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Miasto walczy z zagrożeniem 
koronawirusem
Informacje wg stanu na 23.04.2020

 Urząd Miejski w Wejherowie za-
mknięty dla interesantów – pracuje 
w trybie wewnętrznym (12.03.2020)

Od 25 marca br. DYŻUR wyłącznie 
w sprawach pilnych od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.30 – 14.00 
pełni: Urząd Stanu Cywilnego 
ul. 12 Marca 195, tel. 58 677-71-32; 
58 677-71-31; 58 677-71-30; e-mail:  
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 te-

lefonów: www.wejherowo.pl/kon-
takt.html),

– drogą elektroniczną (miasto@wej-
herowo.pl),

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

Jednocześnie informujemy, że  godziny 
pracy urzędników nie ulegają zmianie.

 od 16 marca 2020 r. zawieszono 
zajęcia we  wszystkich placówkach 
oświatowych - szkoły, przedszko-
la i  żłobki publiczne i  niepubliczne 
na terenie Wejherowa

 Miasto Wejherowo zakupiło ma-
seczki ochronne wielokrotnego użyt-
ku. Maseczki dla seniorów powyżej 
60.   roku życia rozdawane były na 
Pl. Jakuba Wejhera oraz w siedzibie 
Wejherowskiego stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 
ul. Kopernika. Więcej na s. 7

 31 marca 2020 r. w związku 
z trudną sytuacją gospodarczą 
i społeczną wywołaną epidemią 
koronawirusa, która znacząco 
wpływa na pogorszenie sytuacji 
finansowej wejherowian,  Pre-
zydent Miasta Krzysztof Hilde-
brandt podjął decyzję o przyzna-
niu dwóch ulg: 
1. Najemcy lokali gastronomicz-

nych należących do miasta, któ-
rzy prowadzą działalność, jaka 
została objęta zakazem wyni-
kającym ze wspomnianego roz-
porządzenia, zostaną zwolnieni 
z czynszu.

2. Przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność gastronomiczną ob-
jętą zakazem odroczona zosta-
nie płatność lokalnych podatków 
za okres od marca do czerwca br.

W obu przypadkach będzie to wymaga-
ło wniosku zainteresowanych, gdyż in-
nej możliwości nie przewiduje prawo.  

 odwołano wydarzenia społeczne 
kulturalne, sportowe oraz  o  innym 
charakterze, gdzie przywidywane 
jest zgromadzenie w jednym miejscu 
wielu uczestników

 zawieszono rekrutację do  przed-
szkoli publicznych, oddziałów przed-
szkolnych i  klas pierwszych szkół 
podstawowych. Więcej informacji 
www.wejherowo.pl

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

 zamknięto Filharmonię Kaszubską. 
W  związku z  tym oferta kulturalna 
WCK-u przeniosła się do przestrzeni 
Internetu. W  każdy piątek w  godzi-
nach wieczornych można obejrzeć 
spektakl online: www.wck.org.pl;  
więcej na s. 13

 zamknięto Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną; wejherowska biblioteka 
poleca dostęp do  tysięcy e-booków 
na  platformie Legimi. Do  wyczerpa-
nia miesięcznej puli specjalnych ko-
dów można pobrać je telefonicznie, 
dzwoniąc do  biblioteki (tel.  58  677-
65-70). 

 lasy miejskie (w tym Kalwaria Wejhe-
rowska), jak również polany miejskie, 
place zabaw, obiekty rekreacyjno-
-sportowe oraz leśne parkingi w Wej-
herowie zostały wyłączone z użytko-
wania do odwołania;

 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. 

 Pracownicy Zakładu Usług Komu-
nalnych sp. z  o.o. na  polecenie Pre-
zydenta Miasta odkażali przystanki 
autobusowe na  terenie Wejherowa, 
w szczególności ławki i tablice z roz-
kładem jazdy. Więcej: na s. 11

 w   Strefie Płatnego Parkowania ad-
ministrowanej przez Wejherowski 
Zarząd Nieruchomości Komunal-
nych nie są pobierane opłaty za par-
kowanie

 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 specjal-
ny numer telefonu: 572  240  482, 
pod  którym – od  poniedziałku 
do piątku w godz. 8-19 – można uzy-
skać wsparcie psychologiczne

 Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Wejherowie uruchomił 
telefon dyżurny 58  677  79  63 
przeznaczony wyłącznie dla sa-
motnych osób w podeszłym wieku 
powyżej 65 roku życia, nie posia-
dających rodziny, nie mogących 
poruszać się samodzielnie i  nie 
mających możliwości zabezpie-
czenia swoich potrzeb w  ramach 
pomocy sąsiedzkiej. MOPS  uru-
chomił dodatkowy telefon dyżur-
ny 58 677 79 60, który w sytuacji 
kryzysowej – po  godzinach pracy 
ośrodka – zostanie przekierowa-
ny na numer alarmowy. 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów i  Biuro Obsługi Mieszkań-
ców Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie Sp. z o.o. oraz Biuro 
Obsługi Klienta  EKOZUK Sp. z o.o. 
pracuje wyłącznie w trybie obsługi 
telefonicznej (58)  676-95-50  lub 
obsługi drogą elektroniczną:  
bok@zukwejherowo.pl lub bok@
ekozuk.pl 

 na  stronie internetowej miasta za-
mieszczona została lista lokalnych lo-
kali oferujących swoje potrawy na wy-
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nos lub dowóz. Lista jest otwarta, 
wciąż dopisują się nowe lokale 

 55 komputerów zostanie przeka-
zanych do  6 wejherowskich szkół 
podstawowych. Nowe laptopy 
umożliwią zdalną naukę uczniom, 
którzy nie posiadają sprzętu umoż-
liwiającego im realizację zdalnych 
lekcji.  Więcej na s. 11

Więcej informacji
www.wejherowo.pl

Miasto współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi:

 Pomorską Grupą Poszukiwaw-
czo-Ratowniczą GRYF w  ramach 
akcji #RazemPokonamyWirusa! 
organizuje pomoc – w  zrobieniu 
zakupów osobom starszym i  za-
kup ciepłych posiłków persone-
lowi Szpitala Specjalistycznego 
w  Wejherowie oraz  Zespołowi 
Ratownictwa Medycznego. Wię-
cej na s. 15

 Związkiem Harcerstwa Polskie-
go i  Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Wejherowie, które oferują swoją 
pomoc w zrobieniu zakupów

Bieżące informacje związane 
z nowym wirusem zamiesz-
cza także Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Wejherowie www.psse-wej-
herowo.pl, tel. 58 677 79 05, 
58 677 79 19 lub tel. alar-
mowy: 697 611 090.

