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Porozumienie dotyczy wspólnego zamó-
wienia usługi polegającej na wykonaniu 
nalotów samolotem wyposażonym w ka-
merę termowizyjną nad obszarem Gdyni, 
Rumi, Redy i Wejherowa, analizę danych 
i  przygotowanie map termowizyjnych 
2D i 3D. Dzięki współpracy miast i OPEC 
powstanie mapa termowizyjna   całego 
obszaru, a  koszty przedsięwzięcia będą 
niższe.
– W czerwcu 2020 roku uruchomiliśmy 
w OPEC projekt „Zielony Ład”, którego za-
daniem jest dostosowanie działalności fir-
my do europejskiego wymogu ograniczenia 
emisji CO2. Podczas prac zespołu narodził 
się pomysł wykonania map termowizyj-
nych sieci oraz budynków i zaproszenia do 
współpracy miast, na terenie których dzia-
łamy. Identyfikacja miejsc ewentualnych 
wycieków i strat ciepła na sieci ciepłow-
niczej pozwoli nam precyzyjniej planować 
modernizacje i remonty, a tym samym 

minimalizować negatywny wpływ na śro-
dowisko – mówi Janusz Różalski, prezes 
Zarządu OPEC.
W  najbliższych dniach każde z  miast 
podpisze odrębną umowę z  wykonawcą 
usługi – firmą MGGP Aero z  Tarnowa, 
która natychmiast przystąpi do realiza-
cji zamówienia. Warunkiem wykonania 
map termicznych jest wykonanie nalo-
tów w czasie ujemnych temperatur.
– Samorządy lokalne pełnią ogromną 
rolę w budowaniu świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców. Miasto Wejhero-
wo podejmuje szereg inicjatyw na rzecz 
racjonalnego zaopatrzenia w ciepło 
i  likwidację niskiej emisji. Obecnie po-
nad 50% mieszkańców naszego miasta 
korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej 
OPEC. Wspieramy dalszą rozbudowę  
ekologicznego i bezpiecznego ciepła 
z msc,  sukcesywnie wyłączamy tzw. 
lokalne kopciuchy, a objęcie miasta 
termowizją będzie wsparciem dla tego 
procesu – mówi Beata Rutkiewicz, 
Zastępca Prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta.
Jak podkreślają samorządowcy – Marek 
Łucyk, wiceprezydent Gdyni i  Ariel Si-
nicki, wiceburmistrz Rumi, ilość emito-
wanych do powietrza pyłów i CO2 wciąż 
jest za duża, podobnie nadal za duże są 
straty ciepła, dlatego realizacja tego 
wspólnego projektu jest wysoce uzasad-
niona.

Porozumienie jest ważnym krokiem 
w  kierunku współpracy na rzecz klima-
tu. Wszyscy musimy się zaangażować 
w walkę o naszą planetę. Dlatego miasto 
Reda, które ma własną firmę ciepłowni-
czą również przystąpi do współpracy.

Powstaną  mapy strat ciepła na terenie 
Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa

Gdynię, Rumię, Redę i Wejhero-
wo czekają naloty samolotowe, 
w wyniku których powstaną mapy 
termowizyjne budynków i sieci cie-
płowniczej. Przedstawiciele Gdyni, 
Rumi, Wejherowa i Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej (OPEC) podpisali porozumienie 
w sprawie stworzenia lotniczych 
map termicznych terenów zabudo-
wanych. Innowacyjne mapy umoż-
liwią zlokalizowanie miejsc strat 
ciepła w publicznych i prywatnych 
budynkach.

Dzięki danym pozyskanym z  przepro-
wadzenia tego wspólnego projektu, 
w  przyszłości znacznie zredukujemy 
straty ciepła, co pozwoli na redukcję 
gazów cieplarnianych, a także wpłynie 
na oszczędności, które znajdą swoje 
odzwierciedlenie w rachunkach za cie-
pło i w inwestycjach promujących roz-
wiązania nieemisyjne w energetyce. 
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Jak podkreśliła Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, zmiana 
uchwały z  grudnia 2020 r. dotyczącej 
określenia zasad i  trybu korzystania 
z  niestrzeżonych parkingów w  Wejhe-
rowie,  ma na celu zwolnienie z opłat na 
parkingach osób niepełnosprawnych. 
– Biorąc pod uwagę głos mieszkańców 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
-Sopot, jako pierwsza metropolia w Pol-
sce wprowadza zakrojone na szeroką 
skalę rozwiązania systemowe dla osób 
z  niepełnosprawnościami i  ich opieku-
nów ujęte w  Standardzie Minimum na 
Rzecz Osób z  Niepełnosprawnościami 
i Otoczenia. 
„Standard Minimum na rzecz Osób 
z  Niepełnosprawnościami” to zbiór 
działań, które zostaną wdrożone w  59. 
samorządach OMGGS. Są to dokładne 
wytyczne dla włodarzy, jak wprowadzać 
w  metropolitalnych miastach, gminach 
i  powiatach działania na rzecz poprawy 
jakości życia osób z  niepełnosprawno-
ściami i ich otoczenia. 
– Metropolitalny Standard to praca i zaan-
gażowanie wielu środowisk – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa oraz współprzewodnicząca Komisji 
ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS. 
– To wiele spotkań i dyskusji, trudne zderze-

nie różnych poglądów i punktów widzenia, 
które w efekcie doprowadziły do powstania 
dokumentu, który jest wspólnym głosem. 
Od początku wszystkim nam zależało, aby 
każda mieszkanka i każdy mieszkaniec me-
tropolii miał równy dostęp do informacji 
i wsparcia, niezależnie od stopnia niepełno-
sprawności, metody komunikacji i miejsca, 
w którym żyje. Teraz rozpoczyna się praca 
nad wdrażaniem dokumentu. Metropo-
lia będzie edukować i szkolić urzędników, 
a każdy z samorządów dostanie jasne wy-
tyczne,  jak wprowadzać Standard. 
Standard powstał przy współpracy po-
nad 80. ekspertów, m.in. przedstawicieli 
samorządów, osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów, reprezentantów służby 
zdrowia, placówek edukacyjnych i  tera-
peutycznych oraz  poradni psychologicz-
no-pedagogicznych. 
– Ten zbiór uniwersalnych i praktycznych 
rozwiązań, z pewnością  ułatwi codzienne 
funkcjonowanie wszystkim osobom z nie-

i radnych, postanowiliśmy wprowa-
dzić tę zmianę i zwolnić  z tych opłat 
osoby niepełnosprawne – mówi Be-
ata Rutkiewicz. – Jest to także spójne 
z wprowadzonymi na terenie Metropo-
lii nad Zatoką Gdańską, rozwiązania-
mi systemowymi dla osób z niepełno-
sprawnościami i ich opiekunów, a które 

ujęte są w Standardzie Minimum na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 
 i Otoczenia. 

