go do istniejącego skrzyżowania na dro-
dze krajowej nr 6 na wysokości Powiato-
wego Urzędu Pracy. W drugim etapie, na 
ul. Ofiar Piaśnicy (drodze wojewódzkiej 
nr 218) wybudowano dwa ronda, które 
upłynniły ruch na dwóch skrzyżowa-
niach: z  ul. Graniczną i  Lelewela oraz 
z  ul. Karnowskiego.  W  kolejnym eta-
pie przebudowano ul. Karnowskiego 
– od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysło-
wej, gdzie powstało rondo. 
– W tej chwili trwają prace przygotowawcze 
inwestycji, złożyliśmy także wniosek o dofi-

nansowanie  do  wojewody  z  pienię-
dzy  rządowych  na  budowę  nowego 
odcinka,  od  ulicy  Sobieskiego  do 
ulicy  Strzeleckiej,  który  przeszedł 
wstępną kwalifikację i teraz czekamy 
na decyzję ministerstwa o wysokości 
dofinansowania – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Jesteśmy  na  eta-
pie  otwierania  ofert  przetargowych 
–  wpłynęły  trzy  oferty  od  11,5  do 
20 mln zł. Decyzję o wyborze oferty 
podejmiemy  w momencie, kiedy do-
staniemy informację z ministerstwa. 

Projekt „Poprawa jakości i dostępności w dia-
gnostyce o terapii chorób cywilizacyjnych po-
przez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego 
im. F. Ceynowy w Wejherowie” oraz budowa 
parkingu przy wejherowskim szpitalu były tema-
tami konwentu, w którym uczestniczyli samorzą-
dowcy powiatu wejherowskiego.

Konwent samorządów powiatu wejherowskiego

Miasto przygotowuje nowe połączenie 
ul. Strzeleckiej z Sobieskiego 

Nowe połączenie drogowe między ulicami Sobieskiego, a Strzelecką w Wejhero-
wie – to kolejna inwestycja, którą przygotowuje Miasto Wejherowo. Będzie to 
ważny element realizowanego Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa 
– od ul. Ofiar Piaśnicy, ul. Karnowskiego, terenów przy ul. Przemysłowej poprzez 
Węzeł Działki do ul. Strzeleckiej. 
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Teren pomiędzy ul.  Dworcową i  ul.  Ko-
pernika stanowi własność miasta, 
a  obecnie jest zaniedbany   i  słabo – lub 
wręcz w  ogóle – niewykorzystany, zaś 
ul. Kopernika wymaga dużego remontu.
– Celem gruntownej modernizacji ulicy Ko-
pernika  i  uporządkowania  zaniedbanych 
terenów  pomiędzy  ul.  Kopernika  i  Dwor-
cową,  jest  przede wszystkim  poprawa  ja-
kości i wzrost poziomu życia mieszkańców 
Wejherowa,  a  jest  to  możliwe  dzięki  od-
nowie  tej  historycznej  ulicy  i  nadaniu  jej 
oraz  przyległym  terenom  nowych  funkcji. 
Pomimo  niewątpliwego  powiązania  tere-
nowego  są  to  dwa  różne projekty  i  każdy 
z nich jest na innym etapie przygotowania 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. 
Miasto chce wykorzystać środki unij-
ne i  zaangażować pieniądze miejskie, 
aby na  terenie pomiędzy ul.  Kopernika 
i  Dworcową, powstał zieleniec z  ławka-
mi, trawnikami i  krzewami oraz  nowe 

miejsca parkingowe, z których będą mo-
gli korzystać mieszkańcy, przede wszyst-
kim z ul. Kopernika. Obecnie znajdują się 
tam zaniedbane tereny, nieużytki, stare 
szopki, chaszcze, itp. Będzie to  teren 
wykorzystany wyłącznie na  potrzeby 
publiczne. 
– Cieszę  się,  że  ten  zaniedbany  teren 
w centrum miasta zostanie w końcu upo-
rządkowany  i  zagospodarowany – mówi 
Rafał Szlas, radny Wejherowa. –   Miesz-
kańcy długo czekali na remont ul. Koperni-
ka, która była często zalewana. Przy okazji 
inwestycji zrewitalizowane zostaną niektó-
re podwórka i ogródki przydomowe. 