W przypadku nasilonych 
objawów można zadzwo-
nić pod nr alarmowy 112 
lub zgłosić się bezpośred-
nio do oddziału zakaźnego 
– najbliższy oddział:

Pomorskie Centrum Chorób 
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdań-
sku – 58 341 55 47; Uniwer-
syteckie Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej w Gdy-
ni tel. 58 622 42 12

Szanowni Państwo!
Chcę w  przejrzysty i  rzetelny sposób po-
informować Państwa o  sytuacji finanso-
wej Wejherowa w  związku z  epidemią 
koronawirusa. Codziennie obserwujemy 
w naszym kraju bardzo negatywne skutki 
gospodarcze i  ekonomiczne wywołane 
epidemią. Nadchodzi prawdziwy kryzys. 
Sytuacja ta w  oczywisty sposób mocno 
uderza w finanse samorządów, gdyż m.in. 
szybko spadają wpływy z podatków, któ-
re są podstawowym źródłem budżetów 
miast i  gmin.  Poza tym ponosimy koszty 
walki z rozprzestrzenieniem się i skutkami 
koronawirusa.
Kiedy w  grudniu 2019 roku uchwali-
liśmy budżet Wejherowa na 2020 rok 
informowałem, że sytuacja jest trudna. 
Wynikało to przede wszystkim z ogrom-
nego niedofinansowania oświaty przez 
rząd, utratę znacznych dochodów z  po-
datków w  wyniku zmian ustawowych 
oraz dużego powszechnego wzrost 
kosztów w gospodarce. Dzięki podjętym 
w  zeszłym roku działaniom oszczędno-
ściowym było możliwe podczas marco-
wej sesji Rady Miasta wprowadzenie do 
budżetu kwoty 19 mln zł uzupełniając 
braki na rok bieżący, aby zapewnić nor-
malne funkcjonowanie miasta.
Obecnie – po uderzeniu wirusa – sytuacja 
budżetu naszego miasta jest bardzo trud-
na. W  zakresie inwestycji będziemy reali-
zowali tylko te zadania, które zostały już 
rozpoczęte lub mają dofinansowanie ze-
wnętrzne. Pozostałe inwestycje jesteśmy 
zmuszeni wstrzymać z braku środków. Jeśli 

sytuacja finansowa samorządów nie popra-
wi się znacząco, to i w latach następnych nie 
będzie możliwości ich realizacji. Wiele za-
dań w życiu społecznym, kulturze, sporcie, 
edukacji itd. będziemy musieli ograniczyć 
lub z  nich zrezygnować. Chcemy jednak 
chronić dofinansowanie dla organizacji 
społecznych, które wnoszą cenny i potrze-
by wkład w życie miasta.
Czy i  kiedy sytuacja finansowa może się 
poprawić? Wszyscy liczmy na odmrożenie 
gospodarki i  jej wzrost po epidemii, choć 
z pewnością będzie to proces długotrwały. 
Polskie samorządy, podobnie jak przed-
siębiorcy i  pracownicy, czekają obecnie 
na pomoc i działania rządu. Bez tego mia-
sta i gminy sobie nie poradzą, gdyż   funk-
cjonujemy dzięki transferom pieniędzy 
w różnej formie z budżetu państwa. Szcze-
gólnie ważny jest tzw. pakiet stymulujący 
przewidziany w  rządowej Tarczy Anty-
kryzysowej. Samorządy mają otrzymać 
dodatkowe środki na inwestycje, przede 
wszystkim drogowe, które mają rozruszać 
gospodarkę. Mamy nadzieje, że  rządowi 
uda się realizować programy, które zapo-
wiedział Pan Premier i Pan Prezydent.
Proszę Państwa o  zrozumienie obecnej 
sytuacji i wyrozumiałość. Ze swojej strony 
oraz moich współpracowników dołożymy 
wszelkich starań, aby w  jak największym 
stopniu łagodzić negatywne społeczne 
skutki koronawirusa. Jestem przekonany, 
że normalność wróci do Polski i do nasze-
go miasta.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą 
i  społeczną wywołaną epidemią korona-
wirusa, która znacząco wpływa na pogor-
szenie sytuacji finansowej wejherowian, 
podjąłem decyzję o  obniżeniu maksymal-
nej stawki czynszu z 10,00 zł, którą miesz-
kańcy mieli zacząć płacić od 01.07.2020 r., 
do 8,00 złotych za 1m2 powierzchni lokalu 
mieszkalnego w  zasobie komunalnym. 
Po obniżce minimalna stawka czynszu wy-
niesie 4,80 złotych za 1m2.
Obniżenie obecnie o  20 % stawki jest re-
alnym obniżeniem opłat czynszowych, 
gdyż  w  okresie od  2011 r. stawka czynszu 
pozostawała niezmienna, a  przecież mieli-
śmy inflacje i inne ceny rosły.  Czynsz w zaso-
bie socjalnym pozostaje na  niezmienionym 
poziomie 50 groszy za 1m2.

Dla wielu mieszkańców  nasza pomoc, to za-
pewne za mało jak na występujące potrzeby, 
ale to bardzo dużo, jak na możliwości miasta 
w  obliczu kryzysu, który również mocno 
uderzy w samorząd. Dlatego wszyscy mamy 
nadzieję, że  rządowi uda się zrealizować 
obietnice zawarte w tzw. tarczy antykryzy-
sowej, które zapowiedział Pan Prezydent 
i Pan Premier, i że to dopiero początek lep-
szych wiadomości dla mieszkańców.
Wcześniej podjąłem już decyzję o  pomocy 
dla przedsiębiorców w  zakresie czynszów 
i  lokalnych podatków, którzy odczuwają 
negatywne skutki ograniczeń i  zakazów, 
wprowadzonych rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia o epidemii.

Oświadczenie Prezydenta 
Wejherowa w sprawie skutków 
finansowych koronawirusa

Krzysztof Hildebrandt
prezydent Wejherowa

Z myślą o mieszkańcach

Krzysztof Hildebrandt
prezydent Wejherowa
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– Rewitalizacja Śródmieścia Wejhero-
wa niesie za sobą konkretne korzyści 
dla mieszkańców tego rejonu – podkre-
śla   prezydent Wejherowa Krzysztof  
Hildebrandt. – Wiele wspólnot mieszka-
niowych korzysta z projektu rewitalizacji, 
gdyż za pieniądze unijne wykonane zostaną 
prace modernizacyjne i remontowe w ich 
budynkach. Dzięki wspólnym wysiłkom, na-
sze miasto pięknieje, a mieszkańcy kamienic 
otrzymują  wyższy standard życia. 

Dofinansowanie na remonty dla 
właścicieli budynków
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, w 2017 r. miasto 
ogłosiło otwarty konkurs na wykonanie 
prac modernizacyjnych prowadzonych 
w  budynkach  mieszkalnych na terenie 
obszaru objętego projektem Rewitaliza-
cji Śródmieścia Wejherowa. Zgłoszono 
wówczas 31 ofert, w  tym 6 ofert Wej-
herowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz 25 ofert wspólnot mieszkaniowych. 
Wszystkie złożone oferty przeszły oce-
nę formalną, ocenę merytoryczną i  wy-
brane zostały do dofinansowania. Łączna 
wartość projektów złożonych w ramach 
konkursu wyniosła ponad 3,6 mln zł.
– Zgłoszone w ramach konkursu zadania 
dotyczyły m.in. wykonania elewacji z ocie-

pleniem ścian, fundamentów i wymianą 
okien oraz drzwi w częściach wspólnych, 
remontów dachów, odwodnienia budyn-
ków, remontów klatek schodowych, a tak-
że zagospodarowania otoczenia wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych – mówi 
Beata Rutkiewicz. – Na wizerunek mia-
sta, na jego postrzeganie przez mieszkań-
ców i turystów, wpływa wiele elementów. 
W Wejherowie, zwłaszcza w ścisłym cen-

trum, mamy wiele zabytkowych już bu-
dynków, które postrzegane są jako atrak-
cje architektoniczne. Warto też zwrócić 
uwagę na konieczność przeprowadzenia 
niezbędnych remontów, w szczególności 
ocieplenia budynków czy zagospodarowa-
nia podwórek. Cieszę się, że znajdujemy 
zrozumienie mieszkańców, którzy pomimo 
dużych trudności związanych z rozlicze-
niem dofinansowania unijnego, chętnie 
z nami współpracują. 
W  2019 r. sześć wspólnot mieszkanio-
wych zrealizowało swoje zadania:

 Wspólnota Mieszkaniowa „3 Maja 
6”, w której wykonano termomoder-
nizację budynku (m.in. wzmocnienie 
fundamentów, wykonanie izolacji 

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa
Kolejne kamienice i podwórka w Śródmieściu Wejherowa zmieniają 
swoje oblicze. Sześć z 31. Budynków mieszkalnych stanowiących wła-
sność wspólnot mieszkaniowych zmodernizowano w ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na którą władze miasta zdoby-
ły dofinansowanie unijne. 

