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INWESTYCJE

W oficjalnym zakończeniu realizacji jednej 
z najważniejszych i największych miejskich 
inwestycji, która m.in. połączy północą 
i  południową cześć Wejherowa, uczest-
niczyli Wojewoda Pomorski, Marszałek 
Województwa Pomorskiego, Wicestaro-
sta Wejherowski oraz wejherowscy radni, 
którzy jako pierwsi mogli obejrzeć efekty 
prac podczas spaceru tunelem. 

Prezydent Wejherowa  
Krzysztof Hildebrandt:

-

Marszałek Województwa  
Pomorskiego  
Mieczysław Struk: 

-

-

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich: 

-

Przewodniczący największych  
klubów radnych wejherowskiej  
Radzie Miasta Wojciech Kozłowski 
i Jacek Gafka zgodnie podkreślają:

-

-

-

-
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Justyna Ostrowska, radna Wejherowa:

-

-

Rafał Szlas, radny Wejherowa: 
– -

-

-

Dorota Chodubska, radna Wejherowa: 
– -

-

-

-

-

Paweł Formela, radny Wejherowa:

-

-

-

Trudna inwestycja pod ruchem pociągów
Z uwagi na skalę inwestycji i konieczność 
zamykania ulic węzeł integracyjny Wejhe-
rowo (Kwiatowa) był realizowany etapami 
od 2017 roku. Najtrudniejszym elemen-
tem był tunel (fachowo nazwany wiaduk-
tem) pod wieloma torami kolejnymi, a  do 
tego prowadzony na zakręcie, ukośnie 
do linii torowiska. Inwestycja wiązała się 
z  wybudowaniem nowego układu drogo-
wego pod torami kolejowymi, na których 
przez cały czas trwania inwestycji musiał 
być utrzymany ruch pociągów.

Beata Rutkiewicz,  
zastępca prezydenta Wejherowa:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Węzeł integracyjny Wejherowo  
– łącznie powstało:

 242 miejsca parkingowe/postojowe 
dla samochodów

 80 miejsc dla rowerów
 2 km nowych dróg
 2,8 km chodników
 1,2 km ścieżek rowerowych 
 5 zatok autobusowych

Co zostało zrobione?
 wybudowany został wiadukt pod to-

rami kolejowymi, popularnie zwany 
tunelem, z  włączeniem do ronda im. 
Solidarności w drodze krajowej nr 6

 przebudowano ulice: Kwiatową oraz 
częściowo ul. Spacerową, Dworco-
wą, 10 Lutego i Kopernika

 wybudowano ulicę dojazdową do 
nieruchomości położonych wzdłuż 
ul. Kwiatowej od skrzyżowania 
z ul. Spacerową w kierunku Bolszewa 

 wybudowano skrzyżowanie typu 
rondo: Kwiatowa – Dworcowa 
– 10 Lutego

 przebudowano cztery skrzyżowania: 
I Brygady Pancernej Wojska Polskie-

go – Kwiatowa, Kwiatowa – Spacero-
wa, Spacerowa – Zachodnia, 10 Lute-
go – Kopernika 

 wybudowana została ścieżka o  na-
wierzchni bitumicznej i  szerokości 
2 m wzdłuż ul. Kwiatowej 

 wybudowano miejsca postojowe 
wzdłuż ul. Kwiatowej, przy rondzie 
z ul. Dworcową, 

 wybudowano parking wzdłuż 
ul. Kwiatowej, przy ulicy dojazdowej 
do tunelu 

 przebudowano sieci podziemne: wo-
dociągową, sanitarną, gazową, tele-
techniczną, kanalizację deszczową

 wybudowano oświetlenie, przebu-
dowano sygnalizację świetlną na 
Rondzie Solidarności, urządzenia 
elektroenergetyczne i  teletechnicz-
ne kolejowe

 powstał duży ogólnodostępny par-
kingu dla samochodów i  rowerów 
oraz  przystanków MZK i  PKS po-
między torami kolejowymi, a  dro-
gą krajową nr 6,  połączony ist-
niejącym przejściem podziemnym 
z  dworcem (wykonano dodatkowo 
m.in. windy). 

