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Wszystkim mieszkańcom Wejherowa
życzę zdrowych, pogodnych i pełnych miłości Świąt Wielkiej Nocy.
Niech te nadchodzące dni przyniosą nam też nadzieję.
Wierzę, że wspólnie przezwyciężymy ten trudny czas.
Dlatego dbajmy o siebie i o swoje rodziny.
Wesołych Świąt!

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt  
wraz ze współpracownikami
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 „Wodne Ogrody” powstają między uli-
cami Kalwaryjską i Strzelecką, w miejscu 
starego otwartego basenu wybudowa-
nego w 1939 r. przez ówczesnego bur-
mistrza Wejherowa Teodora Bolduana. 
Dawny basen przy ul. Kalwaryjskiej 
budzi nadal ogromy sentyment i przy-
wołuje miłe wspomnienia wielu miesz-
kańców Wejherowa. W latach osiem-
dziesiątych obiekt przeżywał prawdziwe 
oblężenie, ale z czasem zaczął podupadać 
i w 1990 roku został zamknięty. Po ponad 
30 latach to się zmieni.

Basen wróci po 30 latach 
– Nowy kompleks otwartych basenów 
kąpielowych poszerzy możliwości wypo-
czynku i atrakcyjnego spędzania wolnego 
czasu dla małych i starszych wejhero-
wian. Robimy to dla wszystkich mieszkań-
ców  Wejherowa – podkreśla prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
– Obiekt będzie stanowił uzupełnienie na-
szej infrastruktury rekreacyjno-sportowej 
i turystycznej. Jest to długo oczekiwana 
i przygotowywana inwestycja, bowiem 
prace nad przygotowaniem rewitalizacji 
tzw. starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej 
trwały kilka lat. Jej realizacja w tym mo-
mencie nie jest przypadkowa. Na każdą 
inwestycje nadejdzie czas.

Centrum Integracji Społecznej
Nowo powstający obiekt będzie miej-
scem spotkań mieszkańców Wejherowa. 
Przestrzeń zostanie podzielona na base-
nową i wypoczynkową. W ramach inwe-
stycji powstanie m.in. basen rekreacyjny, 
basen dla dzieci, wodny plac zabaw oraz 
tzw. „dzika rzeka”.  Atrakcją będą tak-
że trzy zjeżdżalnie, w  tym jedna ponad 
80-metrowa oraz wanny z  hydramasa-
żem. Wybudowany zostanie budynek 
administracyjno – techniczny oraz szat-
niowy, w  którym oprócz szatni znajdzie 
się m.in. lokal gastronomiczny podzielo-
ny na tzw. część mokrą (dla gości obiek-
tu) i suchą.  
Prace obejmują nasadzenia zieleni, 
oświetlenie oraz postawienie obiektów 
małej architektury: ławek, koszy na śmie-
ci, stojaków rowerowych oraz mobilnych 
wież dla ratowników. Wykonane zosta-
ną miejsca postojowe. Wyremontowany 
zostanie także chodnik w ulicy Kalwaryj-
skiej – od skrzyżowania z ulicą Strzelecką 
do skrzyżowania z ulicą 3 Maja.  
– Przywracamy temu miejscu historyczną 
funkcję i dawną atrakcyjność. Otrzymuje-
my wiele głosów od mieszkańców, którzy 
oczekują na tę inwestycję – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. – Planowane 

zakończenie budowy zespołu otwartych 
basenów kąpielowych to 2023 r. Koszt 
budowy to ok. 44 mln zł, w tym wsparcie 
unijne w postaci preferencyjnej pożyczki 
– 10 mln zł.

Prace już trwają
Jak mówi Stanisław Brzozowski, kie-
rownik Wydziału Inwestycji, Gospo-
darki Komunalnej i  Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miejskiego w  Wejherowie, 
wykonane już zostały wymagane prace 
archeologiczne, a  obecnie prowadzone 
są prace ziemne. Powstaje już budynek 
szatniowy. 
Wykonawcą zadnia  jest Stanisław Re-
piński prowadzący Zakład Robót Ogól-
nobudowlanych.  Inwestycja otrzymała 
unijne wsparcie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, jako 
kompleksowe przedsięwzięcia rewitali-
zacyjne. 

wypoczynku i spędzania czasu 
dla wszystkich mieszkańców

historyczne zdjęcia – BASEN

Rozpoczęły się prace przy budowie „Wodnych Ogrodów”, czyli komplek-
su otwartych basenów kąpielowych w miejscu tzw. „starego basenu” przy 
ul. Kalwaryjskiej. Władze miasta chcą przywrócić temu miejscu historyczną 
funkcję i dawną atrakcyjność, kiedy obiekt przeżywał prawdziwe oblężenie. 
To miejsce żyje w pamięci wejherowian i bardzo wielu mieszkańców oczekuje 
takiej inwestycji. Z nowej wejherowskiej atrakcji wszyscy mieszkańcy będą 
mogli korzystać w 2023 roku. Koszt budowy to ok.44 mln zł, w tym wsparcie 
unijne w postaci preferencyjnej pożyczki – 10 mln zł. 