Uchwała wejdzie w  życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Pomorskiego 
z mocą obowiązującą od 1 marca 2021 r. 

pełnosprawnościami – podkreśla Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
– Propozycje przeanalizowano tak, aby ich 
wdrożenie było możliwe na terenie całej 
metropolii, a w przyszłości także w innych 
polskich samorządach.
Według danych GUS, w  co czwartej ro-
dzinie w województwie pomorskim żyje 
osoba z niepełnosprawnością. 
– Wśród głównych działań zapisanych 
w Standardzie znalazły się m.in.: eduka-
cja, czyli  programy dla przedszkoli i szkół 
nt. równego traktowania wspólna regio-
nalna baza danych dot. usług dla osób 
z niepełnosprawnością, baza gabinetów 
lekarskich ze specjalistycznym wypo-
sażeniem i procedurami np. jak znaleźć 
dentystę dla osób z porażeniem mózgo-
wym – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Ale 
także konkretne działania w obszarze 
organizacji czasu wolnego, dostępności 
i mobilności czy pracy. 

Osoby niepełnosprawne nie będą musiały płacić za postój pojazdów na 
płatnych  parkingach należących do miasta – taką decyzję podjęli wejherow-
scy radni podczas styczniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Za zmianą 
uchwały głosowało 13 radnych, a 6 wstrzymało się od głosu. 

Osoby niepełnosprawne nie będą płacić 
za postój na parkingach w Wejherowie

„Standard Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami” to opracowanie, które ma 
ułatwić codzienne funkcjonowanie wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, a samo-
rządom z Pomorza wskaże działania w tym zakresie. To m.in. szkolenia dla przedstawicieli 
służby zdrowia, nauczycieli i urzędników, działania edukacyjne, bezpłatne punkty porad 
prawnych czy doradztwo zawodowe. Metropolitalnemu zespołowi zajmującemu się 
opracowaniem standardu przewodniczyły Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent 
Gdyni i Beata Rutkiewicz – zastępca prezydenta Wejherowa.

Pierwszy standard dla osób 
z niepełnosprawnościami
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Dlaczego należy zachować ostrożność w sieci, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, kto jest narażo-
ny na cyberprzestępczość, jak tworzyć bezpieczne hasła - odpowiedzi na te zagadnienia przygotował War-
szawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Bankowcy dla Edukacji”. Na mocy porozumienia zawarte-
go z miastem Wejherowo i WIB realizowana jest  powszechna edukacja ekonomiczna.
„Bankowcy dla edukacji” to program adresowany do wielu grup społecznych m.in. uczniów, studentów i se-
niorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębior-
czości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Więcej na stronie: www.bde.wib.org.pl

Jak zapowiada wykonawca – firma 
Kruszywo sp. z o.o. prace potrwają ok. 
3 miesięcy. Konieczność wyłączenia 
z  ruchu tego odcinka drogi związana 
jest z budową nowego ronda na skrzy-
żowaniu ul. Strzeleckiej i  budowanego 
łącznika. Trudność stanowią zwłaszcza 
duże różnice wysokościowe projekto-
wanego układu drogowego. 

Urząd Miejski w  Wejherowie i  wyko-
nawca robót - firma Kruszywo sp. z o.o., 
dołożą wszelkich starań, aby zminimali-
zować utrudnienia podczas prowadze-
nia prac budowlanych w  tym rejonie, 
jednak są one nieuniknio ne. Zakres prac 
jest rozległy i wiąże się z przejściowymi 
trudnościami. Liczymy na  wyrozumia-
łość - budujemy dla mieszkańców!

Jak ominąć zamknięty odcinek drogi?
 Objazd zamkniętego odcinka dro-

gi został wyznaczony drogą woje-
wódzką 218: 
– na odcinku od ul. Strzeleckiej do 

drogi krajowej nr 6 na odcinku 
Wejherowo-Kębłowo 

– drogą powiatową na odcinku 
Kębłowo-Rosochy. 

 Na czas prac, na drodze gminnej 
ul.  Kazimierza Grubby oraz ul. Po-
łudniowej w Gościcinie będzie obo-
wiązywał zakaz wjazdu pojazdów 
ciężarowych z  wyłączeniem pojaz-
dów służb miejskich, MZK oraz PKS. 

 W uzgodnieniu z MZK oraz PKS zo-
stały wyznaczone trasy przejazdów 
dla autobusów wraz z  wyznacze-
niem dodatkowych tymczasowych 
lokalizacji przystanków. 

Zmiany MZK
 Objazd w kierunku Gowina Brzozo-

wej przez Zibertowo:
Od Dworca PKP w  Wejherowie 
kolejno: Filharmonia Kaszubska, 
Transportowa, Dom Działkowca, 
Ogródki Działkowe, Zibertowo, Go-
ścicino Fiołkowa, Gościcino Grubby, 
Gowino Zaciszne Zalesie, Gowino 
Pętkowice Grubby, Gowino Kościół, 
Gowino Szkoła , Gowino Brzozowa

 Objazd w  kierunku Wejherowa 
Dworca PKP przez Zibertowo:
Od pętli Gowino Brzozowa kolejno: 
Gowino Szkoła, Gowino Kościół, Go-
wino Pętkowice Grubby, Gowino Za-
ciszne Zalesie, Gościcino Grubby, Go-
ścicino Fiołkowa, Zibertowo, Ogródki 
Działkowe, Dom Działkowca, Trans-
portowa, Filharmonia Kaszubska, Fil-
harmonia Kaszubska, Dworzec PKP.