Wyremontowany budynek 
przy ul. Sobieskiego 318 

Ponad 413 tys. zł dodatkowych środków z UE 
dla wejherowskiego projektu!
Władze miasta pozyskały dodatkowe środki w wysokości 413.070,60 zł 
na projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.
 
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, dodatkowe środ-
ki zwiększą wartość unijnego dofinansowania dla projektu realizowanego przez 
miasto. Stanowi to  duży zastrzyk w  obecnej bardzo pogarszającej się sytuacji 
finansowej Wejherowa spowodowanej trudnościami gospodarczymi i budżeto-
wymi wywołanymi przez epidemię koronawirusa. Zadania z  dofinansowaniem 
zewnętrznym to  być może jedyne inwestycje, które będą realizowane w  bie-
żącym roku, a  jeśli się sytuacja finansowa samorządów nie poprawi znacząco, 
to i w latach następnych.
Projekt realizowany jest w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych na obszarze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny G-G-S. W ramach ca-
łego zintegrowanego projektu rewitalizacja jest realizowana w 8. miastach Sto-
warzyszenia.
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przeciwwilgociowej i  termicznej 
fundamentów - izolacja pionowa, 
wzmocnienie ścian elewacyjnych, od-
tworzenie detali, wykonanie elewacji 
budynku, wymiana zdegradowanej 
stolarki okiennej w części wspólnej).

 Wspólnota Mieszkaniowa „Św. Jacka 
32”, gdzie wyremontowano i  docie-
plono elewację budynku wraz z  wy-
mianą stolarki drzwiowej.

 Wspólnota Mieszkaniowa „Sobie-
skiego 256”, gdzie wykonano reno-
wację ściany frontowej, remont i do-
cieplenie pozostałych ścian elewacji, 
wykonano prace dekarskie i  zago-
spodarowano podwórko.

 Wspólnota Mieszkaniowa „Św. Jacka 
18” gdzie wykonano remont elewacji 
wraz z remontem dachu.

 Wspólnota Mieszkaniowa „Sobie-
skiego 318”, gdzie wyremontowano 
elewację budynku (m.in. oczyszcze-
nie elewacji frontowej ze starych 
warstw farby, wzmocnienie podłoża 
na ścianie elewacyjnej, spoinowanie 
muru z  cegły, odrestaurowanie na-
czółków okiennych, wymiana obró-
bek blacharskich).

 Wspólnota Mieszkaniowa „Dworco-
wa 3”, gdzie wyremontowano zabyt-
kową, drewnianą werandę.

W  najbliższym czasie prowadzone będą 
prace konserwatorsko-modernizacyj-
ne w budynkach: przy ulicy Sobieskiego 
328, Sobieskiego 328C oraz u  zbiegu 
Puckiej 1 i  Wałowej 23 w  Wejherowie. 
Przy budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych położonych przy Placu Jakuba 
Wejhera 20, 20A, 20C w  Wejherowie 
prowadzone będą prace dotyczące za-
gospodarowania terenu nieruchomości 
wraz z instalacją kanalizacji deszczowej.

Rewitalizacja podwórek
Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w  ramach działań mia-
sta zlecił opracowanie projektów zago-
spodarowania podwórek w  budynkach 
komunalnych przy ul. Kalwaryjskiej 2a, 
ul. Klasztornej 2 i Klasztornej 4. Dodatko-
wo w budynku przy Klasztornej 2 zostanie 
wykonany remont elewacji wraz z docie-
pleniem ścian, wymianą stolarki okiennej 
i parapetów oraz drzwi zewnętrznych.
W  ramach przebudowy ulicy Kopernika 
zostanie wykonana również rewitaliza-
cja podwórka przy nieruchomości Ko-
pernika 22, zaś w  ramach rewitalizacji 
kwartału pomiędzy ulicami Dworcową 
a  Kopernika nowy wizerunek otrzyma 
podwórko pod adresem Kopernika 1.
Prace zostaną przeprowadzone w  spo-
sób kompleksowy. Zakres prac na  po-
dwórkach obejmie utwardzenie ich na-
wierzchni płytami MEBA z zachowaniem 
funkcji biologicznie czynnej, co umożliwia 

naturalne wchłanianie wód opadowych, 
wykonanie ciągów pieszych z kostki i od-
prowadzenia wód opadowych z rynien do 
kanalizacji deszczowej. Tam gdzie będzie 
to możliwe powstaną wiaty śmietnikowe, 
oświetlenie typu ogrodowego z  lampami 
stojącymi, małą architekturą z  ogrodze-
niami, ławeczkami, koszami na śmieci, 
a  także nasadzeniami zieleni m.in. drze-
wek, krzewów ozdobnych, rabat kwiato-
wych i trawy niskiej.
– Tak przeprowadzona rewitalizacja po-
dwórek powinna przyczynić się do po-
lepszenia warunków życia mieszkańców 
i podwyższenia poziomu estetyki tych 
nieruchomości i ich otoczenia.  Po zakoń-
czeniu prac projektowych realizowanych 
przez WZNK zostaną ogłoszone przetargi 
na realizację poszczególnych zadań, które 
powinny być zrealizowane według począt-
kowych założeń do końca bieżącego roku 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta miasta Wejherowa.

– Należy podkreślić dobrą współpracę Urzędu Miejskiego z mieszkańcami i wspól-
notami mieszkaniowymi – mówi Wojciech Kozłowski, radny miejski, który brał 
udział w przygotowaniu programu rewitalizacji  i jest zaangażowany w jego re-
alizację – Cieszę się, że nasze działania i zabiegi przekładają się na realne korzyści 
dla wejherowian w postaci zagospodarowania podwórek i remontów budynków