Rewitalizacja ul. Kopernika 
Przypomnijmy, że w ramach rewitalizacji 
przebudowana zostanie ul.  Kopernika 
z  całą infrastrukturą, czyli budową ka-
nalizacji deszczowej, instalacji wodocią-
gowej i  gazowej. Wybudowane zostaną 
chodniki, zjazdy na  posesję, a  po jednej 
stronie ulicy przewidziano budowę za-
toki parkingowej. Jednak ważniejszym 
aspektem, ze  względu na  historyczną 
przestrzeń tego miejsca, jest odtworze-
nie i  zagospodarowanie przydomowych 
ogródków oraz  ogrodzeń i  schodów 
do  budynków. Inwestycja obejmuje tak-

Budowa łącznika pomiędzy 
ul. Kopernika a ul. Dworco-
wą w Wejherowie – to zada-
nie zaplanowano w ramach 
projektu „Rewitalizacji 
Śródmieścia Wejherowa”, 
na które miasto Wejherowo 
zdobyło dofinansowanie 
ze środków unijnych. W pią-
tek, 6 marca miały miejsce 
konsultacje społeczne pro-
jektu, w których uczestni-
czyło ok. dwudziestu osób. 

Zaniedbane tereny zostaną 
uporządkowane i zagospodarowane

że wykonanie zieleni, małej architektury 
oraz oświetlenia ulicy. 
Ulica Kopernika to  jedna z  najstarszych 
ulic w  Wejherowie, objęta opieką kon-
serwatora zabytków. Jak podkreślają 
włodarze Wejherowa, zależy im na przy-
wróceniu klimatu ulicy z  czasów jej po-
wstania. Wówczas każda kamienica mia-

ła przedogródek i  każdy był ogrodzony 
pięknym ogrodzeniem. Te ogródki, które 
przejęło miasto (a  mieszkańcy otrzy-
mają za  nie stosowne odszkodowania) 
zostaną odpowiednio zaprojektowane 
i  zagospodarowane. Nic nie stoi jednak 
na  przeszkodzie, aby były użytkowane 
przez mieszkańców ul.  Kopernika. Zo-
stało to  omówione na  poprzednim spo-
tkaniu z mieszkańcami w 2018 roku  po-
święconym rewitalizacji ulicy Kopernika.

Wizualizacja 
- Projektowane 
rozwiązania

Stan obecny na terenach pomiędzy 
ul. Dworcową i Kopernika 

Stan obecny na terenach pomiędzy 
ul. Dworcową i Kopernika 
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W  oddziale Centrum Terapii Autyzmu 
SOTIS w  Gdyni i  w  Gdańsku oprócz 
punktu przedszkolno - terapeutycznego 
dla dzieci ze spektrum autyzmu i  reko-
mendacji  prowadzone są diagnozy psy-
chologiczno - medyczne (certyfikowani 
diagności). Każde dziecko od 1,5 do 5 lat 
mogą skorzystać z  bezpłatnych badań. 
Bezpłatne  konsultacje  obejmują  – ze-
branie informacji o  dziecku, obserwację 
indywidualną, opcjonalnie obserwację 
w kontakcie z rówieśnikami, przekazanie 
rekomendacji.
Więcej informacji pod numerem telefonu:

 Gdynia – tel. 667 098 077,
www. www.sotis.pl  

Rodzicu! Jeżeli któreś z  poniższych zdań 
dotyczy Twojego dziecka - czym prędzej 
zgłoś się, jeżeli dziecko: nie odwraca się 
i  nie patrzy, kiedy je wołasz po imieniu 
lub do niego mówisz; masz wrażenie, że 
nie słyszy lub nie rozumie tego, co do 
niego mówisz; nie mówi lub mówi znacz-
nie mniej niż jego rówieśnicy; nie potrafi 
naśladować prostych gestów, czynności; 
nie wskazuje palcem przedmiotów, które 
chce dostać ani innych obiektów swojego 
zainteresowania; nie podąża wzrokiem, 
kiedy pokazujesz mu coś ciekawego; nie 
przynosi przedmiotów, zachęcając Cię 
do wspólnych  naprzemiennych zabaw; 
nie podąża wzrokiem, kiedy pokazujesz 
mu coś ciekawego; nie przynosi przed-
miotów, zachęcając Cię do wspólnych na-
przemiennych zabaw; nie przygląda się 
zabawie innych dzieci i  nie chce do nich 
dołączyć; często macha rączkami, biega 
po tej samej trasie, kręci przedmiotem 
lub ma inne niepokojące Cię zachowania. 