 Dla linii 12 wyłączone zostają przy-
stanki: Sobieskiego – GS, Sobie-
skiego – Sąd, Starostwo Powiato-
we,  Starostwo Powiatowe, Gowino 
Zaciszne Zalesie, Gowino Zaciszne 
Zalesie, Gowino Pętkowice Grubby.

Od czwartku, 18 lutego br. zostanie zamknięta ul. Strzelecka 
- na odcinku od ul. Herberta w Gowinie do granicy z miastem 
Wejherowo. Jest to związane z budową nowego połącze-
nia drogowego łączącego ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką 
w Wejherowie. Objazd prowadzony będzie drogą krajową 
nr 6 oraz przez Luzino do ronda w Rosochach (skrzyżowanie 
ulic Wejherowskiej i Luzińskiej). 

Zamknięcie ruchu na ul. Strzeleckiej 
– od ul. Herberta w Gowinie 
do granicy z miastem Wejherowo

Dlaczego należy zachować ostrożność w sieci
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Jednym z  głównych źródeł dochodów 
miasta są podatki płacone przez miesz-
kańców z  tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT). Do budżetu mia-
sta trafia ok. 38 proc. całkowitej kwoty 
podatku dochodowego płaconego przez 
jej mieszkańców – osoby fizyczne. Za-
tem jest istotne, gdzie rozliczamy swój 
podatek dochodowy. Jest to  szczególnie 
ważne obecnie, kiedy z  powodu pande-
mii znacznie spadają wpływy podatkowe 
do budżetu miasta.
– To pieniądze na realne inwestycje, które 
mogą podnieść standard życia wszystkich 
mieszkańców naszego miasta. Im większa 
kwota podatku wpłynie do miejskiej kasy, 
tym więcej będziemy mieli możliwości re-
alizacji kolejnych inwestycji i innych zadań 
na rzecz wejherowian – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa.
Jak wiadomo jest spora grupa osób, która 
mieszka w  Wejherowie, a  nadal zamel-
dowana jest w  innej miejscowości i  tam 
z  przyzwyczajenia wysyła zeznania po-
datkowe. Płacąc podatki tam, gdzie się 
mieszka, można realnie wpłynąć na  po-
prawę swojego codziennego życia i  naj-
bliższego otoczenia.
Osoba niezameldowana na  pobyt stały, 
ale  mieszkająca w  Wejherowie, może 
rozliczyć się w  Urzędzie Skarbowym 
w Wejherowie. O faktycznym miejscu za-
mieszkania informuje się Urząd Skarbo-
wy, wpisując właściwy adres w  rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT. Dzięki temu 
dochody z  podatku dochodowego (PIT) 
zasilą budżet Wejherowa, a nie inną miej-
scowość, w której się już nie mieszka.

Jak powiedział prezydent  Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, uchwała, 
którą przygotował i  zaproponuje rad-
nym, zwolni przedsiębiorców z  jednej 
z trzech rat opłaty pobieranej za sprze-
daż alkoholu spożywanego „na miejscu” 
w lokalu. 
– Dotyczyć to będzie przedsiębiorców 
prowadzących sprzedaż napojów alko-
holowych w lokalu na terenie miasta 
Wejherowa, którzy zostaną zwolnieni 
z opłaty drugiej raty należnej za 2021 r. 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych – mówił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt – Z kolei przed-
siębiorcy, którzy dokonali opłaty pełnej 
stawki za cały 2021 rok z góry, otrzymają 
zwrot równowartości jednej raty. Biorąc 
pod uwagę bardzo trudną sytuację przed-
siębiorców tej branży uważam, że każda 
forma wsparcia będzie istotna i zasad-
na. Ze zwolnienia i zwrotu części opłaty 
w Wejherowie skorzysta  45. przedsię-
biorców branży gastronomicznej.  

Wsparcie przedsiębiorców 
Przypomnijmy, że do tej pory miasto 
udzieliło wsparcia przedsiębiorcom 
prowadzących działalność objętą cza-
sowym ograniczeniem działalności wy-
nikającym z  rozporządzeń rządowych 
z powodu pandemii. 

W marcu 2020 r., miasto zaproponowa-
ło dwie ulgi:

 Najemcom lokali użytkowych na-
leżących do  miasta, którzy prowa-
dzili działalność objętą czasowym 
ograniczeniem wynikającym z  roz-
porządzeń rządowych, obniżono 
stawkę czynszu do 1 złotówki + VAT. 
W  zdecydowanej większości z  tej 
ulgi skorzystali przedsiębiorcy 
z branży gastronomicznej. 

 Na wniosek przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gastrono-
miczną objętą zakazem, odroczono  
im  płatność i  rozłożono na raty lo-
kalne podatki. 

Ponownego wsparcia wejherowskim 
przedsiębiorcom tej branży miasto 
udzieliło w  październiku 2020 r., kiedy 
decyzją rządu wstrzymana została sta-
cjonarna działalność lokali gastrono-
micznych. Przedsiębiorcy wynajmujący 
lokale należące do miasta, na czas ogra-
niczenia swojej działalności mogli i nadal 
mogą liczyć na obniżenie czynszu za na-
jem lokalu do  1 zł + VAT. Ta pomoc jest 
wciąż kontynuowana. W związku z obec-
ną sytuacją kryzysową, jest przychylność 
władz miasta na odroczenie terminu 
płatności podatku od nieruchomości lub 
rozłożenia jej na raty. 

Warto rozliczyć PIT 
w Wejherowie!