Nowe możliwości 

PRZYWRACAMY 
WSPOMNIEŃ CZAR ….
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Dotacje są przyznawane na  realizację 
zadań publicznych w  różnych obsza-
rach działalności – w dziedzinie kultury, 
ochrony zdrowia, sportu, przeciwdzia-
łania alkoholizmowi i  innym patologiom 
społecznym, a  także sztuki, turystyki 
i ochrony środowiska.
– Organizowane przez stowarzyszenia i klu-
by wydarzenia, zajęcia i imprezy kierowa-
ne są do różnych grup społecznych, w tym 
do dzieci i młodzieży oraz dorosłych i senio-
rów, z czego bardzo się cieszymy. Mamy na-
dzieję, że przyznane środki zostaną w pełni 
wykorzystane ku zadowoleniu i satysfak-
cji naszych mieszkańców, gdyż w zeszłym 
roku utrudniła to pandemia koronawirusa 
– mówi zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, który w imieniu Prezyden-
ta Miasta Wejherowa wręczył pierwszym 
stowarzyszeniom umowy na  dotacje 
przyznane przez miasto.

Wsparcie ważne dla organizacji 
– Pozyskane środki zostaną przeznaczone 
na wycieczki dla naszych słuchaczy w ra-
mach projektu „Seniorzy na Pomorzu”. 
Mimo pandemii sądzimy, że uda nam się 
zrealizować założony cel. Przyznana nam 
dotacja jest bardzo ważna, gdyż Wejhe-
rowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest 
organizacją non profit, nie zarabia, a utrzy-
muje się tylko z dotacji i opłat członkow-
skich – mówi Krystyna Laskowska, pre-
zes Stowarzyszenia WUTW.
– Obecnie w APN „Błękitni” trenuje oko-
ło 400. zawodników. Mamy już pierw-

– Nasza dotychczasowa współpraca 
pokazuje, że przekazane organiza-
cjom pozarządowym środki są do-
brze zainwestowane. Wejherowia-
nie otrzymują wsparcie w różnych 
dziedzinach życia – od  ochrony 
zdrowia, sportu i rekreacji, kultury, 
aż do spraw społecznych. Dzięki  ich 
wiedzy i doświadczeniu realizowane 
są naprawdę wspaniałe projekty. Na 
ten rok organizacjom pozarządowym 
przekazujemy łącznie dużą kwotę 
952,5 tys. zł. Przed stowarzyszenia-
mi realizacja zadań, o które wniosko-
wali, życzę zatem wiele sił i energii. 

Krzysztof 
Hildebrandt 
prezydent 
Wejherowa 

Przedstawiciele kilkunastu organizacji społecznych i klubów 
sportowych podpisali umowy dotacyjne z prezydentem Wejhe-
rowa Krzysztofem Hildebrandtem. Prezydent przyznał dotacje 
na 2021 rok dla 53. organizacji pozarządowych na łączną kwotę 
ponad 950 tys. zł. 

Miasto Wejherowo wspiera 
organizacje pozarządowe

sze znaczące efekty działalności naszej 
Akademii. Kilku naszych wychowanków 
jest już w szerokiej kadrze „Gryfa”, ale 
muszę dodać że kilku naszych pod-
opiecznych trafiło też do wyżej notowa-
nych klubów m.in. do Pogoni Szczecin, 
Legii Warszawa, Widze-
wa Łódź, co bardzo 
cieszy – podkreśla 
Jakub Przybyl-
ski, wiceprezes 
APN „Błękitni”.