W  tegorocznej edycji do  rywalizacji 
stanęło 25 uczniów ze  szkół z  terenu 
miasta Wejherowa. Podobnie jak w  po-
przednich edycjach, także i  tym razem 
uczestnicy mistrzostw musieli napisać 
test z wiedzy informatycznej oraz wyka-
zać się wiedzą m.in. z budowy kompute-
ra, elementów programowania, arkusza 
kalkulacyjnego, baz danych, prezentacji 
multimedialnych i algorytmiki.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Piotr 
Litwin życząc wszystkim zawodnikom 
jak najlepszych wyników. Jak powiedział 
po  zawodach, rywalizacja o  czołowe lo-
katy jak zwykle była bardzo zacięta.
– Poziom zawodów był wysoki. Uczestnicy 
bardzo dobrze poradzili sobie z poszczegól-

nymi konkurencjami, zwłaszcza z tymi, któ-
re wymagały  rozwiązań  z  zastosowaniem 
podejścia algorytmicznego.
Na  zakończenie mistrzostw wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe pu-
chary, medale, dyplomy oraz  nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponso-
rów. Nagrody wręczali: zastępca pre-
zydenta Wejherowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz, dyrektor SP nr  6 Piotr Litwin, 
dyrektor PZS nr  2 Krystyna Grubba, 
dyrektor Powiatowego Zespołu Pla-
cówek Oświatowo-Wychowawczych 
Andrzej Byczkowski, przewodnicząca 
Rady Rodziców przy SP nr 6 Pani Justy-
na Klawikowska oraz  przedstawiciele 
sponsorów.

Więcej: www.wejherowo.pl

Przy pomniku żołnierzy 1 Brygady Pan-
cernej Wojska Polskiego na ul. Strzelec-
kiej przewodniczący Rady Kombatanc-
kiej Stanisław Harasiuk przypomniał 
o  udziale 1 Brygady Pancernej Wojska 
Polskiego im.  Bohaterów Westerplatte 
w  wyparciu wojsk niemieckich z  terenu 
Wejherowa. Natomiast przy Kwaterze 
Żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców 
zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-

Bezpłatne rekomendacje 
w Centrum Terapii 
Autyzmu SOTIS

W Szkole Podstawowej nr 6 już po raz piętnasty 
zorganizowano Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej Szkół 
Podstawowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Jubileuszowe Mistrzostwa 
Wiedzy Komputerowej

75. rocznica 
zakończenia 

faszyzmu 
w Wejherowie 

kiewicz zainicjował odmówienie wspól-
nej modlitwy za pamięć poległych.
Kwiaty zostały złożone przy Pomniku-
-Czołgu żołnierzy 1 Brygady Pancernej 
Wojska Polskiego im.  Bohaterów We-
sterplatte i  na Starym Cmentarzu przy 
ul. 3 Maja: na grobach polskich żołnierzy 
1 Morskiego Pułku Strzelców oraz Kwa-
terze Sztutowiaków. Złożyły je delegacje 
władz miasta, wojska i kombatantów.

W miejscach pamięci na terenie 
Wejherowa zostały złożone kwiaty 
z okazji przypadającej 12 marca 
br. 75. rocznicy zakończenia 
obecności niemieckiego faszyzmu 
w Wejherowie oraz zakończenia 
działań wojennych.
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Sesja rady miasta odbyła się zgodnie 
z  aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa w zakresie ograniczania 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 
m.in. na sali obrad znajdowało się mniej 
niż 30 osób, a więc dużo mniej dozwolo-
ne 50 osób. Według zaleceń, w sesji nie 
wzięli udziału mieszkańcy, co było po-
dyktowane troską o ich zdrowie. Miasto 
musi funkcjonować i konieczne było pod-
jęcie wielu ważnych decyzji, a nie wiado-
mo kiedy znów radni będą mogli się spo-
tkać. Podczas sesji zmieniono również 
statut miasta, aby bardziej elastycznie 
można było zwoływać sesje w  nadzwy-
czajnych okolicznościach.

Informacja na temat koronawirusa
Na początku sesji prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt przedstawił 
działania miasta dotyczące walki z  roz-
przestrzenianiem się epidemii korona-
wirusa. Podkreślił, że wejherowski urząd 
i  instytucje miejskie realizują zadania 
postawione przez rząd i  współpracują 
z właściwymi służbami, a także wpierają 
jak to jest możliwe mieszkańców.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt, za-
stępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz i  sekretarz miasta Bogusław 

Suwara, szeroko omówili ogranicze-
nia i  zalecenie wynikające m.in. z  roz-
porządzania Ministra Zdrowia z  dnia 
13.03.2020 r, w  sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nu zagrożenia epidemicznego, wskazu-
jąc działania podjęte przez miasto i zasa-
dy działania miejskich instytucji w  tych 
nadzwyczajnych okolicznościach. 