Apelujemy, aby podatki rozliczać i pła-
cić w miejscu zamieszkania. Budowa 
i modernizacja dróg lokalnych, ścieżek 
rowerowych, chodników, placów 
zabaw, wydatki na kulturę i sport 
oraz oświatę – to zadania finansowa-
ne m.in. z podatków mieszkańców. 
O faktycznym miejscu zamieszkania in-
formuje się Urząd Skarbowy, wpisując 
właściwy adres w rocznym zeznaniu 
podatkowym PIT.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaproponował częściowe 
zwolnienie przedsiębiorców z branży gastronomicznej z opłaty konce-
syjnej w związku z zamkniętymi lokalami w wyniku rządowych ob-
ostrzeń. Wejherowscy przedsiębiorcy będą zwolnieni z jednej raty opła-
ty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu i zamiast trzech rat w 2021 roku 
zapłacą dwie. Taki projekt uchwały przygotował prezydent Krzysztof 
Hildebrandt, o czym poinformował podczas spotkania z dziennikarzami. 
Teraz dokument trafi pod obrady Rady Miasta. 

Wejherowo zwolni gastronomię z opłaty 
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
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Obowiązkiem spisowym będą objęte: 
 osoby fizyczne stale zamieszkałe 

i czasowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i  innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach nie będą-
cych mieszkaniami na terenie Polski, 
osoby fizyczne nie mające miejsca 
zamieszkania; 

 mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania i  inne za-
mieszkane pomieszczenia nie będą-
ce mieszkaniami. 

W  tegorocznym spisie będą także 
zbierane podstawowe dane m.in. wiek, 
adres zamieszkania, stan cywilny, 
obywatelstwo, poziom wykształcenia, 
ale także te dotyczące aktywności za-
wodowej czy stopnia niepełnospraw-
ności. Na liście są również informacje 
na temat miejsca zamieszkania czy 
przebywania za granicą oraz gospo-
darstwa domowego, rodziny, domu 
lub mieszkania. 
Jak informuje Główny Urząd Staty-
styczny, Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie 
realizowany głównie metodą samo-
spisu internetowego. Ta forma po 
raz pierwszy w  historii będzie obo-
wiązkowa. Nie oznacza to jednak, że 
jeśli ktoś nie jest w stanie tego zrobić 
samodzielnie, zostanie do tego przy-
muszony. Kto ze względu na wiek czy 
stan zdrowia nie będzie mógł czy 
umiał wypełnić ankiety, pomogą mu 
w  tym rachmistrzowie albo poprzez 
wywiad telefoniczny, albo wywiad 
bezpośredni. 

Koordynator akcji 111 sztabu przy 
Wejherowskim Centrum Kultury Se-
bastian Niewola dziękuje wszystkim 
wykonawcom, wolontariuszom i  oso-
bom wspierającym datkami akcję do-
broczynną skierowaną na  pomoc dla 
oddziałów dziecięcej laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy oraz pod-
kreśla: – To bardzo zadowalający wynik 
jak na czas pandemii!
W  tym roku 29. Finał WOŚP w  Filhar-
monii Kaszubskiej miał charakter online, 
a  Orkiestrobus promujący wydarzenie 
pojawił się w kilku miejscach na terenie 
Wejherowa m.in.  na os.  Fenikowskiego, 
os.Kaszubskim, os.  Sikorskiego, ul.  Su-
charskiego oraz na parkingu przy Filhar-
monii Kaszubskiej na u. ul. Hallera pobu-
dzając zainteresowanie.
W trakcie koncertu WOŚP on line na te-
renie Filharmonii Kaszubskiej wystąpili: 
Orkiestra „Fermata”, Teatr Tańca Sa-

rasvati, Dziecięcy Teatr Tańca, Zespół 
„Achat”, Studio Tańca Rytm Dance, Ane-
ta Todorczuk, Zespół „Fucus”, Koło Ani-
macji filmowej dla dzieci, Grupa filmowa 
Focus, Grupy taneczne Elżbiety Czeszej-
ko, Chór Męski „Harmonia”. Kacper Ku-
szewski, Wejherowski Chór Mieszany 
„Camerata Musicale” oraz Klub Taneczny 
„Świat Tańca”.
Sztabowe Puszki Stacjonarne były 
w  Wejherowie, Redzie i  Gościcinie. 
Zaś wolontariusze z  puszkami WOŚP 
kwestowali od  godz. 9.00 do  17.00 
w  10.  miejscach w  Wejherowie, w  tym: 
Przedszkole Mapeciaki w  Wejhero-
wie (na  ul. Sucharskiego i  ul. płk. Dąbka 
w  Wejherowie oraz  w  Redzie), Firma 
Wikęd w  Luzinie, Twoje  Biuro Rachun-
kowe w  Wejherowie ( ul.  Sobieskiego), 
Body Space w Wejherowie (Osiedle Ka-
szubskie), Sklep Łasuch w Gościcinie i TK 
Chopin w Wejherowie.

Spis 
Powszechny 
2021
Narodowy Spisy 
Powszechny 
Ludności i Mieszkań 
2021 będzie 
przeprowadzany 
od  kwietnia 2021 r. 
do 30 czerwca 
2021 r. 

Mimo pandemicznych obostrzeń związanych 
z koronawirusem Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy dobrze zagrała w Wejherowie 
zbierając podczas 29. Finału 74 397 zł. 

wejherowskiej Orkiestry
Serduszka 

Więcej na s. 15
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INWESTYCJE

Inwestycje drogowe 
i oświatowe, kontynuacja 

programu rewitalizacji, 
realizacja kolejnych pro-

jektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego – tak 

inwestycyjnie wyglądał 
2020 rok w Wejherowie 

pomimo uderzenia ko-
ronawirusa i ogłoszenia 

pandemii. Włodarze Wej-
herowa, mimo trudności 

i bardzo ograniczonych 
środków finansowych, 

starają się, aby miasto się 
rozwijało i powstawały 

nowe inwestycje, a miesz-
kańcy mogli korzystać 

z kolejnych atrakcyjnych 
miejsc. Łącznie na inwe-

stycje i ich przygotowanie 
miasto wydało  ponad 

40  mln zł. 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
Jest ciężko, ale walczymy, bo miasto musi się rozwijać