Budynek przy ul. Sobieskiego 318 po 
remoncie

W  ramach rewitalizacji przebu-
dowane zostanie podwórko przy 
ul. Kopernika 22

W  budynku przy ul. Dworcowej 
3 wyremontowano zabytkową, 
drewnianą werandę

Budynek przy ul. Sobieskiego 318 
przed remontem



www.wejherowo.pl6

INWESTYCJE

W  ramach inwestycji na ul. Pogodnej 
utwardzono jezdnię płytami drogowymi 
na długości około 283 m. Wykonano tak-
że jednostronny chodnik oraz wyniesio-
ne skrzyżowanie z kostki betonowej. Po  
wykonaniu przebudowy tej ulicy zarów-
no piesi, jak i rowerzyści mogą wykorzy-
stać nowe komfortowe połączenie ulicy 
Myśliwskiej z ulicą Południową.
Aktualnie trwa remont ul. Południowej, 
a  wraz z  tą ulicą zostanie utwardzony 
sięgacz prostopadły do ul. Południowej 
o długości 63 m. 
W tym roku planowany jest również re-
mont ulicy Wąskiej, gdzie na długości 
110 m wymienione zostaną  stare płyty 
drogowe pełne na nowe płyty drogowe 
wielootworowe i  w  ten sposób miesz-
kańcy tej dzielnicy zyskają kolejne połą-
czenie ul. Sikorskiego z ul. Wąską.
– Od kilku lat, w różnych częściach Wejhe-
rowa staramy się systematycznie utwar-
dzać kolejne ulice – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Ta technologia utwardzania ulic jest 
z wielu powodów korzystna. Po pierwsze 
nie wymaga sporządzenia wielobranżowej 
dokumentacji projektowej, która jest kosz-
towna i wymaga kilkunastomiesięcznego 
terminu wykonania. Po drugie płyty speł-
niają również funkcję ekologiczną – czę-
ściowo zatrzymują wodę i umożliwiają jej 
wchłanianie do gruntu. 
– W imieniu mieszkańców południowej 
części Śmiechowa dziękujemy za utwar-
dzanie kolejnych ulic i systematyczną re-
alizację naszych wniosków w tym zakresie 
– podsumowują radni tej dzielnicy Piotr 
Bochiński i Wojciech Kozłowski.  

Kolejne ulice na Śmiecho-
wie zostają utwardzane 
płytami typu jomb. Trwa 
przebudowa ulicy Połu-
dniowej, a jeszcze w tym 
roku rozpocznie się re-
mont ul. Wąskiej. Przypo-
mnijmy, że utwardzono 
płytami także ul. Pogodną 
w tej części Wejherowa. 

Kolejne ulice 
w Wejherowie 
są utwardzane

ul. Południowa

ul. Pogodna

ul. Wąska
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Jak co roku najwięcej środków przezna-
czono na kulturę fizyczną i sport. Wspar-
cie w wysokości 265 tys. zł dostały orga-
nizacje wspierające i  upowszechniające   
ww. dziedzinę życia publicznego. Spo-
śród wielu wejherowskich klubów i  sto-
warzyszeń najwięcej otrzymały: Wejhe-
rowski Klub Sportowy „Gryf” (52 tys. zł), 
Wejherowska Akademia Piłki Nożnej 
„Błękitni” Wejherowo (47  500), Klub 
Sportowy Tytani (33 tys. zł), Wejherow-
ski Klub Bokserski „Gryf” (28 tys. zł) 
oraz  Uczniowski Klub Sportowy „Ba-
sket-Ósemka” (23,5 tys.).
Niewiele mniej, bo 220 tys. zł otrzymały 
organizacje, których celem jest przeciw-
działanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym. Środki te zostały prze-
znaczone m.in. na profilaktykę   i terapię   
uzależnienia od  alkoholu, przeciwdzia-
łanie przemocy w  rodzinie oraz  innym 

uzależnieniom i patologiom społecznym, 
prowadzenie świetlic środowiskowych 
i  opiekuńczo – wychowawczych, czy 
choćby na wypoczynek dzieci i młodzie-
ży w ramach „Akcji Lato”. Ponad połowa 
tej kwoty została przekazana Stowarzy-
szeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego 
„Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”, 
z  czego 17 tys. zł organizacja przezna-
czyła na zwalczanie narkomanii.
Niemałą sumę, 100 tys. zł, w  zeszłym 
roku przeznaczono także na  ekologię 
i ochronę zwierząt oraz ochronę dzie-
dzictwa przyrodniczego. Miasto nie za-
pomniało również o  organizacjach dba-
jących o  kulturę, sztukę, dobra kultury 
i dziedzictwa narodowego – otrzymały 
one łącznie 85 tys. zł. Ponadto 65 tys. 
zł przeznaczono na ochronę i promocję 
zdrowia, a 10 tys. zł na turystykę i krajo-
znawstwa.
Jak podkreśla prezydent Wejhero-
wa  Krzysztof Hildebrandt, głównym 
celem przyznawania dotacji jest wspie-
ranie wszelkich form aktywności spo-
łecznej mieszkańców naszego miasta, 
a przede wszystkim stworzenie warun-
ków do kształtowania prawidłowych re-
lacji między społeczeństwem a  władzą 
samorządową, co w  dzisiejszych cza-
sach jest rzeczą niezbędną. Gwarantuje 
to  pełne i  skuteczne zaspokojenie po-
trzeb społecznych wejherowian w  wie-
lu dziedzinach życia poprzez m.in.  zak-
tywizowanie działalności kulturalnej 
i  sportowo – rekreacyjnej, czy choćby 
wspomaganie nowo powstałych orga-
nizacji.

Miasto wsparło  
60 organizacji pozarządowych
Miasto od wielu lat wspiera 
podmioty, które nie są jednostkami 
podległymi administracji 
publicznej. Sprawna współpraca 
z wejherowskimi stowarzyszeniami 
i organizacjami pozarządowymi 
w znaczny sposób nie tylko wpływa 
na poprawę warunków życia 
mieszkańców naszego miasta, 
ale przede wszystkim na jego 
rozwój. Tylko w ubiegłym roku 
pomoc finansową otrzymało 
aż 60 podmiotów, a jej kwota 
wyniosła 759 100 zł.

Należy nadmienić, że  miasto z  każdym 
rokiem zwiększa środki dla wejherow-
skich organizacji i stowarzyszeń. Dla po-
równania, w 2018 roku łączna suma do-
tacji wyniosła 636,8 tys. zł, a rok później 
dofinansowanie opiewało już na  kwotę 
prawie 760 tys. zł.
Rekordowa kwota dotacji zostanie prze-
kazana również w  tym roku. Podczas 
ostatniej, marcowej sesji Rady Miasta 
Wejherowa przyjęto uchwałę dotyczą-
cą zmiany „Programu współpracy na rok 
2020 Gminy Miasta Wejherowa z organi-
zacjami pozarządowymi oraz  podmiota-
mi ...”, dzięki czemu miasto mogło zwięk-
szyć środki przeznaczone na  wsparcie 
finansowe dla klubów i  stowarzyszeń 
sportowych prawie o  połowę, z  kwoty 
812 tys. zł do kwoty 1,182 mln zł.
Warto dodać, że z każdym rokiem wzra-
sta również liczba podmiotów, które 
otrzymują wsparcie. Organizacjami po-
zarządowymi, które po  raz pierwszy re-
alizowały zadania publiczne w  oparciu 
o dotacje w 2019 roku były: Wejherow-
ska Wspólnota Pokoleń, Fundacja Amor 
Veritatis oraz  Ogólnopolskie Towarzy-
stwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.

Od  16 kwietnia zgodnie z  decyzją rządu, 
mamy obowiązek zasłaniania ust i  nosa 
w miejscach publicznych. W związku z tym 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podjął decyzję o przekazaniu mase-
czek dla seniorów, którzy należą do  osób 
najbardziej narażonych na chorobę.
W  akcji uczestniczyli nie tylko strażnicy 
miejscy oraz  członkowie Stowarzyszenia 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, ale  także przedstawiciele władz 
miasta, w tym m.in. zastępca prezydenta 
Wejherowa, Arkadiusz Kraszkiewicz.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że seniorzy na-
leżą do grupy, która jest najbardziej narażona 
na ciężki przebieg COVID-19, dlatego akcja zo-
stała skierowana właśnie do nich – mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.