Więcej na ten temat na s.3 

Najważniejsza zmiana budżetu
Do tegorocznego budżetu wprowa-
dzona została kwota prawie 19 mln zł 
zaoszczędzonych w  2019 roku. Środ-
ki te uzupełniły braki praktycznie we 
wszystkich dziedzinach funkcjono-
wania miasta, chociaż nadal wstępują 
niedobory, np. w  oświacie – samorzą-
dowcy czekają na środki rządowe. Po-
nadto pieniądze zostały przeznaczone 
na nowe zadania jak m.in.: połączenie 
drogowe ul. Strzeleckiej z  ul. Suchar-
skiego, wykupu gruntów pod nowe 
inwestycje  drogowe, parking przy 
ul. Jagalskiego na potrzeby szpitala, 
nawierzchnie ulic z  płyt drogowych, 
zmiana systemów ogrzewania i termo-
modernizacja budynków mieszkalnych,  
remonty komunalnych lokali mieszkal-

Sesja pomimo trudności
Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa 17.03. przyjęto wiele 
ważnych uchwał, m.in. radni podjęli niezbędne decyzje w sprawie 
wprowadzenia do tegorocznego budżetu kwoty prawie 19 mln zł 
zaoszczędzonych w 2019 roku. Środki te są konieczne zapewnienia 
normalnego funkcjonowania miasta – uzupełniają braki w budżecie na 
rok 2020 (m.in. w oświacie, pomocy społecznej, ochronie zdrowia) oraz 
są przeznaczone na nowe zadania. Ponadto radni zmienili uchwałę 
w sprawie metody naliczana opłat za odpady komunalne tak, aby 
ułatwić mieszkańcom korzystanie z preferencyjnej, zryczałtowanej 
stawki dla 1. i 2.osobowych gospodarstw domowych. 

nych,zakup nowych urządzeń na miej-
skie place zabaw.
Radni podjęli uchwałę o  udzieleniu do-
tacji dla Oddziału Chirurgii Ogólnej 
Szpitala Specjalistycznego w  Wejhero-
wie na zakup trzech pomp infuzyjnych 
dwustrzykawkowych wraz ze statywami 
jezdnymi oraz o dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich i  robót   budow-
lanych przy zabytku znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków – elewa-
cja kamienicy przy ul. 12 Marca 250. 
W  przyjętej zmianie „Programu współ-
pracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejhe-
rowa z organizacjami pozarządowymi …” 
miasto zwiększyło środki przeznaczone 
dla wsparcie dla klubów i  stowarzyszeń 
sportowych prawie o  połowę, z  kwoty 
812.000 zł do kwoty 1.182.000 zł.

Ułatwienia w naliczaniu opłat za 
odpady
Zmiana dotyczy wprowadzenia bardziej 
dogodnych dla mieszkańców okresów 
rozliczania zużycia wody uprawniające-
go do skorzystania przez małe gospo-
darstwa domowe ze stawek ryczałto-
wych za odbiór odpadów komunalnych 
(tzn. 24 zł za jedną osobę i 45 zł za dwie 
osoby, jeśli zużycie wody na jedną osobę 
na miesiąc nie przekracza 4 m3),  zamiast 
naliczania opłat od powierzchni lokalu. 
Zmiana jest wynikiem spotkań z  miesz-
kańcami i  zarządcami budynków oraz 
wniosków, które wpływały do urzędu 
i  ułatwi wejherowianom skorzystanie 
z tych preferencyjnych stawek. Będzie to 
stanowiło duże udogodnienie dla miesz-
kańców i  zarządców budynków, zwłasz-
cza spółdzielni mieszkaniowych.

Lista wszystkich przyjętych uchwał 
na stronie: www.wejherowo.pl

–Drodzy wejherowianie! Z wielkim niepokojem wszyscy śledzimy rozwój epidemii koronawirusa. 
Prognozy rozwoju sytuacji wskazują, że czeka nas bardzo trudny okres. W obliczu zagrożenia koronawirusem musimy zacho-
wywać się spokojnie i rozważnie, bez niepotrzebnej paniki, w sposób odpowiedzialny stosować się do zaleceń postępowania, 
wykazać zrozumienie i zdyscyplinowanie dla decyzji i wprowadzanych ograniczeń. Wejherowski urząd i instytucje miejskie re-
alizują postawione nam zadania. Samorząd miejski w Wejherowie będzie wdrażał decyzje władz centralnych i współpracował 
z właściwymi służbami, a także wspierał jak to tylko możliwe mieszkańców. O podejmowanych działaniach będziemy informo-
wali w miejskich publikatorach. 
Bardzo ważne  jest, abyśmy  jako mieszkańcy byli wspólnotą, wykazali  się  solidarnością  i  empatią. Zwróćmy uwagę na osoby 
samotne, zwłaszcza Seniorów, czy nie potrzebują naszej pomocy. Wspierajmy tych, którzy gorzej znoszą stres i trudności zwią-
zane z zagrożeniem. Bądźmy dla siebie życzliwi i bardziej troskliwi. Bądźmy razem, aby przejść przez te nadzwyczajne i nieznane 
z najnowszej historii wydarzenia. Normalność wróci. Życzę Państwu zdrowia i spokoju.