WYKONAWCĄ WSZYSTKICH ROBÓT 
BYŁA FIRMA SKANSKA S.A

Piotr Kęsikowski,  
przedstawiciel wykonawcy:

-

-

-
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Sprzęt komputerowy z rąk zastępcy pre-
zydenta Wejherowa Arkadiusza Krasz-
kiewicza odebrali dyrektorzy wejhe-
rowskich szkół podstawowych:  SP nr  5 
– Beata Dampc, SP nr 6 – Piotr Litwin, 
SP nr  8 – Danuta Czernewska, SP nr 9 
– Olga Tomaszewska i SP nr 11 – Wioleta 
Podolska. Każda ze szkół otrzymała po 
11 komputerów.
To  już drugi, od  czasu ogłoszenia na  te-
renie Polski stanu zagrożenia epide-
micznego, konkurs organizowany przez 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
w  którym samorządy mogły uzyskać 
100-procentowe dofinansowanie na  za-
kup sprzętu komputerowego umożli-
wiającego uczniom realizację zdalnych 
lekcji. 

-

-

mówi 
, zastępca prezydenta Wej-

herowa ds. ekonomicznych i  społecz-
nych. -

-

O  tym, którym uczniom sprzęt zosta-
nie wypożyczony, decydują dyrektorzy 
szkół. Po zakończeniu nauki zdalnej, lap-
topy będą wykorzystywane przez szkoły 
w celach edukacyjnych.

-

newska

-

 

-

mówi -

szewska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie. 

Dotychczasowe strefy płatnego parkowa-
nia w  pasie drogowym dróg publicznych 
zostaną poszerzone o  parking zlokalizo-
wany przy ul. Wałowej (wjazd od. ul. Rzeź-
nickiej). 
Opłaty zostaną wprowadzone na 
niestrzeżonych gminnych parkingach 

w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem 
drogowym: 

 na parkingu pomiędzy ul. Dworcową a ul. 
Sobieskiego (za PZU),

 na parkingu pomiędzy Parkiem Cedron 
a ul. Wałową,

 na parkingu przy ul. Wałowej (teren po 
wyburzonym sklepie Domator).

Opłaty za postój 
Przypomnijmy, że opłaty za postój pojazdów 
w  pasie drogowym dróg publicznych oraz 
na  niestrzeżonych gminnych parkingach 
w Wejherowie będą będą wynosić:  

 opłata minimalna za parkowanie do 30 
min - 1,00 zł,

-

-

-

-

-

 opłata za postój pojazdu za pierwszą 
godzinę postoju - 2,00 zł,

 opłata za postój pojazdu za drugą godzinę 
postoju - 2,40 zł,

 opłata za postój pojazdu za trzecią 
godzinę postoju - 2,80 zł,

 opłata za postój pojazdu za czwartą 
godzinę postoju i następne - 2,00 zł.

Opłaty abonamentowe uprawniające do po-
stoju pojazdów samochodowych:

 miesięczne w wysokości 80 zł od jednego 
pojazdu,

 całodniowe w wysokości 15 zł od jedne-
go pojazdu.

Opłata za nieopłacony postój pojazdów wy-
nosi 200 zł. Opłaty będą pobierane w  dni 
robocze: od poniedziałku do piątku włącznie 
w  godzinach od 9 do 17. Za parkowanie 
w  soboty, niedziele i  dni świąteczne opłaty 
nie będą pobierane.
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W trakcie odbioru zastępca prezydenta Be-
ata Rutkiewicz poinformowała, że  została 
zakończona realizacja kolejnego projektu 
Budżetu Obywatelskiego na  os. Suchar-
skiego w postaci prawie pełnowymiarowe-
go boiska do gry w piłkę nożną o sztucznej 
nawierzchni. Wykonawcą robót budowla-
nych była firma ELSIK Sp.  z  o.o  z  Żukowa. 
Koszt inwestycji wyniósł 496 tys. zł, czyli 
nie całe pół miliona zł.
- -

-

-

 – mówi -

 dziękując za bardzo dobrą współ-
pracę przy realizacji tego zadania prze-
wodniczącej Rady Osiedla Iwonie Musiał 
oraz  całej Radzie Osiedla, a  także wnio-
skodawcy Dariuszowi Kreftowi i radnym 
miejskim tego rejonu miasta. 