Mieszkańcy Wejherowa 
powyżej 60. roku 
życia otrzymali 
maseczki ochronne 
wielokrotnego użytku 
zakupione przez miasto. 
Maseczki rozdawane 
były na placu Jakuba 
Wejhera oraz w siedzibie 
Stowarzyszenia 
Wejherowskiego 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przy 
ul. Kopernika 13.

W Wejherowie 
rozdawano maseczki 
ochronne
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Dyrektor szkoły Danuta Czernewska 
informuje, że  przy „ósemce” rozpoczęły 
się prace związane z budową wiat rowe-
rowych i  miasteczka ruchu drogowego 
„Szkoła na  kołach”. Obiekt powstanie 
obok wejścia do  budynku szkolnego, 
a  w  wiatach znajdą się miejsca w  stoja-
kach na  56. rowerów. Ważną rolę edu-
kacyjną pełnić będzie miasteczko ruchu 
drogowego z  oznakowaniem drogowym 
o  wymiarach 20x15 metrów, na  które-
go terenie znajdą się gry podwórkowe 
z  lustrem, kompasem, rakietą z  planetą 
oraz rakietą z papugą.
Jak mówi inspektor Piotr Nowosiak 
z  Wydziału Inwestycji, Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w  Wejherowie zakres robót 

w  ciągu 1,5 miesiąca wykona za  około 
198 tys. zł brutto.
– Bardzo cieszę się z rozpoczęcia budowy 
wiaty rowerowej i miasteczka rowerowe-
go przy naszej szkole – mówi autorka 
projektu Dorota Chodubska, nauczy-
cielka i radna Wejherowa. – Tego typu 
infrastruktura jest skuteczną zachętą do 
większej aktywności dzieci i młodzieży. 
Wielu z naszych uczniów  przyjeżdża na 
zajęcia na rowerach i hulajnogach, a  po 
zakończeniu inwestycji będą mieli miej-
sce, w których można bezpiecznie zo-
stawić swój rower. Ten projekt ma także 
aspekt edukacyjny, ponieważ powstające 
miasteczko rowerowe będzie służyło do 
nauki przepisów ruchu drogowego i prak-
tycznego szkolenia z zakresu ruchu pie-
szych oraz nauki jazdy na rowerze. Nie-
wątpliwie zwiększy to bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży na drodze.  

W ramach budżetu obywatelskiego ruszyły roboty budowlane 
przy realizacji projektu „Szkoła na kołach – budowa wiaty 
rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu 
o miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8 
w Wejherowie” autorstwa nauczycielki i wejherowskiej radnej 
Doroty Chodubskiej.

„Szkoła na 
kołach” powstaje 
przy „ósemce”

budowlanych obejmuje między innymi 
rozbiórkę istniejącego murku oporowe-
go i  istniejącej nawierzchni z  płyt beto-
nowych, wykonanie 4 wiat rowerowych 
wraz ze stojakami na 14 rowerów każdy, 
wykonanie nowych nawierzchni utwar-
dzonych z kostki betonowej gr. 8 cm i bu-
dowa miasteczka ruchu drogowego wraz 
z palisadą w miejscu murku oporowego. 
Zostanie zamontowana tutaj instalacja 
teletechniczna wraz monitoringiem wi-
zyjnym, który będzie podłączony do ist-
niejącego monitoringu szkoły. Na terenie 
miasteczka ruchu drogowego będą też 
nasadzenia zieleni, mała architektura 
miejska a  także tablica z  regulaminem 
określającym zasady funkcjonowania 
miasteczka ruchu drogowego.
Wykonawcą, wyłonionym w  drodze 
przetargu, jest Zakład Usług Komunal-
nych w  Wejherowie, który to  zadanie 
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Przebudowa istniejącej ulicy Budow-
lanych ma na celu uzupełnienie dwóch 
inwestycji drogowych: już zaprojekto-
wanego, polegającego na połączeniu 
ulicy Przemysłowej z drogą krajową nr 6 
przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 
drogi powiatowej tj. ul. Tartacznej, której 
projektowanie właśnie trwa przez Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie. 
W  ramach inwestycji ma powstać nowa 
jezdnia o  szerokości 7 m wraz z  obu-
stronnymi chodnikami, a  także jedno-
stronną ścieżką rowerową o  szerokości 
2 m. Przebudowane zostaną wszystkie 
istniejące zjazdy indywidualne i publicz-
ne. Wzdłuż nowo projektowanej drogi 
zostaną wybudowane miejsca posto-
jowe dla ok. 60 aut oraz 3 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych. Inwestycja to 
także budowa nowej sieci oświetlenio-
wej, sieci kanalizacji deszczowej, kanału 
technologicznego. Skablowana zostanie 
istniejąca sieć napowietrzna elektro-
energetyczna oraz usunięte zostaną 
kolizje z istniejącymi sieciami. W rejonie 
szkoły, dla zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniów, wykonane zostaną wyspowe 
progi zwalniające. 
Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, przebudowa 
ul. Budowalnych to ważna droga, przy 
której mieści się Powiatowy Zespół Szkół 

nr 3, ale która także zapewnia dojazd do 
wielu wejherowskich przedsiębiorstw. 
– Wiele razy omawialiśmy, konsultowali-
śmy projekt inwestycji z przedsiębiorca-
mi zrzeszonymi w NORDA – Regionalnej 
Izbie Przedsiębiorców – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa.

W obecnej pogarszającej się sytuacji 
finansowej Wejherowa spowodowanej 
trudnościami gospodarczymi i budże-
towymi wywołanymi przez epidemię 
koronawirusa, trudno powiedzieć kie-
dy projekt doczeka się realizacji (więcej 
w oświadczeniu Prezydenta Miasta na 
stronie 3)

Nowa nawierzchnia, zjazdy, 
chodniki, ścieżka rowerowa 
– taki m.in. jest zakres prac 
związanych z przebudową ulicy 
Budowlanych w Wejherowie. Jest 
to jedna z ważniejszych inwestycji 
drogowych prowadzonych przez 
miasto Wejherowo w tzw. dzielnicy 
przemysłowej. 

Trwa 
projektowanie 
ulicy 
Budowlanych
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Przypomnijmy, że celem ogólnopolskie-
go konkursu otwartego „Modernizacja 
Roku” jest wyłonienie i  nagrodzenie 
przedsięwzięć budowlanych „moderni-
zacji” oraz „nowych obiektów” w  prze-
strzeni urbanistycznej ukończonych 
w  roku 2019 wyróżniających się szcze-
gólnymi walorami.
Jak mówi Roman Pikuła, Komisarz Kon-
kursu, Prezes Stowarzyszenia Ochrony 
Narodowego Dziedzictwa Materialne-
go, inwestycja w  Konkurs to inwestycja 
w  gminę, ale także w  firmy budowlane 
i architektoniczne, które w trudnym cza-

sie potrzebują uznania i podziękowań za 
swoją pracę. Dostają wtedy znak i  im-
puls świadczący o  stabilizacji i  bezpie-
czeństwie, ciągłości działań. Nierzadko 
wstrzymywanie takich procesów za-
miast przygotowywania frontu robót 
dla naszych przedsiębiorców skutkuje 
wzrostem bezrobocia i  zobowiązań so-
cjalnych. To niechciane koszty społeczne 
spadające bezpośrednio na gminę.