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa
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Jak powiedział
Czegóż się lękać? Nie wszystek umrę.
Słyszałem głos z anielskim cieniem białym
O sinym świcie błękitniejącego nieba Jeruzalem
I błyskawicy przerażenia wstrzymanie, i ziemi 
Poruszenie pod stopami sandałów. Czekać losu
Bezszelestnego z pieczary i głazu odsuwającego
Tajemnicę tym, co granicę zobaczyć chcą
I płomień na ostrzu skrzącego miecza obosieczności.
Czekać o świcie, gdy mężowie przyobleczeni w chwałę
We mgle rozgarną niebo i rozbłyśnie słońce
Pod głową Niespodziewanego w orszaku zjaw
O przeźroczystych barwach. Czekać początku,
Wyglądać końca na każdej drodze na Synaj,
Na złotym gościńcu Galilei, by o radosnym świcie
Ujrzeć siebie w jutrzenki błękicie.

– Poprzez  wspaniałą  zabawę  w  „mia-
steczku ruchu drogowego”, nasze przed-
szkolaki  utrwaliły  zasady  bezpiecznego 
poruszania się po drodze – mówi Boże-
na Konkol p.o. dyrektora Przedszkola 
Samorządowego nr 2
Pierwsze zajęcia w  ramach programu 
odbyły się pod koniec stycznia w świe-
tlicy Rady Osiedla „Sucharskiego”. Jak 
mówi komendant wejherowskiej Stra-
ży Miejskiej Zenon Hinca, program 
ten skierowany jest głównie do  dzieci 
w wieku 4-10 lat.
– Ma on na  celu  nabywanie  przez  dzieci 
umiejętności  przewidywania  zagrożeń 
oraz  ich  unikania,  przyswajania  sobie 
umiejętności radzenia w sytuacjach trud-
nych, a także poznawania zasad bezpiecz-
nego  poruszania  się  po  drodze.  Podczas 
spotkań  prezentowane  są  specjalistycz-
ne materiały  edukacyjne,  plansze  i  znaki 
drogowe wraz  z  przejściem  dla  pieszych, 
samochody i tzw. małe miasteczko ruchu 
drogowego. 
Program "Jacek i  Agatka na  drodze" 
jest jednym z  wielu organizowanych 
przez wejherowską straż miejską. 
W  latach ubiegłych realizowano rów-
nież m.in.  programy związane z  bez-
pieczeństwem w  ruchu drogowym 
dzieci, a w szczególności:  „Bezpieczna 
droga do  szkoły” oraz  program „Od-
blaskowe Wejherowo.”

Literacki zakątek 

Adam Dąbrowa – Klein

Preludium zmartwychwstałe
Białą pianą na polanie
Przebiśniegi już podrosną
Znów przybędziesz Zmartwychwstanie
Którąż wiosną którąż wiosną

Zmartwychwstanie
Przyjdziesz, wiosno, znów zaranna
Z  przebiśniegiem  Zmartwych-
wstania.

Wrzucisz w morza chłód i zamęt,
Przyobleczesz  w  Zmartwych-
wstanie.

W lesie ptasi wokół balet,
Świszczysz,  trylisz,  Zmartwych-
wstanie.

Na Dąbrowie, na polanie
Rozgwieździłoś,    Zmartwych-
wstanie.

W ciszę wiejską rozesłane
Miękko  zstąpisz,  Zmartwych-
wstanie.

W sercach ludzi zapoznane,
Spłyniesz  z  wiosną,  Zmartwych-
wstanie.

W szkołach i przedszkolach 
na terenie Wejherowa trwa program 
prewencyjny realizowany przez straż 
miejską „Jacek i Agatka na drodze”. 
Wejherowscy funkcjonariusze 
odwiedzili dzieci z Przedszkola 
Samorządowego nr 2 im. Kubusia 
Puchatka.

Strażnicy miejscy 
z wizytą w przedszkolu

Ks. Zygmunt Maliński był wieloletnim pro-
boszczem parafii NMP Królowej Polski. 
W  trakcie pracy kapłańskiej pełnił różne 
funkcje i urzędy na płaszczyźnie dekanalnej 
i diecezjalnej. Między innymi był diecezjal-
nym duszpasterzem Ludzi Pracy. W historii 
Diecezji Chełmińskiej i Archidiecezji Gdań-
skiej zapisał się jednak przede wszystkim 
jako budowniczy kościoła oraz wzorowy 
organizator życia duszpasterskiego parafii. 
W 2007 roku został mianowany prałatem 
i włączony został do grona Kapelanów Ho-
norowych Ojca Świętego Benedykta XVI. 
Ks. Maliński zmarł  15 kwietnia 2019 roku. 
W  pamięci wiernych pozostaje gorliwym 
kapłanem i  pełnym troski o  dobro parafii 
duszpasterzem.
– Mając na uwadze wniosek złożony przez 
parafian  zamieszkujących  przy  tej  ulicy 
oraz  pismo  obecnego  proboszcza  ks.  Pio-
tra Żyndy w pełni popierającego inicjatywę 
wiernych  parafian,  nadanie  nazwy  ul.  Ks. 
Zygmunta Malińskiego uznaliśmy za w peł-
ni zasadne – mówi Jacek Gafka, przewod-
niczący Rady Miasta Wejherowa. 