– -

-

-

-

-

-

-

 – mówi , 
zastępca prezydenta miasta.
– 

-

-

-

-

 
– mówi  Przewodnicząca 
Rady Osiedla dodając, że każdy z miesz-
kańców znajdzie tu coś dla siebie, bo jest 
plac zabaw dla najmłodszych, siłownia 
zewnętrzna, boisko do  koszykówki, bo-
isko do  piłki nożnej a  także świetlica 
osiedlowa, w  której organizowane są 
różnego rodzaju spotkania.
Nowowybudowane boisko do  piłki noż-
nej o  pow. 1,8 tys. m2 posiada wymiary 
60 m x 30 m i nawierzchnię ze sztucznej 

trawy poliuretanowej. Płyta boiska zo-
stała wybudowana na  podbudowie wo-
doprzepuszczalnej z odwodnieniem, aby 
można było je użytkować bezpośrednio 
po  deszczu. Obiekt ogrodzony jest pło-
tem z  siatki stalowej powlekanej o  wy-
sokości 4 m, a za bramkami umieszczone 
są piłkochwyty o wysokości 6 m. Boisko 
posiada dwa wejścia – bramę główną 
i furtkę, zostało uzbrojone również w in-
stalację zasilającą i  6 słupów oświetle-
niowych.
W odbiorze uczestniczyli m.in. sekretarz 
miasta Bogusław Suwara, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Leszek Szczypior, 
radni miejscy Justyna Ostrowska, Da-
riusz Kreft i  Czesław Kukowski oraz  in-
spektorzy UM i mieszkańcy.

-

-

-

-

-

-
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Kampania zrodziła się w  Kanadzie 
w 1991 r., prowadzona jest w kilkudzie-
sięciu krajach świata. Noszenie białej 
wstążki ma być symbolem sprzeciwu 
wobec przemocy stosowanej przez męż-
czyzn wobec kobiet, a  także osobistym 
zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, 
że  nigdy nie będzie stosować, akcepto-
wać lub milczeć na temat przemocy wo-
bec kobiet.

-

 mówi -

, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds.  społecznych i  ekonomicznych. 

-

Organizatorem akcji jest Fundacja dla 
Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”, 
więcej informacji: -

. Organizatorzy za-
chęcają mężczyzn do  przypięcia w  tym 
czasie białej wstążki oraz przesłanie wy-
konanego zdjęcia na Instagram lub adres 
mailowy Fundacji „Wschodzące Słońce 
(e-mail: ).

Elektryczny autobus jest cichy, dyna-
miczny, a  przede wszystkim nie emituje 
spalin. Testowany charakterystyczny, 
biały pojazd rozpoznawalny będzie 
po  numerze bocznym – 801. w  pierw-
szych dniach będzie kursował na  linii 
nr  2. Skorzystać z  „elektryka” będą mo-
gli także mieszkańcy Bolszewa, Góry, 
Gościcina, Gowina, Kębłowa czy Kocha-
nowa, bo w  kolejnych dniach pojawi się 
na liniach nr 1, 5, 6, 10, 12 i 16.
Przypominamy, że  w  autobusie testo-
wym, tak jak w  każdym w  sieci Wejhe-
rowskiej Komunikacji Miejskiej, można 
zakupić bilet u  kierowcy z  drukarki, 
a  także skorzystać z  bezpiecznej i  wy-
godnej w  obsłudze Karty Elektronicz-
nej, w  tym również Portmonetki Elek-
tronicznej.
Mercedes eCitaro jest autobusem 
o  standardowej długości (12 metrów) 
i na swój pokład może zabrać 82 pasaże-
rów (w tym 29 na miejscach siedzących). 

O  odpowiedni komfort podróży dbają 
liczne systemy bezpieczeństwa ASR, 
EBS, asystent hamowania BAS, układ 
rekuperacji, a także innowacyjny system 
sterowania ogrzewaniem, który składa 

się z  czujników obciążenia osi rejestru-
jących dane o  liczbie pasażerów. Umoż-
liwia to  automatyczne ustawienie tem-
peratury wnętrza według rzeczywistej 
liczby pasażerów Autobus wyposażony 
jest w baterie litowo-jonowe zabudowa-
ne na  dachu oraz  z  tyłu pojazdu. Zasięg 
elektrycznego autobusu wyprodukowa-
nego przez firmę Mercedes na  jednym 
ładowaniu w  zajezdni autobusowej wy-
nosi ok. 150 kilometrów.