Jednym z  głównych źródeł dochodów 
miasta są podatki płacone przez miesz-
kańców z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT). Do budżetu 
miasta trafia ok. 38 proc. całkowitej 
kwoty podatku dochodowego płaco-
nego przez jej mieszkańców – osoby 
fizyczne. Zatem jest istotne, gdzie roz-
liczamy swój podatek dochodowy. Jest 
to szczególnie ważne obecnie, kiedy 
z  powodu pandemii znacznie spadają 
wpływy podatkowe do budżetu miasta.
– To pieniądze na realne inwestycje, 
które mogą podnieść standard życia 
wszystkich mieszkańców naszego mia-
sta. Im większa kwota podatku wpłynie 
do miejskiej kasy, tym więcej będziemy 
mieli możliwości realizacji kolejnych in-
westycji i innych zadań na rzecz wejhe-
rowian – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.
Jak wiadomo jest spora grupa osób, 
która mieszka w  Wejherowie, a  nadal 
zameldowana jest w  innej miejscowo-
ści i tam z przyzwyczajenia wysyła ze-
znania podatkowe. Płacąc podatki tam, 
gdzie się mieszka, można realnie wpły-
nąć na poprawę swojego codziennego 
życia i najbliższego otoczenia.
Osoba niezameldowana na pobyt stały, 
ale mieszkająca w Wejherowie, może 
rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym 
w Wejherowie. O faktycznym miejscu 
zamieszkania informuje się Urząd Skar-
bowy, wpisując właściwy adres w rocz-
nym zeznaniu podatkowym PIT. Dzięki 
temu dochody z podatku dochodowe-
go (PIT) zasilą budżet Wejherowa, a nie 
inną miejscowość, w której się już nie 
mieszka.

Apelujemy, aby podatki rozliczać 
i płacić w miejscu zamieszkania. 
Budowa i modernizacja dróg 
lokalnych, ścieżek rowerowych, 
chodników, placów zabaw, 
wydatki na kulturę i sport oraz 
oświatę – to zadania finanso-
wane m.in. z podatków miesz-
kańców. O faktycznym miejscu 
zamieszkania informuje się Urząd 
Skarbowy, wpisując właściwy 
adres w rocznym zeznaniu podat-
kowym PIT.

Warto 
rozliczyć PIT  
w Wejherowie!
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Jest to  kontynuacja rozpoczętego 
w 2016 r. programu doświetlenia przejść 
dla pieszych, który prowadzony jest   
w różnych częściach  Wejherowa. 
– Mieszkańcy ul. Karnowskiego zwracali się 
z informacjami do Urzędu o przekraczaniu 
przez kierowców dopuszczalnej prędko-
ści na tej ulicy, a co za tym idzie niebez-
piecznych sytuacjach z udziałem pieszych, 
dlatego m.in. z radnym tej części miasta 
Pawłem Formelą szukaliśmy jakiegoś 
rozwiązania  – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Zde-
cydowaliśmy się na wyznaczenie przejścia 

dla pieszych, jego doświetlenie, wykonanie 
sygnalizacji świetlnej dla pieszych oraz wy-
konanie systemu, który spowoduje zmniej-
szenie prędkości pojazdów na tej ulicy. 
W ramach inwestycji powstała inteligent-
na sygnalizacja świetlna dla pieszych, któ-
ra będzie dokonywała pomiaru prędkości 
zbliżającego się pojazdu, a w razie przekro-
czenia prędkości załączy czerwone światło 
i wymusi zatrzymanie pojazdu.
Paweł Formela, radny miejski potwier-
dza, że była to bardzo potrzebna in-
westycja w  bezpieczeństwo pieszych, 
ale i kierowców. 

– Cieszę się, że to miejsce, które sami 
mieszkańcy wskazywali na bardzo nie-
bezpieczne, zostało doświetlone, bo po-
prawi to bezpieczeństwo pieszych, a na 
tym zależy nam najbardziej – podkreśla 
Paweł Formela – Inteligenta sygnaliza-
cja uspokoi ruch jadących tą ulicą samo-
chodów, gdyż jak obserwujemy, kierowcy 
bardzo często przekraczają dozwoloną 
prędkość. 
Inwestycja kosztowała miasto ok. 90 tys. zł, 
a  wykonawcą była wejherowska firma  
PMP Sp. z o.o.