Droga wewnętrzna przy kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski przy ul. Rybackiej będzie nosiła 
imię Ks. Zygmunta Malińskiego – tak 
zdecydowali wejherowscy radni 
podczas ostatniej sesji Rady Miasta. 

Nowa nazwa ulicy 
– Ks. Zygmunta Malińskiego 

Dotację w  wysokości prawie 204 tys. zł 
otrzymała wspólnota mieszkaniowa przy 
ul. 12 Marca 250. Remont elewacji fron-
towej poprawi wizerunek tego budynku w 
centrum miasta.  
Wejherowskie zabytki już od  13 lat mogą 
liczyć na pomoc miasta w przeprowadzeniu 
remontów. Od 2007 r. Wejherowo przeka-
zało na   dofinansowanie remontów i  prac 
konserwatorsko-restauracyjnych w  zabyt-
kach ponad 5 mln zł. Do tej pory prace wy-
konano w  około 70 budynkach (wspólnot 
mieszaniowych, budynkach prywatnych 
i obiektach sakralnych).
Jak podkreśla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, renowacja zabyt-
ków nie tylko poprawia ich stan techniczny 
i  pozwala je zachować dla przyszłych po-
koleń, ale także poprawia estetykę obiek-
tu, co wpływa pozytywnie na  wizerunek 
naszego miasta.  
– Każdego roku przeznaczamy niemałą pulę 
pieniędzy na ten cel – mówi Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. – To rów-
nież dzięki temu pięknieją w Wejherowie ele-
wacje starych kościołów, zabytkowe ołtarze 
i stylowe kamienice. Dziękuję wszystkim wła-
ścicielom za dbałość o swoje budynki. 

Kolejna wejherowska kamienica 
wpisana do rejestru zabytków otrzyma 
dofinansowanie na sfinansowanie prac 
konserwatorskich – taką decyzję podjęli 
wejherowscy radni na ostatniej sesji. 

Wejherowo dba o swoje 
zabytki

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

Informacja: 
 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt
 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20
Zastępca Prezydenta: Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz
 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara 
 58 677 70 20
Skarbnik Miasta: Anna Lewandowska 
 58 677 71 59 

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie – kierownicy)

Plac Wejhera 8
Wydział Ogólno-Organizacyjny 
 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 
Sekretariat Rady Miasta 
 58 677 70 26, 58 677 70 27
Wydział Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki (Michał Jeliński) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38
Straż Miejska (Zenon Hinca) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49
Kontakt dla prasy Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
Ulica 12-go Marca 195 – Kancelaria Ogólna
Wydział Spraw Obywatelskich 
(Mariola Pokraczyńska) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45
Wydział Finansowy (Justyna Kisielewska – zastępca 
skarbnika) 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych (Agnieszka Szulakowska) 
 58 677 71 08, 58 677 71 13
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (Stanisław Brzozowski) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Urbanistyki (Mirosław Ziemann) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44
Miejski Konserwator Zabytków
(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 
 58 677 71 41
Wydział Spraw Lokalowych (Aleksandra Borkowska)
 58 677 71 25 
Urząd Stanu Cywilnego (Grzegorz Gaszta) 
 58 677 71 31 
Ewidencja Działalności Gospodarczej 
 58 677 71 34, 58 677 71 36
Inspektorat Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
 58 677 71 37, 58 677 71 39
Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych (Dorota 
Popiołek) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o.o. (Roman Czerwiński) 
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
(Czesław Kordel) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32
Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych (Jarosław Jędrzejewski) 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97
Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego (Ewa Puchowska) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(Anna Kosmalska) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 
Wejherowskie Centrum Kultury 
(Jolanta Rożyńska) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75
Miejska Biblioteka Publiczna 
(Ewelina Magdziarczyk-Plebanek), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 – Ratusz Miejski

>

>

>

Co można przekazać: zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny (do 20 kg), baterie 
i akumulatory,  termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony ro-
ślin i owadobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (puste opakowania nie będą 
przyjmujmowane), przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opa-
kowań i ulotek.