-
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-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Najważniejsze zadania na 2021
Miasto realizuje przed wszystkim inwe-
stycje, na które pozyskało dofinansowa-
nie zewnętrzne oraz z  Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego, m.in.: 

 Budowa ul. Gryfa Pomorskiego 
i ul. Necla

 Budowa połączenia drogowego 
ul. Sucharskiego z ul Strzelecką

 W ramach programu rewitalizacji:  
 Przebudowa ul. Kopernika wraz 

z  zagospodarowaniem wewnętrz-
nego kwartału

 Zagospodarowanie Parku Ka-
szubskiego

 Remonty podwórek 
 Zagospodarowanie terenów przy 

rzece Cedron w rejonie ulicy Wa-
łowej i Rzeźnickiej

 Kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych 

 Budowa zespołu otwartych basenów 
kąpielowych – Centrum Integracji 
Społecznej „Wodne Ogrody”

 Pomorskie Szlaki Kajakowe
 W ramach Budżetu Obywatelskiego:

 Plac zabaw oraz siłownia „Wejhe-
rek” na Osiedlu 1000-lecia PP

 Boisko „Jedenastka” 
 Boisko na Osiedlu Dzięcielskiego

 Obiekt kultury „Kamienica Sztuki”
 Rozbudowa cmentarza komunalne-

go przy ul. Roszczynialskiego
 Przebudowa systemu zagospodaro-

wania wód opadowych i  kanalizacji 
deszczowej

Miasto będzie dalej wspierało rozwój 
kultury, sportu i cele społeczne m.in. po-
przez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły 
oraz współpracę i dotacje dla organizacji 
społecznych, klubów i stowarzyszeń.
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-

-

-
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W tym roku na łamach Nowin Biuletynu 
Informacyjnego UM, na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
i Facebooku w grudniu przypomnimy de-
koracje, które tak pięknie zdobiły nasze 
miasto i dodawały magii w świątecznym 
czasie. 
Pomimo braku konkursu, serdecznie 
namawiamy do dekorowania swoich 
ogrodów, balkonów i okien. Dzięki temu, 
w tym szczególnym czasie, nasze otocze-
nie będzie wyglądało bardzo świątecznie 
i wyjątkowo.
Możecie Państwo na nasz profil FB wy-
syłać zdjęcia swoich dekoracji, można 
też pochwalić się „dziełem” kreatywnego 

sąsiada albo przesłać zdjęcie miejskich 
iluminacji, które wpadły Wam w  oko 
–  może publikacja takich różnorodnych 
ciekawych miejsc będzie dobrym pre-
tekstem aby je odszukać i  podziwiać na 
żywo?
Zróbmy wszystko, aby mimo trudnych 
chwil, było wokół nas świątecznie, ma-
gicznie i  wyjątkowo. Zbierajmy siły 
i energię na przyszły rok!
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Warto podkreślić, że  po zmroku pieszy 
ubrany w  ciemny strój, jest widziany 
przez kierującego pojazdem z  odległo-
ści około 40 metrów. Natomiast osoba 
piesza, mająca na sobie elementy odbla-
skowe, staje się widoczna nawet z odle-
głości 150 metrów. Te dodatkowe metry 
pozwalają kierowcy wyhamować i  bez-
piecznie ominąć pieszego.

-

-

-

mówi 
, zastępca pre-

zydenta Wejherowa. -

-

„Świeć 

przykładem” 
-

– -

-

-

mówi insp. , 
komendant Powiatowy Policji w Wejhe-
rowie.

-

Funkcjonariusze policji będą wręczać 
ufundowane przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa odblaski w  czasie trwania 
akcji „Świeć przykładem”. Elementy od-
blaskowe, wręczane pieszym, noszone 
przy plecakach i  odzieży zewnętrznej 
mają dbać o widoczność uczestników ru-
chu drogowego, bezpieczeństwo miesz-
kańców na  drodze jest jednym z  priory-
tetów władz miasta

Miasto Wejherowo włączyło się do policyjnej akcji 
bezpieczeństwa na drodze. Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa przekazał na ręce 
insp. Beaty Perzyńskiej, komendant Powiatowej Policji 
w Wejherowie 2tysiące sztuk elementów odblaskowych 
w ramach kampanii profilaktycznej „Świeć przykładem”. 
Zawieszki i opaski samozaciskowe wręczane pieszym 
przez policję, mają wpływ na widoczność uczestników 
ruchu drogowego, a bezpieczeństwo mieszkańców 
na drodze jest jednym z priorytetów władz miasta. 