– Rok 2020 był niezwykle trudny i wszystko wskazuje na to, że nadal 
czeka nas bardzo ciężki okres. Nie ma wątpliwości co do tego, że pan-
demia miała i wciąż ma, duży wpływ na budżety samorządów m.in. 
szybko spadły wpływy z podatków, które są jednym z podstawowych 
źródeł budżetów miast i gmin. Ogromnym problemem było nadal nie-
dofinansowanie oświaty z budżetu państwa i brak rekompensaty skut-
ków zmian w ustawie o podatku PIT. Jednak pomimo tej trudnej sytu-
acji, robiliśmy wszystko, aby mieszkańcy odczuli to w jak najmniejszym 
stopniu. W 2020 r. zakończyliśmy m.in. budowę tunelu w ciągu ulicy 
Kwiatowej, budowę sali gimnastycznej przy wejherowskiej „piątce”, bu-
dowę dwóch ważnych parkingów: przy wejherowskim szpitalu i przy 
dworcu kolejowym w ramach budowy Metropolitalnego Węzła Inte-
gracyjnego Kwiatowa. Oddaliśmy do użytku mieszkańcom Park Cedron 
– zieloną oazę w centrum miasta, a na prace rewitalizacyjne w Parku 
Kaszubskim przy ul. Sobieskiego podpisaliśmy umowę. Prowadzone 
były i są w dalszym ciągu, prace związane z rewitalizacją podwórek 
i remontami budynków w Śródmieściu Wejherowa. Rozpoczęły się duże 
inwestycje drogowe – budowa nowej drogi łączącej ulice Strzelecką 
z Sucharskiego, budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego oraz przebu-
dowa ul. Kopernika. Wykonaliśmy też inwestycje osiedlowe – zakoń-
czyliśmy m.in. utwardzanie ul. Południowej, zaś na ukończeniu była 
budowa oświetlenia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na ul. Karnow-
skiego. Realizowaliśmy projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Jak widać, oprócz dużych ogólnomiejskich inwestycji, były też zadania 
skierowane do poszczególnych dzielnic, o które wnioskują mieszkań-
cy i radni. Dziękuję zdecydowanej większości radnych za współpracę 
w tym trudnym okresie  i zrozumienie powagi sytuacji. 

– podsumowanie inwestycji w Wejherowie
2020 rok 
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 W y b u d o w a n o 
parking przy szpi-
talu, obok ul. Ja-
galskiego

Inwestycje drogowe w 2020 roku
 Zakończono Metropolitalny Węzeł Integracyjny Kwiatowa z dużym parkingiem przy dworcu PKP 

i tunelem pod torami kolejowymi

 Utwardzono ul. Południową (z płyt drogowych) 

 Rozpoczęto budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego
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Rewitalizacja Śródmieścia
 Oddano do użytku Park Cedron – teren pomiędzy ul. Wałową i rzeką Cedron

 Rozpoczęto budowę połączenia 
drogowego łączącego ulicę Su-
charskiego z ul. Strzelecką 

 Podpisano umowę na  rewitalizację Parku Kaszubskiego pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Strzelecką 

 Podpisano umowę na  budowę ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie

 Rozpoczęto przebu-
dowę ul. Kopernika 
i podwórek przy tej 
ulicy
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 Budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawo-
wej nr 9 

 Budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu dro-
gowego przy Szkole Podstawowej nr 11 

 Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej 
na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostnika 

 Zakup sprzętu ratowniczu niezbędnego podczas ak-
cji ratowniczych, gaśniczych, zabezpieczeń imprez 
kulturalnych i sportowych oraz materiały promu-
jące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży dla 
strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wejherowie.

Trwały postępowania przetargowe na wyłonienie wy-
konawców kolejnych projektów inwestycyjnych z bu-
dżetów obywatelskich:

 Budowa boiska „Jedenastka” – etap II 
 Budowa placu rekreacyjnego na os. Tysiąclecia 

„Wejherek – od przedszkola do seniora” 
 Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzię-

cielskiego

W 2020 r. przygotowywana była 
dokumentacja projektowa dla 
kolejnych inwestycji m.in.:

 Budowa parkingu przy ul. Zamkowej 
 Przebudowa ul. Budowlanych 
 Budowa ul. Stefana Żeromskiego 
 Przebudowa ulicy Hallera
 Zagospodarowanie terenu łącznika ul. Strzeleckiej 

z ul. Kalwaryjską

Wejherowski Budżet Obywatelski 
– realizacja inwestycji w 2020 roku 
(O Budżecie Obywatelskim pisaliśmy szerzej w styczniowych 
NOWINACH)

 Budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu dro-
gowego przy Szkole Podstawowej nr 8 

 Rozpoczęto budowę zespołu otwartych base-
nów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej 
„Wodne Ogrody”,

 Podpisano umowę na przebudowę parkingu leśne-
go i budowa przystani kajakowej wraz z infrastruk-
turą w Wejherowie” w ramach realizacji projektu 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Północy, 
rzeka Reda – miasto Wejherowo”.

Inne zadania inwestycyjne
 Oddano do użytku halę sportową przy Szkole Pod-

stawowej nr 5

 Zakończono termomodernizację budynków komu-
nalnych przy ul. Wniebowstąpienia 5B, przy ul. Ju-
dyckiego 12, przy ul. Przemysłowej 42 

 Przebudowano budynek przy ul. św. Jacka 19 
 Rozpoczęto przebudowę i remont budynku na cele 

związane z kulturą pn. „Kamienica Sztuki” 
 Doświetlono przejście dla pieszych i wykonano sy-

gnalizację świetlną na ul. Karnowskiego
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Kącik Literacki 
Adam 

Dąbrowa-Klein

Założono trzy daty graniczne wy-
miany starych kotłów w zależno-
ści od długości ich lat użytkowania.  
W przypadku najstarszych kotłów, 
które nie mają określonej klasy, na-
leży je wymienić już do 1 września 
2024  r. Do 1 września 2026  roku 
należy wymienić piece i kotły o kla-
sie (3  i  4). Najpóźniej do 1 lipca 
2035 roku należy wymienić piece kla-
sy 5. W mieście, w pierwszej kolejno-
ści będzie obowiązywała konieczność 
podłączenia się do sieci ciepłowni-
czej lub gazowej, o  ile będzie istniała 
taka możliwość.
– Skala problemu jest gigantyczna. 
W województwie pomorskim mamy 
ok. 100 tys. kotłowni i emitorów wysoko-
emisyjnych zanieczyszczających powie-
trze – mówił marszałek województwa 