Sala dla uczniów i dla mieszkańców
Nowoczesna hala sportowa przy Szko-
le Podstawowej nr 5 w  Wejherowie to 
już kolejna inwestycja w  infrastrukturę 
sportową w naszym mieście. 
Sala została tak zaprojektowana, aby 
spełniać oczekiwania wszystkich grup 
wiekowych. Płyta boiskowa ma po-
wierzchnię około 1200 metrów kwa-
dratowych – 44,5m x 27 m. Pozwala 
to rozgrywać mecze zarówno piłki ręcz-
nej, koszykówki i siatkówki, a także bad-
mintona. Znalazła się tutaj także ścianka 
wspinaczkowa o  wysokości 7 metrów. 
Istnieje możliwość podziału sali na dwie 
niezależne połowy. Obiekt posiada od-
powiednie zaplecze m.in. pomieszczenia 
magazynowe na  sprzęt sportowy, osob-
ne szatnie dla dziewcząt i chłopców, toa-
lety oraz niezależne wejście zewnętrzne, 
umożliwiające wchodzenie do  obiektu 
przy zamkniętej szkole. Widownia zapla-
nowana jest na  204 osoby. Przewidziano 
także miejsce dla osoby niepełnospraw-
nej na  wózku inwalidzkim. Podkreślić 
trzeba także, że zagospodarowany zo-
stał także  teren wokół szkoły. 

Do XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.” została zgłoszona inwestycja 
z Wejherowa – budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 5. Inwestycja przeszła do I etapu, teraz 
czekamy na decyzję jurorów. 

Sala gimnastyczna przy „piątce”
  w konkursie „Modernizacja Roku
                         & Budowa XXI wieku”

SPOŁECZEŃSTWO
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99 990 zł – dokładnie taką kwotę otrzy-
mało miasto Wejherowo na  zakup 
sprzętu komputerowego dla najbar-
dziej potrzebujących uczniów uczęsz-
czających do  szkół podstawowych 
w  Wejherowie. Jest to  efekt złożonego 
wniosku na  początku kwietnia br., któ-
ry został pozytywnie oceniony przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
– Bardzo zależało nam na tej dotacji, bo 
doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, 

że nie wszyscy uczniowie posiadają dostęp 
do sprzętu, na którym mogą realizować 
podstawy programowe – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. – W obecnej sytuacji edukacja 
zdalna jest czymś niezbędnym, dlatego 
ważne jest, aby umożliwić dzieciom reali-
zację zdalnych lekcji. Za pozyskane środki 
w wysokości 99 990 zł zakupimy 55 lap-
topów dla szkół, które będą używane 
do nauki w modelu zdalnym. Działanie 

w całości zostało sfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w  ramach Programu 
Operacyjnego Cyfrowa Polska na  lata 
2014 – 2020, Oś I  Powszechny dostęp 
do  szybkiego internetu, Działanie 1.1 
Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości do szerokopasmowego in-
ternetu o  wysokich przepustowościach 
ZDALNA SZKOŁA.
Warto dodać, że  projekt jest odpowie-
dzią na obecną sytuację szkół, związaną 
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu epidemii, spo-
wodowaną zakażeniami koronawiru-
sem. Zamknięcie szkół wymusiło nowe 
standardy prowadzenia zajęć edukacyj-
nych. Uczniowie zamiast w  szkolnych 
ławkach zasiadają przed  monitorami 
komputerów. Niestety wielu z  nich nie 
posiada dostępu do internetu lub sprzę-
tu umożliwiającego im realizację zdal-
nych lekcji.

Jak mówi Andrzej Gorczycki, dyrektor 
techniczny ZUK sp. z o.o. w Wejherowie 
na terenie miasta jest ok. 60 wiat przy-
stankowych.
– Zagrożenie epidemiczne wymaga szyb-
kiej reakcji, dlatego też będziemy tę akcję 
prowadzić codziennie i tak długo, jak bę-
dzie trzeba – mówi Andrzej Gorczycki. 
– Środek używany do dezynfekcji jest bez-
pieczny dla ludzi.
– Chcemy, by mieszkańcy czuli się bez-
piecznie, dlatego robimy wszystko, by 
zminimalizować ryzyko rozprzestrze-
niania się koronawirusa – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. – Profilaktyka jest najważniej-

sza. Musimy także sami przestrzegać 
wszystkich zasad higieny. Zachęcam do 
załatwiania spraw przez internet, ograni-
czenia spotkań, pozostania w domu, jeśli 
to możliwe, śledzenia i stosowania się do 
komunikatów Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego i na stronie Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie.

– Jest to kolejne nasze działanie w tym trud-
nym czasie – mówi Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa. – Oprócz 
obniżki czynszów w mieszkaniach komunal-
nych czy działań na rzecz przedsiębiorców 
trzeba zadbać również o bezpieczeństwo na 
mieście dezynfekując miejsca publiczne czy 
też wzmacniając działania straży miejskiej.

55 komputerów zostanie przekazanych do 6 wejherowskich 
szkół podstawowych. Nowe laptopy umożliwią 
zdalną naukę uczniom, którzy nie posiadają sprzętu 
umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Sprzęt komputerowy trafi 
do najbardziej potrzebujących 
uczniów

Pracownicy Zakładu Usług 
Komunalnych sp. z o.o. 
na polecenie Prezydenta 
Miasta odkażają przystanki 
autobusowe na terenie 
Wejherowa, w szczególności 
ławki i tablice z rozkładem jazdy. 
Odkażanie prowadzone jest za 
pomocą specjalnego preparatu 
dezynfekcyjnego przeznaczonego 
do tego celu. 

W Wejherowie odkażane są przystanki autobusowe

SPOŁECZEŃSTWO
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Jak już informowaliśmy administrato-
rem miejskiego cmentarza jest Wejhe-
rowski Zarząd Nieruchomości Komu-
nalnych, który zajmuje się wszelkimi 
formalnościami związanymi z  pochów-
kiem oraz  nadzoruje prace w  obrębie 
cmentarza. Biuro czynne jest od  ponie-
działku do  piątku w  godzinach od  9.00 
do  15.00. Szczegółowych informacji 
można zasięgnąć pod numerem telefonu 
731 009 142.
Wykaz wszystkich opłat i usług obowią-
zujących na  Cmentarzu Komunalnym 
dostępny jest w  Biurze Administracji 
Cmentarza Komunalnego. Opłat zwią-
zanych z  pochówkiem nie pobiera się 
za  zmarłych w  związku z  wykonaniem 
pochówku na  koszt opieki społecznej. 
W przypadku dochowania drugiej osoby 
do istniejącego grobu, pobiera się opłatę 
na  kolejne 20 lat, którą pomniejsza się 

odpowiednio o 1/20 stawki obowiązują-
cej w dniu pochowku za każdy niewyko-
rzystany rok, opłacony wcześniej.
Dodajmy, że  na nowym cmentarzu 
przewidziano na  razie 2 tysiące miejsc 
w  kwaterach ziemnych i  kolumbariach. 
Dotychczas pochowanych jest na  nim 
około 30 osób. Obecnie w  Wejherowie 
funkcjonują dwa cmentarze – parafialny 
i  komunalny. To  mieszkańcy wybierają, 

na  którym cmentarzu chcą pochować 
swoich bliskich.  
Uwaga! Wjazd i  wejście na  Cmentarz 
Komunalny odbywa się od  strony ulicy 
prowadzącej do Gniewowa, gdyż na po-
zostałej części cmentarza prowadzone 
są prace inwestycyjne i  przejście z  dol-
nego parkingu na  przez teren budowy 
na  cmentarz usytuowany na  górze jest 
zabroniony.