Miasto Wejherowo włączyło się do policyjnej akcji 
bezpieczeństwa na drodze. Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa przekazał na ręce 
insp. Beaty Perzyńskiej, komendant Powiatowej Policji 
w Wejherowie 2tysiące sztuk elementów odblaskowych 
w ramach kampanii profilaktycznej „Świeć przykładem”. 
Zawieszki i opaski samozaciskowe wręczane pieszym 
przez policję, mają wpływ na widoczność uczestników 
ruchu drogowego, a bezpieczeństwo mieszkańców 
na drodze jest jednym z priorytetów władz miasta. 
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Od 1 stycznia 2021 r. wszelkie wpła-
ty na konta Miasta Wejherowa i jego 
jednostek będzie można zrealizo-
wać również w  pięciu punktach ka-
sowych Monetia zlokalizowanych 
na  terenie Wejherowa. Prowizja 
od wpłat do 1 tys. zł wyniesie 2,49 zł, 
powyżej 1 tys. zł – 0,4 proc. od wpła-
canej kwoty.
Zachęcamy do  płatności z  tytułu 
podatków, opłat lokalnych, opłaty 
skarbowej, opłaty za  odpady, opłat 
czynszowych, przelewem. Szczegól-
nie w  czasie epidemii powinnismy 
unikać miejsc publicznych.

Idzie święty i owędy
Poprzez pola knieje

Ale kiedy już przybędzie
Wszędy wokół dnieje

I w pośpiechu łamie względy
Wszystkie „za” i „przeciw”

Bo w świętości swej bezwzględny
Czystkami poświeci

Niepotrzebne mu lichtarze
Lecz ów kij sękaty

Wbrew próżności późnej sławie
Wie co miłość znaczy

Idzie wolno bez pośpiechu
I tak kędy wieje

Z pierwszą gwiazdą i o zmierzchu
Dojdzie do Betlejem

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kana-
lizacji Sp. z  o.o. w  Gdyni ostrzega przed 
oszustami podającymi się za pracowni-
ków PEWIK. Kilku mieszkańców jedne-
go z  osiedli, zgłosiło wizyty mężczyzn 
podającego się za pracownika PEWIK 
i legitymującego się fałszywym identyfi-
katorem. Oświadczył, że musi wejść do 
mieszkania w celu pobrania próbek wody 
do badania. Przynajmniej w jednym przy-
padku, podczas pobytu w  mieszkaniu 
mężczyzna dokonał kradzieży. 

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy 
w zakresie bezpieczeństwa seniora w in-
ternecie i promowanie postawy wspiera-
nia swoich rodziców oraz dziadków w po-
ruszaniu się po cyfrowym świecie. Filmy 
instruktażowe z  ambasadorką kampanii 
– Barbarą Bursztynowicz w  przystępny 
sposób wprowadzają do tej tematyki.
Seniorzy mogą dowiedzieć się, jak bez-
pieczniej korzystać z  rozrywki i  komuni-
kacji przez internet oraz jak szybko i  wy-
godnie załatwiać różne sprawy online. 
Materiały edukacyjne wprowadzą ich też 
w świat ochrony danych oraz dostarczą in-
formacji na temat metod oszustów w sieci, 
na które trzeba szczególnie uważać. 
Poniżej linki do realizowanej kampanii 
informacyjno-edukacyjnej dla seniorów 
pt. Seniorze – spotkajmy się w  sieci, na 
którą złożyło się 5 filmów z udziałem ak-
torki Barbary Bursztynowicz:

Spektakl i film, czyli o bezpiecznej rozrywce w internecie 
 

lub tu:   

E-mail i media społecznościowe, czyli o bezpiecznej komunikacji w internecie 

lub tu:

Sprawy urzędowe i  bankowe, czyli o  bezpiecznym załatwianiu codziennych spraw 
przez internet 

lub tu: 

Antywirus I zaślepka, czyli z czego korzystać, żeby być bezpiecznym w sieci 
 

lub tu:  

Metoda na…, czyli na co powinien uważać w internecie ostrożny senior  

Informujemy, że Bank Millennium 
od 1 stycznia 2021 r. będzie 
pobierał w swoich placówkach 
prowizję w wysokości 2,50 zł 
od mieszkańców dokonujących 
wpłat na konta Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie i jego jednostek. 
W tej samej cenie będzie można 
dokonać płatności w placówkach 
Poczty Polskiej. 

W razie wątpliwości można zadzwo-
nić  na numer 58 66 87 311 i zapytać,  czy 
tego dnia planowana wizyta pracownika 
PEWIK. 