Mieczysław Struk. – Warto wspomnieć 
o powiązaniu zanieczyszczenia środowi-
ska z chorobami cywilizacyjnymi. Pyły 
w powietrzu wpływają choćby na choro-
by układu oddechowo-krążeniowego.
– Dofinansowaniem na wymianę pieców 
zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, który posiada środki – jak 
sam twierdzi – na wsparcie mieszkańców 
miast w tym zakresie – podkreśla Be-
ata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Aby 
przyspieszyć pracę i ułatwić dostęp do 
tych środków Miasto zdecydowało się 
podpisać porozumienie z WFOŚiGW, na 
mocy którego od stycznia 2020 r. miesz-
kańcy Wejherowa mogą uzyskać pomoc 
na miejscu, bez konieczności wyjazdu do 
Gdańska.

Dlatego też chcemy zachęcić mieszkańców Wejherowa 
do  wzięcia udziału w  naszym konkursie ekologicznym 
pt: „Pokochaj segregację!”.
Celem konkursu jest pokazanie, że  segregacja odpadów 
w  domu nie jest trudna. Konkurs  polega  na samodzielnym 
wykonaniu przez Autora fotografii przedstawiającej w  jaki 
sposób segreguje odpady w domu.
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec Wej-
herowa. Na Zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 

Szczegóły na temat naszego konkursu znajdują się na na-
szym funpage https://www.facebook.com/zukwejherowo oraz 

w Regulaminie konkursu.
Regulamin do pobrania.

WAŻNE! Czym nie można palić 
od 1 stycznia 2021 r.?

 muł węglowy
 flotokoncentraty
 węgiel brunatny 
 paliwa zawierające biomasę o wilgot-

ności powyżej 20 proc. 

Czym ogrzewać dom?
 paliwo gazowe
 gaz płynny LPG
 lekki olej opałowy 
 biomasa stała o  wilgotności poniżej 

20 proc. 
 ogrzewanie elektryczne i OZE
 węgiel dobrej jakości (wymagana ko-

pia świadectwa jakości)
 ciepło z sieci OPEC

Czy można palić w kominku?
Tak, ale:
Tam, gdzie jest dostęp do sieci ciepłowni-
czej, dopuszcza się jedynie okazjonalne 
używanie kominków, o ile spełniają wyma-
gania w zakresie ekoprojektu, a ich eksplo-
atacja nie powoduje uciążliwości, w  tym 
zadymienia, na terenach sąsiadujących.

Więcej na: 
www.pomorskie.eu/polityka-antysmogowa

Masz pytania? 
Napisz: powietrze@pomorskie.eu

Kościół w Leśniewie
Pamięci Lidzi Lepackiej  

Ogień krwawych cegieł pogranicza
Na wzgórzu starej jak czas ziemi

Dotykam serca protestanckiej prostoty
I oczu Bëloków burych jak pióra sójki

Zagubionych w wodach Biélawë
W Leśniewie niedzielnej pamięci
Tchnienie klawikordu z Koncertu

Brandenburskiego Jana Sebastiana
Hen nad zmierzwioną powałą darżlubskich buków

Na Dąbrowie czyhający zegar Jughansa
Odmawia pacierze wiejskiego trwania

Preludium domowe
Do domowej kolebki drogi moje wiodą,
W śniegu pogubione, w szumie zawiei.

Do bram ogrodu z babci cieniem młodym
Nieustannie pukam w skostniałej nadziei.

Coraz bliżej do terminów wymiany starych kotłów, zgodnie 
z uchwałami antysmogowymi  przyjętymi przez radnych 
województwa pomorskiego. Dotyczą one zmiany ogrzewania 
domów w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza. Mają one 
przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie. 

Zbliża się czas wymiany starych 
kotłów węglowych

Konkurs ekologiczny 
pt. Pokochaj segregację!

Segregacja czy też trend bycia EKO 
jest bardzo popularny wśród naszego 
społeczeństwa w związku z tym chcemy 
pokazać, iż wielu mieszkańców Wejherowa 
angażuje się w dbanie o nasze środowisko 
w  tym prowadzi prawidłową zbiórkę 
odpadów w swoich domach.
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Dyżurujący w tym punkcie ratownik – żoł-
nierz Wojsk Obrony Terytorialnej, twier-
dzi że codziennie wykonywanych jest tutaj 
około 150-200 pobrań. Żeby zrobić bez-
płatne badanie w  ramach NFZ na  obec-
ność koronawirusa – wymaz z gardła typu 
RT-PCR, trzeba mieć skierowanie od leka-
rza pierwszego kontaktu. Badań antyge-
nowych punkt nie prowadzi.

Polskie Towarzystwo Laryngektomo-
wanych Pomorski Oddział Rejonowy 
w Gdańsku z siedzibą w Gdyni zaprasza 
na bezpłatną naukę mowy zastępczej 
wszystkich chorych, którzy w  wyni-
ku przeprowadzonej operacji utracili 
głos i  dotknięci zostali dolegliwościami 
utrudniającymi normalne życie.
Stowarzyszenie zajmuje się rehabilitacją 
poszpitalną głosu i mowy. Dla członków 
Towarzystwa organizowane są obozy 
rehabilitacyjne z nauką mowy zastępczej 