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Fo-
rów Sekretarzy Jednostek Samorządu 
Terytorialnego sekretarz miasta Wejhe-

rowa Bogusław Suwara został wybrany 
pierwszym Wiceprzewodniczącym Rady.
Nowym Przewodniczącym Rady został 
sekretarz miasta Lublina Andrzej Wo-
jewódzki, który dotychczas piastował 
funkcję pierwszego wiceprzewodniczą-
cego. Drugim wiceprzewodniczącym 
Rady został Grzegorz Frugalski z  So-
snowca, który ustąpił z  roli Przewodni-
czącego. Do  Prezydium Krajowej Rady 
Forów Sekretarzy JST dołączyli rów-
nież Magdalena Majkowska z  Wielunia 
oraz Krzysztof Augustyn z Gorlic.
Dużą część spotkania poświęcono spra-
wozdaniu z 2 lat działalności Rady. Grze-
gorz Frugalski podsumował wyzwania, 
przed  którymi stoją sekretarze i  pod-
kreślił, że  działalność Rady jest bardzo 
potrzebna, ponieważ jej inicjatywy, 
opiniowanie i  rekomendacje składane 
do  organów administracji publicznej 
wpływają na  kształt pracy sekretarzy 
w całej Polsce.

24 kwietnia mieszkańcy Wejherowa będą mieli możliwość oddania 
powstających wyłącznie w gospodarstwach domowych odpadów 
niebezpiecznych. Należy je dostarczyć osobiście do  kierowcy specjalnie 
oznakowanego samochodu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”. 

Objazdowa Zbiórka Odpadów 
Niebezpiecznych 

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 Ko-
munalnych Sp. z o. o., ul. Obrońców Helu 
1. Punkt jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00-20:00, w sobo-
ty 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 aptekach 
na terenie miasta. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest 
bezpośrednio z domów i mieszkań po ich 
zgłoszeniu telefonicznym - 58 624 66 11.

Bogusław Suwara 
wiceprzewodniczącym 
Krajowej Rady Forów 
Sekretarzy

24.04.2020 (piątek) – postoje przy szkołach:
9:00 – Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, ul. Sobieskiego 279 (przy bud. G)
9:40 – Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344 (postój na ul. Inwalidów 

Wojennych)
10:20 – Szkoła Podstawowa nr 9, Os. 1000-lecia Państwa Polskiego 15
11:00 – LO nr 1, ul. Bukowa 1
11:40 – Powiatowy Zespół Szkół nr 2, ul. Strzelecka 9
12:20 – Powiatowy Zespół Szkół Policealnych, ul. Dworcowa 5
13:00-13:20 – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śmiechowska 36 (parking z tyłu szkoły)
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Zakupiony miernik-detektor odebrał 
naczelnik OSP Wejherowo Maciej Ziół-
kowski z rąk sekretarza miasta Bogusła-
wa Suwary, w  obecności szefa Obrony 
Cywilnej i  Zarządzania Kryzysowego 
Andrzeja Fedoruka.
– To bardzo praktyczne urządzenie zwięk-
sza bezpieczeństwo strażaków podczas ak-
cji ratowniczo-gaśniczych – mówi naczel-
nik OSP Wejherowo Maciej Ziółkowski 
dziękując władzom miasta za zakup tego 
urządzenia. – Miernik  stosujemy,  gdy  za-

Podczas podsumowania akcji z udziałem 
sponsorów i  mediów Elżbieta Wenta 
– właścicielka Cukierni Wenta w  Wej-
herowie poinformowała, że  podczas 
tegorocznej – 8. już akcji „Super Pączki 
pomagają dzieciom” udało się zebrać 
5 650 zł na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych z Klubu Integracyjnego TAO w Wej-
herowie.
Warto przypomnieć, że  decyzją właści-
cielki od  każdego sprzedanego w  tłusty 
czwartek pączka 5% odprowadzanych 
jest na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
– W tą akcję najbardziej zaangażowani są 
nasi klienci, którzy tego dnia kupują u nas 
pączki.  Wielu  z  nich  czyni  to  świadomie 
mając  wiedzę,  że  w  ten  sposób  pomaga-
ją  dzieciom  poszkodowanym  przez  los 
– mówi Elżbieta Wenta dodając, że wie-
le osób pracuje na to, żeby ta akcja spo-

łeczna się udała. – Wielkie wsparcie mam 
ze  strony  zastępcy  prezydenta  miasta 
Arkadiusza  Kraszkiewicza,  pana  Bogda-
na  Tokłowicza,  kierownictwa  Miejskiego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  z  dyrektor 
Anną Kosmalską  i  zastępcą dyrektora Ro-
bertem Kozłowskim na  czele,  przedstawi-
cieli Fundacji Wsparcia „Razem po sukces”, 
jak  również  ze  strony  dziennikarzy  TTM, 
GWE 24, Pulsu Wejherowa, Radia Kaszebe 
a także Nowin, którzy tę akcję nagłaśniają 
wcześniej  na  swoich  stronach  interneto-
wych. Właścicielka cukierni wyznała też, 
że  pomysł na  tę akcje powstał po  prze-
czytaniu książki „Pączkowe drzewo” Ste-
fana Brzozowskiego, która przypadkiem 
trafiła w jej ręce.
Zebrane pieniądze w wysokości 5 650 zł 
właścicielka Cukierni Wenta przekazał 
oficjalnie paniom Iwonie Mostowskiej 