Seniorzy coraz chętniej korzystają z sieci, ale czy wiedzą, 
jak robić to bezpiecznie? Do nich skierowana jest kampania 
„Seniorze  – spotkajmy się w sieci” Ministerstwa Cyfryzacji,  
Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz Warszawskiego 
Instytutu Bankowości, z którym miasto współpracuje już od 3 lat.
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Działaczki Stowarzyszenia Przyjaciół 
Rodziny odwiedził w okresie przedświą-
tecznym Arkadiusz Kraszkiewicz – za-
stępca prezydenta Wejherowa, który 
podczas wizyty wysoko ocenił działal-
ność stowarzyszenia życząc w  imieniu 
Prezydenta Miasta Wejherowa i  wła-
snym, satysfakcji z  wykonywanej pracy 
społecznej, skuteczności w niesieniu po-
mocy potrzebującym, a  także zdrowych 
i  rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności w Nowym Roku 2021.     
– 

-

 – mówi -

. – 

-

-

-

-

.  
Pani Zofia podkreśla, że w  czasach pan-
demii najważniejsza jest pamięć wobec 
tych, którzy są np. zamknięci – w  kwa-
rantannie, czasem ze strachu, albo z ko-
nieczności – chorzy w  łóżku. Misją sto-
warzyszenia jest bezinteresowna chęć 
robienia czegoś dobrego dla drugiego 
człowieka. Warunkiem jest jednak kon-
takt, niekoniecznie bezpośredni, wy-
starczy telefon lub wpis na Facebooku. 
„Dworcowa”, to  ich miejsce spotkań jako 
ludzi nieobojętnych, która jest tworem 
wszystkich. Płacą składki po 24 zł rocz-
nie i  liczą na wsparcie 1% z  podatku od 
osób fizycznych.  
Przez wiele lat świetlica SPR na Dworco-

wej była miejscem, w którym największą 
pomoc otrzymywały dzieci. Dla jednych 
był to ciepły posiłek, dla innych miejsce, 
w  którym mogły spokojnie odrobić lek-
cje, a  jeszcze inne mogły porozmawiać 
o  swoich problemach z  psychologiem, 
prawnikiem, pielęgniarką a  nawet leka-
rzem.  Od pewnego czasu sytuacja tro-
chę się zmieniła,  bo jak zapewnia Zofia 
Kusterska, 500 plus rozwiązało część 
problemów m.in. wsparcia żywnościo-
wego i dodaje: 
– -

-

-

.

https://www.facebook.
com/Stowarzyszenie-

W świetlicy przy 
ul. Dworcowej 12/1 
w każdą środę o godzinie 
10 spotykają się ludzie, 
którym na sercu leży dobro 
rodzin, a w zwłaszcza 
dzieci. To działacze 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Rodziny, którym od 
samego początku kieruje 
niestrudzona liderka 
– Zofia Kusterska. Za 
swoją działalność była 
nagradzana m.in. Statuetką 
Małej Andzi, Drzewkiem 
Szczęścia, a także Nagrodą 
Prezydenta Miasta 
Wejherowa.
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Metropolią już jesteśmy. Teraz 
czas na sformalizowanie współ-
pracy 

Nasze starania o ustanowienie me-
tropolii na Pomorzu trwają już od lat. 
W 2011 r. z inicjatywy prezydenta 
śp. Pawła Adamowicza powstało sto-
warzyszenie samorządowe Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMGGS), w którym współdziała 57 sa-
morządów - zarówno gminy miejskie, 
jak i wiejskie, a także osiem powiatów. 
Na terenie OMGGS mieszka prawie 
1,6 mln mieszkańców. Dzięki metro-
politalnym porozumieniom udało nam 
się pozyskać unijne środki w  ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych. Obecnie OMGGS zarządza fun-
duszami europejskimi o  wartości 1,76 
mln zł, co przekłada się na pakiet pra-
wie 180 projektów o wartości 3,13 mld 
zł. Z  tych pieniędzy powstają węzły 
przesiadkowe, finansowana jest ter-
momodernizacja budynków publicz-
nych, rewitalizowane są miasta i gminy, 
powstają nowe szpitale geriatryczne, 
przedsiębiorstwa społeczne, a  prawie 
18 tys. osób bezrobotnych i  zagrożo-
nych ubóstwem i wykluczeniem dosta-
je pomoc. OMGGS przez lata swojego 
funkcjonowania stał się miejscem wy-
miany poglądów prezydentów, burmi-
strzów, wójtów i starostów z Pomorza. 
Metropolia w  województwie pomor-
skim istnieje więc faktycznie, ale do 
jej dalszego rozwoju niezbędna jest 
ustawa. Dzięki niej samorządy zyskają 
dodatkowe kompetencje i środki finan-
sowe. Na mocy takiej ustawy w 2017 r. 
władze centralne powołały do życia 
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropo-
lię i  jest to na razie jedyny jak dotąd 
– pilotażowy – projekt, który uzyskał 
wsparcie władz państwowych.