Od  15 stycznia Seniorzy powyżej 
80.  roku życia mogą zarejestrować się 
na  szczepienia przeciwko COVID-19 
na  konkretny termin. Zaraz potem, bo 
od 22 stycznia, będą mogły zrobić to oso-
by, które skończyły 70 lat. Pozostali będą 
mogli zgłosić chęć zaszczepienia poprzez 
krótki formularz online. Dzięki temu 
otrzymają informacje, gdy  ruszy reje-
stracja na konkretny termin dla konkret-
nych grup wiekowych lub zawodowych.
Formularz zgłoszenia chęci szczepienia 
dla wszystkich osób powyżej 18. roku 
życia (aktywny od  15.01) dostępny jest 
na stronie www.gov.pl/szczepimysie.
Osoby spełniające powyższe kryte-
ria wiekowe mają 3 możliwości zapisu 
na szczepienie:
Skorzystanie z  całodobowej, bezpłatnej 
infolinii 989 – Wystarczy numer PESEL 
oraz numer telefonu komórkowego. Pod-
czas rejestracji będzie można wybrać do-
kładny termin oraz miejsce szczepienia.
Elektroniczna rejestracja poprzez stro-
nę internetową pacjent.gov.pl – W  tym 
przypadku konieczne jest posiadanie 
Profilu Zaufanego. Osoby, które go nie 
posiadają, powinny skontaktować się 
z  infolinią Narodowego Funduszu Zdro-
wia (tel.  989), bezpośrednio z  wybra-
nym punktem szczepień lub skorzystać 
ze wsparcia swojej przychodni.
Bezpośredni kontakt z wybranym punk-
tem szczepień – Mapa i  dane kontak-
towe wszystkich punktów szczepień 
dostępne są na stronie www.gov.pl/web/
szczepimysie.
Osoby posiadające aktualne orzeczenie 
o  niepełnoprawności w  stopniu znacz-
nym, a także osoby starsze, które zareje-
strowały się na szczepienie przeciw CO-
VID-19, mające trudności z  dotarciem 
do punktu szczepień, mogą zgłaszać chęć 
skorzystania z  transportu organizowa-
nego prosimy o  kontakt pod  numerem 
telefonu: 58 677 70 70 (od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Od 15 stycznia możliwa jest 
rejestracja na szczepienia 
przeciwko Covid-19 na terenie 
całego kraju. W Wejherowie 
powstało siedem punktów 
szczepień.

Rozpoczęły się 
szczepienia na 
Covid-19. Zobacz, 
gdzie zaszczepić się 
w Wejherowie Zapotrzebowanie na badania testowe na obecność 

koronawirusa COVID-19 wśród mieszkańców jest duże. 
Mobilny punkt testowania na parkingu przy Szpitalu 
Specjalistycznym w Wejherowie – obok lądowiska LPR 
przy ul. dr. A. Jagalskiego 2, ma co robić.

Mobilny punkt testowania 
obecności koronawirusa 
ma co robić

oraz prowadzone są spotkania z różnymi 
specjalistami.
Zadanie współfinansowane jest ze środ-
ków Miasta Wejherowa dla mieszkań-
ców Wejherowa.
Wszystkich, którzy chcą wstąpić do PTL 
zapraszamy na zajęcia, które odbywają 
się w  każdy czwartek od godz. 13 do 15 
w  Gdyńskim Centrum Organizacji Poza-
rządowych Gdynia ul. 3 Maja 27/31. Kon-
takt do przewodniczącego Henryka Pilaw-
skiego tel. 58/698 07 56 lub 604 184 017

Bezpłatna nauka mowy zastępczej

Przypomnijmy, że  punkt działa 
we  wszystkie dni tygodnia – od  po-
niedziałku do  niedzieli, w  godzinach 
od  godz. 9 do  16. Więcej informacji 
tel. 791 725 540.  Mobilny punkt pro-
wadzi Sim-Med. Sp. z o.o. przy współ-
pracy z  Urzędem Miejskim w  Wejhe-
rowie, który udostępnił w  tym celu 
część parkingu.

SPOŁECZEŃSTWO
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Potwierdzeniem wysokiej jakości peł-
nionej służby przez wejherowskich 
strażników jest fakt wpisania Straży 
Miejskiej z Wejherowa przez Wojewodę 
Pomorskiego z dniem 5 marca 2020 roku 
do rejestru jednostek współpracujących 
z systemem Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. A  takim statusem mogą 
pochwalić się tylko Straże Miejskie w Ło-
dzi i w Kielcach.
Działania wejherowskiej Straży wspo-
maga monitoring miejski, na  któ-
ry składa się 50 kamer obrotowych 
i  60  stałych oraz  system alarmowy 
na  Kalwarii Wejherowskiej złożony 
z  26 zestawów. W  2020 roku Straż 
Miejska liczyła 27  strażników i  3 pra-
cowników cywilnych.
Komendant Straży Miejskiej w  Wejhe-
rowie Zenon Hinca zapewnia, że współ-
praca wejherowskiej Straży Miejskiej 
z  Policją i  społeczeństwem układa się 
wzorcowo. Nie wyobraża sobie spraw-
nego funkcjonowania Straży Miejskiej 
bez współpracy z policją i mieszkańcami 
miasta. 

 Współpraca z Policją
–  Podejmujemy wspólnie z Policją różne 
działania m.in. w zakresie patrolowania 

miasta, monitoringu a także wymiany 
informacji. Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego są u nas niemal codziennie. Przy-
kładowo w ubiegłym roku przekazaliśmy 
Policji 192 materiały dowodowe np. w po-
staci nagrań z miejskiego monitoringu. 
W 2020 roku strażnicy i policjanci współ-
pracowali ze sobą w 1329 przypadkach 
i odbyli wspólnie 267 patroli. – mówi Ze-
non Hinca.
Jak dodaje w  ubiegłym roku strażnicy 
miejscy podjęli 21 990 interwencji, w tym 
4 564 na zgłoszenie mieszkańców. Ujaw-
nili 21 przestępstw i  ujęli na  gorącym 
uczynku i  przekazali Policji 41 osób po-
dejrzanych o dokonanie przestępstw lub 
wykroczeń. Zaś w okresie od 2 kwietnia 
do 31 grudnia w działaniach związanych 
z  Covid-19 wzięło udział 2652  straż-
ników podejmując 1062 interwencji-
,w  trakcie których udzieli 805 pouczeń 
i 165 mandatów, a 78 skierowali do Sądu 
Rejonowego w  Wejherowie (ponadto 
14 spraw jest w toku czynności wyjaśnia-
jących).
Strażnicy brali też udział w  takich ak-
cjach prewencyjnych jak Bezpieczna 
droga do szkoły,  Bezpieczny Pieszy, Bez-
pieczne Ostatki, Pomagamy Bezdom-
nym oraz Niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego. Brali też udział w rozdawa-
niu maseczek mieszkańcom.