Celem tego projektu jest zagospodaro-
wanie zaniedbanego terenu zielonego 
w  centrum Osiedla Tysiąclecia, a  głów-
nym jego założeniem jest stworzenie 
miejsca zabaw i  rekreacji dla dzieci  
i odpoczynku dla dorosłych.
W  ramach inwestycji powstanie siłow-
nia    zewnętrzna z  kilkoma urządzenia-

mi do ćwiczeń, znajdzie się tam m.in. 
narciarz podwójny, wahadło podwójne, 
rower, biegacz, orbitrek. Natomiast dla 
najmłodszych zamontowane zostaną za-
bawki, wśród których będą huśtawki, ka-
ruzela, linarium i bujaki. Cały teren placu 
zabaw będzie ogrodzony. Dodatkowo 
zostaną zamontowane elementy małej 

architektury tj. ławki, kosze i  stojak na 
rowery oraz nasadzenia zieleni. 
– Łączenie placu zabaw z siłownią to bar-
dzo praktyczne rozwiązanie umożliwiające 
wspólne i aktywne spędzenie wolnego cza-
su dzieci i dorosłych – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta. – To już kolejne takie 
zagospodarowane miejsce w Wejherowie. 
Cieszymy się, że inicjatywa wychodzi od 
samych mieszkańców, którzy najlepiej wie-
dzą jakiego typu infrastruktura sprawdzi 
się na ich osiedlu. 
Zakończenie budowy placu zabaw i  si-
łowni zewnętrznej przewidziane jest na 
czerwiec br. 
– Bardzo cieszę się, że to miejsce zostanie 
zagospodarowane, zwłaszcza, że takiego 
miejsca tutaj na osiedlu brakowało – mówi 
autor projektu Leszek Szczypior, radny 
Wejherowa. – Teren będzie służył wszyst-
kim - od dzieci po osoby dorosłe. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
że ten  obiekt powstanie – od etapu pro-
jektowania, przygotowania wniosku i gło-
sowania na projekt.
Justyna Ostrowska, radna Wejherowa, 
która także zaangażowała się w budowę 
tego placu podkreśla, że takie miejsca  
zabaw i  aktywności sportowej służą in-
tegracji mieszkańców. – Mam nadzieję, 
że będzie to wspaniała alternatywa dla 
spędzania czasu w domu – mówi Justyna 
Ostrowska. –  Dzięki głosom mieszkań-
ców kolejne miejsce w  Wejherowie wy-
pięknieje.
Koszt wykonania inwestycji to 136 tys. zł.

Na ul. Karnowskiego zamontowano nowe oświetlenie przejścia dla pieszych 
i sygnalizację świetlną. Zastosowano tu nowoczesny system, który uruchamia 
czerwone światło dla kierowców przekraczających prędkość w obrębie tego 
przejścia. Takie rozwiązanie wymusza ograniczenie prędkości na tym odcinku.

Nowe oświetlenie i sygnalizacja 
na przejściu dla pieszych w ul. Karnowskiego 

Na Osiedlu Tysiąclecia powstanie plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna. „Wejherek – od przedszkolaka do seniora” – to 
kolejny realizowany projekt Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego, którego autorem jest Leszek Szczypior. 

Wejherowski Budżet Obywatelski
Plac zabaw i siłownia na Osiedlu 
Tysiąclecia
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Jak mówi Witold Kuźnicki z firmy MGGP 
AERO, która wykonywala zdjęcia lotni-
cze, naloty odbywały się zaprojektowa-
nymi równolegle do siebie szeregami. 
– Samolot na wysokości około 600 me-
trów nad terenem, będzie wykonywał na-
loty szeregami czyli linia po linii, za każdym 
razem ciasno nawracając – mówi Witold 
Kuźnicki. – Dzięki temu będziemy mogli 
uzyskać jednolite pokrycie i opracować 
ortofotomapy: temperaturową i termalną. 
Samolot jest dwusilnikowy. Pilot skupia się 
na wykonaniu nalotu po zaprojektowanych 
szeregach utrzymując odpowiednią wyso-
kość i prędkość. Samolot słychać, ale nie 
jest to bardzo uciążliwy hałas.  

Dlaczego naloty wykonywane 
są nocą?
– Głównym celem jest uchwycenie kon-
trastu temperaturowego, gdzie przebiega-
ją sieci ciepłownicze – wyjaśnia Witold 
Kuźnicki. – W ciągu dnia słońce rozgrze-

wa powierzchnie, dlatego nocą, kilka go-
dzin po zachodzie słońca, otrzymujemy 
lepsze wyniki. Wieczorem sieci ciepłow-
nicze są znacznie bardziej eksploatowane 
niż w godzinach południowych. To wszyst-
ko wpływa na efekty końcowe projektu. 
Przewidujemy, że w odpowiednich warun-
kach wystarczą nam dwie noce na wyko-
nanie tego typu projektu. Wszystkie dane 
wykorzystamy podczas prac kameralnych 
związanych z opracowaniem map i analiz 
strat.