Korzyści z ustawy metropolitalnej
Związek metropolitalny jest formą 
współdziałania jednostek samorządu 
terytorialnego przynoszącą konkretne, 
codzienne korzyści dla mieszkańców 
danego obszaru. Uchwalenie ustawy da-
łoby prawo dysponowania dodatkowymi 
środkami na realizację wspólnych zadań. 
5% z  podatku PIT, zasilające dotąd bu-
dżet państwa, przeznaczonych zostanie 
na poprawę jakości życia mieszkańców 
naszej metropolii. W naszym przypadku 
jest to ponad 200 mln każdego roku. Te 
fundusze pozwolą nam na koordynację 
działań dot. zarządzania transportem, na 

zakup dodatkowych autobusów, tram-
wajów, trolejbusów i  pociągów, a  także 
na stworzenie nowych połączeń i  ko-
ordynację budowy priorytetowych dla 
metropolii dróg. Jest to szczególnie waż-
ne dla małych samorządów. Bez ustawy 
metropolitalnej nie będzie można do-
statecznie zadbać o  mieszkańców naj-
mniejszych miejscowości i walczyć z wy-
kluczeniem komunikacyjnym, które jest 
jednym z największych wyzwań naszego 
kraju. Dodatkowy budżet przełoży się na 
wyrównanie standardu usług oświato-
wych i  kulturalnych w  małych i  dużych 
gminach, skoordynowane planowanie 
przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych 
i mieszkaniowych czy wspólną promocję 
zagraniczną atutów gospodarczych i  tu-
rystycznych naszych miast i gmin. 

Ustawa metropolitalna w rękach 
posłów

Pod koniec lipca tego roku projekt 
ustawy metropolitalnej dla wojewódz-
twa pomorskiego przyjęły połączone 
komisje senackie – Ustawodawcza 
oraz Samorządu Terytorialnego i  Ad-
ministracji. Projekt pozytywnie zaopi-
niowało też Ministerstwo Rozwoju. 
W pierwszej połowie września projekt 
ustawy trafił pod obrady Senatu RP. Se-
natorowie podczas trzeciego czytania 
niemal jednogłośnie poparli projekt. 
Ustawa została skierowana do prac 
Sejmie.  

Nawet 200 mln każdego roku może trafić na Pomorze 
dzięki ustawie metropolitalnej. Pieniądze te będą 
przeznaczone przede wszystkim na transport 
zbiorowy, nowe połączenia, wspólny bilet, węzły 
przesiadkowe i drogi, na spójne planowanie 
przestrzenne, promocję, turystykę i ochronę 
środowiska. Ustawa niemal jednogłośnie została 
przegłosowana przez Senat i trafi pod obrady Sejmu. 
Teraz wszystko w rękach posłów. 
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– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

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

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

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

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

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

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

 58 677 70 20
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

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

Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
Kancelaria Ogólna

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

 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

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

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

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

 58 677 71 37, 58 677 71 39

( ) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

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

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

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

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

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

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

>

>

>

SPOŁECZEŃSTWO

Energa Oświetlenie będąc właścicielem 
dużej części oświetlenia drogowego 
w Wejherowie, w ramach obowiązującej 
umowy z  miastem, dba o  stan technicz-
ny urządzeń, którymi świadczy usługę 
oświetlenia ulic w Wejherowie.
– -

-

-

-

-

 – mówi , kie-
rownik Działu Realizacji Usług Kaszuby 
RUO Energa Oświetlenie sp. z o.o. 
Jak dodaje w  bieżącym roku dokonano 
wymiany słupów na  ulicy Dworcowej 
dopasowując je do  istniejących w  tej 
części Wejherowa. Są to słupy typu EVA 
w  kolorze czarnym. Inny rodzaj słupów 
zastosowano na ul. 12 Marca, gdzie wy-
mieniono je na  słupy ocynkowane, do-
stosowane wizualnie do  infrastruktury 
oświetleniowej w tej części miasta.