Pierwszą nagrodę w  wysokości 2000 zł 
zdobył Tomasz Chyła z  Gdańska, a  dru-
gą nagrodę otrzymał Filip Cieszyński 
z  Gniewu – 1500 zł. Wiesław Tyszer 
za swoją kompozycję  otrzymał nagrodę 
w wysokości 100 zł. Wyróżnienie w wy-
sokości 500 zł przypadło Magdalenie 
Garbeckiej z Elbląga.
Nagrodzone prace zostaną zamieszczo-
ne na stronie internetowej organizatora. 
W tej edycji konkursu powstawały kom-
pozycje do tekstu pasyjnego:
J 19,26-27: „... Jezës (...) rzecze do Matczi: 
„Niasto, hewò, Twój syn!” Pòtemù rzecze 
ùczniowi: „Hewò, twòja Matka!”. Cytat 
corocznie wskazuje o. prof.  Adam Ry-
szard Sikora OFM, tłumacz Biblii na język 
kaszubski z języków oryginalnych.
O podziale nagród spośród 9 prac kom-
pozytorskich nadesła nych na  kon-
kurs zadecydowało jury w  składzie:  
prof.  zw.  dr  hab. Marek Rocławski 
(przewodniczący) oraz  członkowie 
– dr hab. Wiesława Witosława Frankow-
ska i dr hab. Sławomir Bronk.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, 
a  szczególnie Wiesławowi Tyszerowi, 
muzykowi i  kompozytorowi z  Wejhe-
rowa, który na  co dzień jest organistą 
w Kościele pw. NMP Królowej Polski.

Biuro Administracji Cmentarza 
Komunalnego działa już przy cmentarzu

Mimo prac inwestycyjnych 
prowadzonych na Cmentarzu 
Komunalnym funkcjonuje on 
normalnie. Zainteresowani 
pochówkiem mieszkańcy Wejherowa 
mogą wszelkie formalności załatwiać 
w Biurze Administracji Cmentarza 
Komunalnego znajdującym się 
przy ul. Roszczynialskiego, tuż 
za kwiaciarnią obok parkingu.

Wejherowianin Wiesław Tyszer - dyrygent Chóru Laudate 
Dominum zdobył III nagrodę w VII Ogólnopolskim Konkursie 
Kompozytorskim na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku 
kaszubskim zorganizowanym przez Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Wiesław Tyszer zdobył 
III nagrodę w konkursie 
kompozytorskim

SPOŁECZEŃSTWO
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Filharmonia Kaszubska prezentuje 
wybrane wydarzenia kulturalne, któ-
re zostały przez nią wyprodukowane. 
Pierwszym spektaklem, który udostęp-
niła na swojej stronie było „12 opowieści 
na dobre czasy”. W strefie online Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury można zo-
baczyć także magicznego „Kopciuszka” 
lub niezapomnianą „Onirę”, „Bursztyno-
wą Balladynę” oraz niezwykłe baletowe 
widowisko - „Dziadek do orzechów”.
Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie 
Centrum Kultury i Fundacja ARKA im. 
Józefa Wilkonia przygotowała także 
prezentację wystawy niezwykłego pol-
skiego artysty - Józefa Wilkonia, która 
dostępna jest online. 

Więcej: www.wck.org.pl/
Specjalną ofertę kulturalną przygoto-
wała także  Miejska Biblioteka Publicz-
na w Wejherowie. Jedną z  oczywistych 
aktywności, które pomogą przetrwać 
w tym trudnym czasie, jest czytanie ksią-

żek. Tym, którzy nie zdążyli wypożyczyć 
lektur w  formie tradycyjnej, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Wejherowie, poleca 
dostęp do  tysięcy e-booków na  platfor-
mie Legimi. Do wyczerpania miesięcznej 
puli specjalnych kodów można pobrać 
je telefonicznie, dzwoniąc do  biblioteki 
(tel. 58 677-65-70).
Wejherowskie instytucje kultury, wspól-
nie z  innymi z  naszego regionu, włączy-
ły się w  projekt Nie damy się!/Kultura 
w Twoim domu!. Na stronie wydarzenia 
na  Facebooku (https://www.facebook.
com/events/2704771983088939/?ac-
tive_tab=discussion) publikowane są co-
dziennie materiały filmowe, zawierające 
różnorodne warsztaty, czytanie bajek, 
czy teatrzyki. Pozwalają one uczestni-
czyć młodym widzom w  wydarzeniach 
kulturalnych, ale  zawierają także wska-
zówki do rodzinnych zabaw w domu.
Jednym z  rodzajów odwołanych wyda-
rzeń kulturalnych są spotkania autor-

Chociaż instytucje kultury pozostają zamknięte, oferta 
kulturalna przenosi się do przestrzeni Internetu, tak, 
by móc gościć w naszych domach. Dotyczy to zarówno 
ogólnopolskich, jak i lokalnych twórców i animatorów. 
Dzięki ich działaniom każdy, nie wychodząc z domu, może 
uczestniczyć w spotkaniach, spektaklach, czy innych 
wydarzeniach. W Wejherowie można skorzystać z kilku 
propozycji, które oferuje m.in. Filharmonia Kaszubska 
i Miejska Biblioteka Publiczna.

skie. Stowarzyszenie Unia Literacka 
przeniosła je do  przestrzeni Internetu, 
organizując „codziennie przeciwwiruso-
we spotkania literackie” (o godz. 18.00).
Szczegółowe informacje i nagrania z po-
przednich spotkań na  stronie Unii Lite-
rackiej na  Facebooku: https://www.face-
book.com/unia.literacka
To tylko kilka z propozycji, które pojawi-
ły się w  ostatnich dniach w  przestrzeni 
Internetu. Warto z nich skorzystać i na-
dal uczestniczyć w  życiu kulturalnym, 
pomimo pobytu w domu.

Wejherowska kultura 
w Internecie

SPOŁECZENSTWO 

– Przekładamy tegoroczną edycję Budże-
tu Obywatelskiego na przyszły rok, w tro-
sce o zdrowie i bezpieczeństwo miesz-

kańców, a także zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom równych i realnych możli-
wości przygotowywania i składania wnio-

Ze względu na obecne liczne ograniczenia w życiu społecznym 
związane z epidemią koronawirusa oraz zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom równych i realnych możliwości przygotowywania 
oraz składania wniosków, władze Wejherowa podjęły decyzję 
o przesunięciu Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2021.