chodzi  podejrzenie,  że  znajdujemy  się 
w  strefie  zagrożonej  wybuchem.  Miernik 
może wskazać zagrożenie wybuchem przy 
rozszczelnieniu  gazociągu  sieci  miejskiej, 
albo  miejsce  wycieku  benzyny.  Ponadto 
lokalizuje miejsce pobytu strażaka a także 
jego bezruch, co może oznaczać że potrze-
buje natychmiastowej pomocy. Bardzo się 
cieszę, że mamy do dyspozycji taki sprzęt.
Jak dodaje sekretarz miasta Bogusław 
Suwara miernik może pracować w  tem-
peraturach od  -40 do  +60 stopni Cel-

scjusza, zachowuje wodoszczelność 
do 60 minut na głębokości do 2 metrów 
oraz jest wytrzymały na wstrząsy i upad-
ki. Dzięki swoim walorom użytkowym 
miernik może być stosowany w  Straży 
Pożarnej, ratownictwie, ale także na bu-
dowach i w przemyśle wydobywczym.

i  Izabeli Minga z  Klubu Integracyjnego 
TAO na  rzecz dzieci. Podkreśliła przy 
tym, że  na końcowy efekt finansowy 
złożyły się również kwoty podarowane 
ne ten cel przez firmę Nowak – Chłod-
nictwo i Klimatyzacja (650 zł) oraz pana 
Bogdana Tokłowicza (400 zł).
– Cieszę się, że ta akcja wpisała się w ka-
lendarz  Wejherowa,  co  pokazuje  że  jest 
skuteczna. Zaś mieszkańcy widząc, że dzie-
ci  niepełnosprawne  czerpią  z  niej  radość, 
chętnie się w nią angażują – mówi Izabela 
Minga.
– Na  co  dzień  blisko współpracuję  z  Klu-
bem  Integracyjnym  TAO  prowadząc  dla 
dzieci  zajęcia  i  inne  imprezy  w  pomiesz-
czeniach naszej Fundacji. Dlatego wiem ile 
znaczy  dla  nich  takie wsparcie  finansowe 
i  społeczne – dodaje Izabela Mazurkie-
wicz, wiceprezes Fundacji Wsparcia „Ra-
zem po sukces”
Jak zapewnia Izabela Minga zebrane pie-
niądze zostaną przeznaczone na  wyjaz-
dy wycieczkowe dla dzieci po kraju pod-
czas wakacji, a także rozwijanie ich pasji 
i zainteresowań m.in. na wyjścia do kina, 
na basen i na kręgle.

Detektor wielogazowy poprawi 
bezpieczeństwo strażaków i mieszkańców

Miasto Wejherowo zakupiło dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 
i przekazało do eksploatacji detektor wielogazowy ALTAIR 4XR. Urządzenie 
poprawi dokładność wykrywanych gazów, bezpieczeństwo ratowanych 
mieszkańców a także strażaków udzielających im pomocy.

W wejherowskiej Cukierni 
Wenta odbyło się 
podsumowanie dorocznej 
akcji „Super Pączki pomagają 
dzieciom”, która ma miejsce 
zawsze w tłusty czwartek, 
kiedy mieszkańcy tradycyjnie 
kupują i spożywają duże ilości 
pączków.

Finał akcji „Super Pączki 
pomagają dzieciom”
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PO CO SEGREGUJEMY?
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!

SZANOWNI PAŃSTWO!

W  związku ze zmianą tzw. ustawy śmieciowej, Ustawodawca zobowiązał samo-
rządy gminne do zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów BIO. Dlatego też już 
od 1 marca 2020 roku w Wejherowie rozpoczynamy segregację BIO – odpadów 
kuchennych.

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. 

ROZSZERZONA ZBIÓRKA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH 
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. Tylko w tego 
typu workach można gromadzić 
odpady BIO, a następnie wrzucać je 
do brązowego pojemnika. Odpady 
BIO z  terenu zabudowy 
zarówno jednorodzinnej, 
jak i  wielolokalowej, będą 
odbierane co tydzień, 
w  terminach wskaza-
nych w  harmonogra-
mie odbioru odpadów. 

CO I JAK ZBIERAMY?
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.

SEGREGUJ BIO 
– DLA ŚRODOWISKA!

Więcej informacji na stronie: 
www.zukwejherowo.pl 

lub pod nr tel. 58 676 95 50. 