Energa Oświetlenie sp. z o.o. Sopot Rejon 
Usług Oświetleniowych Wejherowo wymieniła 
w tym roku 12 słupów oświetlenia drogowego 
przy ul. Dworcowej i 8 słupów na ul. 12 Marca 
w Wejherowie. 
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Miasto Wejherowo przekazało Wspól-
nocie dofinansowanie w wysokości  pra-
wie 204 tys. zł, co stanowiło 70 proc. 
rzeczywistych kosztów zadania. Pozo-
stałą kwotę pokryła Wspólnota Mieszka-

niowa „12  Marca 250”. Remont miał na 
celu przywrócenie i  poprawienie stanu 
zachowania zabytkowej kamienicy znaj-
dującej się w  centralnym punkcie mia-
sta. Było to także, jak mówią członkowie 
wspólnoty mieszkaniowej, zahamowa-
nie procesu destrukcji budynku i wyeks-
ponowanie walorów tej kamienicy. Za-
rządcą Wspólnoty jest  WTBS Sp. z o.o.

Ponad 5,2 mln złotych na remonty
Wejherowskie zabytki już od trzynastu 
lat mogą liczyć na pomoc miasta w prze-
prowadzeniu remontów. Od 2007 r. 
Wejherowo przekazało na  dofinanso-
wanie remontów i   prac konserwator-

sko-restauracyjnych w zabytkach ponad 
5,2 mln zł.  Do tej pory prace wykonano 
w  około 70. budynkach (wspólnotach 
mieszkaniowych, budynkach prywat-
nych i obiektach sakralnych).
Jak podkreśla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, renowacja zabyt-
ków nie tylko poprawia ich stan technicz-
ny i pozwala je zachować dla przyszłych 
pokoleń, ale także poprawia estetykę 
obiektów, co wpłwa pozytywnie na wi-
zerunek naszego miasta.  

-

mówi , zastęp-
ca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta -

-

-

-

-

-

-

-

-

Kolejna wejherowska 
kamienica wpisana 
do rejestru zabytków 
odzyskała dawny blask. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
przy 12 Marca 250 
(skrzyżowanie z ul. Pucką), 
otrzymała dotację z 
budżetu miasta na remont 
elewacji frontowej. 
Remont attyki oraz 
rekonstrukcja detali 
architektonicznych: 
sztukaterii i gzymsów, 
stanowił znaczną część 
kosztów remontu. 
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Po raz kolejny Filharmonia Kaszubska 
zaprosiła do obejrzenia spektaklu -

-

„Elfy Trzy” to spektakl o  świą-
tecznej tematyce w  wykonaniu Teatru 
Kultureska, oparty na autorskim scena-
riuszu. Spektakl przesycony był autor-
ską świąteczną muzyką i  wyjątkowymi 
efektami scenicznymi. Historia trzech el-
fów pełna jest żartów, komicznych scen, 
pięknych piosenek, ale i... zwrotów akcji. 
Zawierał wychowawczy morał i  tłuma-
czy dzieciom, dlaczego nie warto być 
niegrzecznym. Jak każde przedstawienie 
Teatru Kultureska była to też doskona-
ła rozrywka rodzinna – świetnie bawić 
będą się także dorośli.

Prace oceniało jury składzie: Jolanta 
Rożyńska – przewodnicząca komisji, 
Joanna Bojke i Karol Formela. Pierw-
sze miejsce otrzymali Oskar i Sławomir 
Roppel za wykonanie szopki z patycz-
ków od lodów; drugie miejsce - Dag-
mara Wełnicka i Bartosz Bochr za wy-
konanie szopki ze zwiniętych papierów 
kolorowych; a trzecie – Bożena Szreter 
za zrobienie dużej szopki z drewna, 

Tradycja tworzenia szopek 
bożonarodzeniowych 
trwa od wieków. Szopki 
symbolizujące pokój, miłość 
i nadzieję, towarzyszą 
corocznym obchodom 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Chcąc podtrzymywać 
i kultywować tę tradycję 
Wejherowskie Centrum 
Kultury zorganizował otwarty 
konkurs tworzenia szopek 
bożonarodzeniowych. 

w której postaci wykonane są z modeli-
ny oraz Alicja Szyjkowska za wykonanie 
szopki z makaronu. 
Wyróżniono także Natalię i  Artura Śle-
powrońskich za szopkę wykonaną z  pa-
tyczków, gałązek, w której postacie zro-
biono z plasteliny.
Prace konkursowe można zobaczyć 
w galerii „przez szybę” w foyer Filharmo-
nii Kaszubskiej.

Kina zamknięte. Teatry zamknięte. 
Filharmonie zamknięte. Artyści 
stęsknieni za publicznością, 
a widzowie za artystami. Kultura 
przenosi się do internetu. 