Wejherowski Budżet Obywatelski 
– składanie wniosków w 2021 roku

sków – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Kie-
rowaliśmy się ostatnim stanowiskiem 
ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, 
który przyznał, że pomimo planowanego 
stopniowego przywracania do życia go-
spodarki i innych dziedzin życia, niektóre 
ograniczenia pozostaną z nami zdecydo-
wanie dłużej. Pewne jest m.in., że przez 
najbliższe miesiące nie będzie można or-
ganizować dużych wydarzeń społecznych, 
a w miejscach publicznych trzeba będzie 
nadal zakrywać usta i nos. Z tego powo-
du przez jakiś czas musimy przywyknąć 
do restrykcji i z pewnych działań czasowo 
zrezygnować.
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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

>

>

>
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Pomimo, że cały projekt nie został 
jeszcze zakończony i  w  okolicy trwają 
jeszcze roboty budowlane przy innych 
obiektach, Urząd Miejski w Wejherowie 
we współpracy z wykonawcą zadania fir-
mą SKANSKA S.A. otrzymał decyzję na 
użytkowanie wykonanego już parkingu 
wraz z drogami dojazdowymi, który jako 
część inwestycji został dopuszczony do 
ruchu i  eksploatacji. Wartość zakresu 
robót oddanych do użytku to 10,2 mln zł.
W przekazaniu do użytkowania uczestni-
czyły władze Wejherowa oraz dyrektor 
Piotr Kęsikowski z firmy SKANSKA S.A., 
która na zlecenie miasta jest wykonawcą 
zadania. Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt podkreślił, że pomimo 
szalejącego koronawirusa Urząd Miejski 
i firmy wykonawcze starają się pracować 
w  tych trudnych warunkach i  bezpiecz-
nie realizować zdania.
– Bardzo się cieszymy, iż możemy w końcu 
oddać lokalnej społeczności część inwe-
stycji. Na pewno znacząco ułatwi to życie 
mieszkańców Miasta, ale również miesz-
kańców powiatu – mówi dyrektor Piotr 
Kęsikowski ze SKANSKA S.A.

172 miejsca parkingowe, miejsce na 
autobusy, taxi i rowery
Parking został zrealizowany w  oparciu 
o projekt „Budowa Węzła Integracyjnego 

Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami do-
jazdowymi”, na co władze miasta zdobyły 
dofinansowanie unijne z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Projekt realizowany jest 
w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych na obszarze Stowarzysze-
nia Obszar Metropolitalny G-G-S. Projek-
ty drogowe w zakresie węzłów integracyj-
nych realizowane są w 24 lokalizacjach na 
terenie Stowarzyszenia. 
Zadaniem węzła integracyjnego jest 
umożliwienie dojazdu mieszkańcom 
różnymi środkami transportu indywidu-
alnego i  ich pozostawienie, a  następnie 
przesiadka na transport zbiorowy. Jak 
informuje zastępca prezydenta miasta 
Beata Rutkiewicz, parking skomuniko-
wany jest z  drogą krajową nr 6, a  także 
z pobliskimi obiektami handlowymi i sta-
cją paliw. Na parkingu znajdują się łącz-
nie 172 miejsca postojowe, w tym 11 dla 
osób niepełnosprawnych. Wydzielono 9 
miejsc do zatrzymania typu KISS&RIDE 
(„pocałuj i  jedź”), 7 miejsc postojowych 
TAXI, 2 zatoki autobusowe z  wiatami 
przystankowymi. Wybudowano drogi do-
jazdowe i ciągi piesze z kostki betonowej. 
Obok parkingu wzdłuż drogi krajowej nr 
6 powstała ścieżka rowerowa o długości 
723 metrów, a  na parkingu została usy-
tuowana wiata rowerowa i stojaki łącznie 
na 48 rowerów. Zadbano o  ławki, kosze 
śmietnikowe i zieleń uliczną. Wykonano 2 
windy umożliwiające zjazd bezpośrednio 
do tunelu prowadzącego do dworca PKP, 
a  także oświetlenie i  monitoring wizyjny 
czuwający nad bezpieczeństwem osób 
i pojazdów. Parking  posiada pełną infra-
strukturę podziemną, m.in. kanalizację 
deszczową. 
O wcześniejsze oddanie do użytkowania 
potrzebnego mieszkańcom parkingu, 
zanim zakończą się pozostałe roboty 
w okolicy i cały projekt, wnioskowali m.in. 
radni Ruchu Społecznego Wolę Wejhe-
rowo i  Platformy Obywatelskiej Ponad 
Podziałami.

Mieszkańcy mogą korzystać 
z nowego parkingu przy 

dworcu PKP

Władze Wejherowa oddały do użytku 
mieszkańców parking wielofunkcyjny 
pomiędzy drogą krajową nr 
6 a torami PKP, przy dworcu 
kolejowym. Parking stanowi nową 
infrastrukturę komunikacyjną miasta 
i jest podstawowym elementem 
Węzła Integracyjnego Wejherowo 
(Kwiatowa), który usprawni i połączy 
transport indywidualny ze środkami 
transportu zbiorowego.
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Jak informuje Michał Parzych – prezes 
zarządu organizacyjnego PGPR Gryf, 
w ciągu minionych kilku dni wolontariu-
sze grupy wzięli udział w kilku ważnych 
akcjach i  przedsięwzięciach o  charakte-
rze profilaktycznym i społecznym na te-
renie Wejherowa i  Gdańska. Między 
innymi w porozumieniu z dyrektor Mał-
gorzatą Pisarewicz (Szpitale Pomorskie 
Sp. z  o.o.) udostępnili Szpitalowi Spe-
cjalistycznemu w  Wejherowie kame-
rę termowizyjną do  zdalnego pomiaru 
stanów gorączkowych, a  także wypo-
życzyli 4  swoje radiotelefony przeno-
śne na  potrzeby komunikacji pomiędzy 
Szpitalem Specjalistycznym w Wejhero-
wie a  Szpitalem Zakaźnym w  Gdańsku 
(po 2 na każdy szpital).
Nawiązali też porozumienie z OSP Wej-

herowo oraz wejherowskim ZHP w celu 
uruchomienia punktu zbiórki darów 
na  potrzeby szpitali, który mieści się 
w  przyczepie na  ul. Sikorskiego 42 przy 
firmie INSTALERT. Na  przyczepie przy-
czepiona jest lista najpotrzebniejszych 
rzeczy, które mogą przekazywać dobro-
wolnie mieszkańcy.
Ratownicy PGPR Gryf biorą też udział 
w  zabezpieczaniu wejścia głównego 
do  Szpitala Specjalistycznego w  Wejhe-
rowie monitorując kamerą termowizyj-
ną temperaturę ciała osób wchodzących 
do placówki służby zdrowia oraz cel wizy-

ty. Jednocześnie wolontariusze PGPR Gryf 
utrzymują ścisły kontakt z MOPS w spra-
wie ewentualnej potrzeby uczestniczenia 
w pracy zespołu terenowego oraz prowa-
dzą rozmowy w  celu podjęcia podobnej 
współpracy z GOPS Wejherowo.
– Odbieramy mnóstwo pozytywnych re-
akcji społeczeństwa na prowadzone przez 
nas działania w akcji #Razem Pokonamy 
Wirusa, co jest dla nas bardzo motywujące 
– podkreśla Michał Parzych.

Informacje o działalności PGPR Gryf 
publikowane są na bieżąco na stronie:

https://www.facebook.com/pgprgryf.org

Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 

GRYF w ramach akcji #RazemPokonamyWirusa! 

prowadzi i organizuje systematyczną pomoc dla 

osób starszych, samotnych, a także dla lekarzy 

i personelu szpitali oraz Zespołów Ratownictwa 

Medycznego. 

Pomorska Grupa 
Poszukiwawczo-Ratownicza 

GRYF w akcji

SPOŁECZEŃSTWO
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EKOLOGIA

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 otrzymali nieodpłatnie 
brązowe pojemniki w  przypadku 
zabudowy jednorodzinnej będą mia-
ły pojemność 120 l, a  w  zabudowie 
wielorodzinnej – dostosowanej do 
liczby zamieszkałych osób.

Dodatkowo wraz z  pojemnikami. 
Mieszkańcy otrzymali 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. 