Porozumienie Gdyni, Rumi,  
Wejherowa i OPEC
Przypomnijmy, że w  lutym br. przed-
stawiciele Gdyni, Rumi, Wejhero-
wa i  Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej (OPEC) podpisali 
porozumienie w  sprawie stworzenia 
lotniczych map termicznych terenów 
zabudowanych. Innowacyjne mapy 
umożliwią zlokalizowanie miejsc strat 

ciepła w  publicznych i  prywatnych bu-
dynkach.
Porozumienie dotyczy wspólnego za-
mówienia usługi polegającej na wy-
konaniu nalotów samolotem wyposa-
żonym w  kamerę termowizyjną nad 
obszarem Gdyni, Rumi, Redy i  Wejhe-
rowa, analizę danych i  przygotowanie 
map termowizyjnych 2D i  3D. Dzięki 
współpracy miast i  OPEC powstanie 
mapa termowizyjna   całego obszaru, 
a koszty przedsięwzięcia będą niższe.
– Określenie miejsc strat ciepła w bu-
dynkach w mieście – dachy i elewacje, 
pozwoli nam na wytyczenie priorytetów 
przyszłych termomodernizacji i docie-
pleń – mówi Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta. – Te zaplanowane działania nie 
tylko wpłyną na ilość emitowanych py-
łów, ale również na obniżenie kosztów 
ogrzewania. Miasto Wejherowo podej-
muje szereg inicjatyw na rzecz racjonal-
nego zaopatrzenia w ciepło i  likwidację 
niskiej emisji. Obecnie ponad 50 proc. 
mieszkańców naszego miasta korzysta 
z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. 
Wspieramy dalszą rozbudowę  ekologicz-
nego i bezpiecznego ciepła z miejskiej 
sieci, sukcesywnie wyłączamy tzw. lokal-
ne kopciuchy, a objęcie miasta termowi-
zją będzie wsparciem dla tego procesu. 

Nad  Wejherowem, Gdynią, Rumią i Redą odbyły się termowizyj-
ne loty, w wyniku których powstaną mapy termowizyjne budyn-
ków i sieci ciepłowniczej. 

Termowizyjne loty nad Wejherowem 
– powstają mapy strat ciepła
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Jak wyjaśnia zastępca prezydenta miasta 
Beata Rutkiewicz dotychczas mieszkańcy 
tego kwartału ulic wjeżdżali do  swoich 
posesji z deptaku – z ul. 12 Marca bardzo 
wąskim przesmykiem pomiędzy kamie-
nicami, co jest rozwiązaniem uciążliwym 
i niebezpiecznym. Po wykonaniu tej inwe-
stycji będą mieli dogodny dojazd z drugiej 
strony – z  ul. Reformatów, jak również 
dogodne dojście do miasta z dwóch stron. 
Będzie to  spokojny ciąg pieszo-jezdny 
z miejscami postojowymi.
Zakres inwestycji obejmuje budowę 
ulicy o długości ok. 130 mb i szerokości 

„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Komplekso-
we przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzię-
cia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

nawierzchni 5,5 metra z  miejscami po-
stojowymi wraz z odwodnieniem, oświe-
tleniem, kanalizacją. Zostanie nasadzona 
zieleń, w  tym lipy greenspire, ozdobne 
krzewy, trawy i byliny. Planowany termin 
odbioru przewidywany jest na  koniec 

Powstanie łącznik 12 Marca-Reformatów 
z zagospodarowaniem podwórek

Nowa inwestycja drogowa powstanie tym roku w Śródmieściu 
w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Na re-
alizację zdania władze miasta pozyskały dofinansowanie unijne. 
Będzie to połączenie drogowe łączące ul. 12 Marca z ul. Reforma-
tów wraz z zagospodarowaniem podwórek.

Dbałość o  zabytki to ważny kierunek 
działań władz Wejherowa. Renowacją 
objęte są zabytki należące do miasta, jak 
choćby Kalwaria Wejherowska w latach 
2006-2008 za ponad 14 mln zł dzięki po-
zyskanej dotacji unijnej. Jednym z  dzia-
łań jest również wsparcie finansowe prac 
remontowych, konserwatorskich i  re-
stauratorskich zabytkowych obiektów, 
których miasto nie jest właścicielem. 
W  tym roku miasto przewiduje – w  ra-
mach posiadanych środków – kolejne 
dotacje ze swojego budżetu. 
– Wejherowskie kamienice i obiekty 
sakralne są naszą wizytówką, dlate-
go miasto już od 14 lat dofinansowuje 
prace konserwatorskie w zabytkowych 
budynkach. Każdego roku przeznacza-
my niemałą pulę pieniędzy na ten cel. 