 Blisko z mieszkańcami
– Bardzo dobrze układa nam się też współ-
praca ze społeczeństwem. Otrzymuje-
my mnóstwo sygnałów od mieszkańców 
o reakcję na różne zdarzenia np. o pomoc 
w sytuacji zagrożenia, prośby o interwen-
cję a nawet przeprowadzanie kontroli 
prewencyjnych. Od nowego roku każdy 
strażnik musi wykazać się pracą w zakresie 
prewencji, szczególnie dzielnicowi, którzy 

oprócz czynności administracyjno-porząd-
kowych, mają również obowiązek rozma-
wiać z mieszkańcami i znać ich problemy 
w danym rejonie miasta. – podkreśla Ze-
non Hinca.
Jak mówi komendant dzięki telefo-
nom od  mieszkańców Straż Miejska 
dowiaduje się o  wielu zaobserwowa-
nych w  mieście zdarzeniach. Jedną 
z  takich spraw są wizyty dzikich zwie-
rząt na  terenie Wejherowa, zwłaszcza 
dzików w  Parku Miejskim, które ryjąc 
trawniki dokonują zniszczeń. Strażnicy 
często patrolują park i  szybko reagują 
na sygnały o ich pojawieniu się płosząc 
niemile widzianych w  parku gości. Je-
sienią naliczono 30. stałych bywalców, 
w  tym dzików łaciatych. Od  strony 
północnej miasta przychodzą daniele 
i  białe sarny – albinosy (6 sztuk). Upa-
trzyły sobie okolice Biedronki w  rejo-
nie os.  Kaszubskiego, gdzie mogą zna-
leźć resztki warzyw na  śmietniku. Zaś 
od  strony południowej w  rejon cmen-
tarza próbują wchodzić sarny, które 
zjadają kwiaty na grobach. A że Wejhe-
rowo otoczone jest lasami, to zwierzęta 
coraz śmielej wchodzą do miasta w po-
szukiwaniu pożywienia.

 W systemie Państwowego 
Ratownictwa Medycznego

Wojewoda Pomorski z  dniem 5 marca 
2020 roku wpisał wejherowską Straż 
Miejska do  rejestru jednostek współ-
pracujących z  systemem Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. Straż ma 
na  swoim wyposażeniu defibrylator 
i  profesjonalny zestaw do  udzielania 
pierwszej pomocy mieszczący się w tor-
bie ratownictwa medycznego, a 7 straż-
ników miejskich posiada uprawnienia 
ratowników medycznych.

Wejherowska Straż 
Miejska zaliczana jest 
do jednych z najlepiej 
zorganizowanych 
formacji porządkowych 
na terenie naszego 
województwa, a nawet 
w Polsce. Pełni służbę 
całodobowo dysponując 
systemem monitoringu 
wizyjnego i odpowiednim 
wyposażeniem. Dzięki 
obecności Straży Miejskiej 
Wejherowo jest na pewno 
dużo bezpieczniejsze. 
Na tę opinię zasłużyło 
dzięki dobrej współpracy 
z mieszkańcami i Policją. 

Strażnicy 
miejscy dobrze 
współpracują 
z mieszkańcami
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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 (Iwona Piastowska)
 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 
(Grzegorz Gaszta) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45
Wydział Finansowy 
 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

>

>

>

SPOŁECZEŃSTWO

Autorem artystycznego projektu „Dro-
ga” zespołu Bruno Światłocień jest Bro-
nisław Ehrlich, wszechstronny artysta 
- muzyk, poeta, plastyk, który od lat kon-
sekwentnie kroczy swoją artystyczną 
ścieżką. „Droga” jest piątym albumem 
w  dorobku tego artysty, na którym za-
równo muzyka i  teksty jak i  mastering 
oraz mikst, są efektem pracy i wizji jednej 
osoby. Współpracuje z  nim od samego 
początku, czyli od 2010 roku, wejherow-
ski perkusista Kordian Sikorski.
Nagrodzona tytułem „Płyta roku 2020 
w Trójmieście” przez portal rock3miasto.

pl, to wielki  sukces zespołu Bruno 
Światłocień. Album ukazał się w lipcu 
ubiegłego roku. Muzyka zespołu Bru-
no Światłocień to połączenie ambit-
ne, darkwave, new wave z  gotyckim 
rockiem, a  to wszystko podlane jest 
sporą dawką melancholii ze szczyptą 
depresji. Formacja, aktualnie w  solo-
wym wydaniu, konsekwentnie podą-
ża własną ścieżką artystyczną, mając 
w dorobku pięć albumów.

Kolejnym sukcesem wejherowianki jest 
wywalczenie w Mistrzostwach, odbywa-
jących się w  Ostrowcu Świętokrzyskim, 
dwóch brązowych medali w  konkuren-
cjach 50 m i  100 m stylem klasycznym. 
Ania uczęszcza do Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Wejherowie i trenuje w Uczniow-
skim  Klubie Sportowym Tri-Team Rumia 
pod okiem trenera Dmytro Nazarenko.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wejherowski projekt artystyczny 
Bruno Światłocień pt. „Droga” 
zwyciężył w muzycznym plebiscycie 
tegorocznej edycji konkursu na płytę 
rockową w Trójmieście organizowany 
przez portal rock3miasto.pl. Tym 
samym album „Droga” został uznany 
za najlepszą płytę minionego roku 
w Trójmieście.

Nagroda dla zespołu Bruno 
Światłocień za płytę „Droga”

Anna Bielawa 
– wicemistrzynią Polski 
Juniorów Młodszych

Podczas Zimowych Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu 
Anna Bielawa, w konkurencji 100 m 
stylem zmiennym, zdobyła srebrny 
medal i tytuł Wicemistrzyni Polski. 
Ania pokonując dystans w czasie 
1:05.29 ustanowiła rekord okręgu 
pomorskiego.
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