–  mówi  Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa.  –  Jest to duże wy-
zwanie dla właścicieli budynków, dlatego 
pragnę podziękować wszystkim właści-
cielom nieruchomości objętych ochroną 
konserwatorską za dbałość o swoje obiek-
ty. Właściciele, oprócz istotnego wkładu 
finansowego z miasta, muszą uzyskać de-
cyzje konserwatorskie pozwalające na re-
alizacje, zadbać o wkład własny finansowy 
oraz wybrać wykonawcę, który zapewni 
wysoki standard wykonania prac budowla-
nych pod nadzorem konserwatorskim.

Renowacja ponad 70. budynków 
Wejherowskie zabytki już od czternastu 
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  ponad 70. budynkach (wspólnotach 
mieszkaniowych, budynkach prywat-
nych i obiektach sakralnych).
– Każdy obiekt zabytkowy odznacza się 
szczególnymi walorami architektoniczny-
mi lub historycznymi, o które trzeba wy-
jątkowo dbać – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa – Po-
siadanie zabytku to dla właścicieli obiektu, 
oprócz prestiżu, również odpowiedzialność 
za utrzymanie go w jak najlepszym stanie 
i zachowanie jego autentyzmu. W trosce 
o poprawę stanu technicznego i wyglądu 
tych zabytków, każdego roku przeznacza-
my określoną kwotę na ten cel. 

Więcej: www.wejherowo.pl 

Miasto Wejherowo od czternastu lat konsekwentnie finansowo 
wspiera renowację zabytkowych obiektów. Kamienice, obiekty 
sakralne i użyteczności publicznej dzięki miejskim dotacjom nie 
tylko odzyskują dawny blask, ale poprawia się ich stan technicz-
ny. Dotychczas miasto wsparło ponad 70. wejherowskich obiek-
tów zabytkowych, na co przekazało kwotę ponad 5,2 mln zł. 
Zostały pozyskane również dotacje unijne.

Wejherowo dba o swoje 
zabytki

2021 roku. Koszt realizacji wyniesie po-
nad 1,2 mln złotych. Projekt ten objęty 
jest dofinansowaniem unijnym.
– Ta inwestycja nie powinna być obec-
nie zbyt uciążliwa dla mieszkańców, 
gdyż przebicie będzie wykonywane w miej-
scu, z którego obecnie nikt nie korzysta. 
Trochę uciążliwości może pojawić się póź-
niej przy pracach związanych z zagospoda-
rowaniem podwórka i miejsc postojowych 
– informuje Beata Rutkiewicz.
Jest to  pierwszy etap dużego projektu, 
który w kolejnym etapie będzie obejmo-
wał przebudowę parkingu przy ul.  Re-
formatów oraz  budowę ronda w  ciągu 
tej ulicy. Rondo umożliwi dojazd do nowo 
powstałego Sądu Rejonowego i  dojazd 
na parking przy ul. Reformatów od stro-
ny Urzędu Miejskiego.
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Koszt obecnie realizowanego projektu  
to ponad 25,7 mln zł, z czego dofinan-
sowanie unijne, pozyskane przez wła-
dze miasta, wynosi 19 mln zł. Realizacja 
przedsięwzięć w  ramach Projektu „Re-
witalizacja Śródmieścia Wejherowa” 
znajduje się na różnych etapach i  obej-
muje 18 inwestycyjnych zadań miej-
skich, 34 działania inwestycyjne Wspól-
not Mieszkaniowych i  Wejherowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz działa-
nia Klubu Integracji Społecznej w ponad 
10. obszarach społecznych.
Jak podkreśla prezydent Wejhero-
wa  Krzysztof Hildebrandt, rewitalizacja 
to proces ciągły. 
– Od wielu lat  realizujemy w Wejherowie 
systematyczny proces ożywienia miasta, 
który ma na celu przede wszystkim zwiększe-
nie atrakcyjności społecznej i przestrzennej 
Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji mia-
sta jako regionalnego ośrodka w metropolii 

– mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
– Ten rozwój oparty jest m.in. o projekt rewi-
talizacji, dzięki któremu widzimy jak ważne 
zmiany zachodzą w Wejherowie – od mo-
dernizacji parków, skwerów i ulic, poprzez 
remonty budynków, po projekty społeczne.
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta, kompleksowa rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów miejskich jest 
realizowana w  formule tzw. projektów 
zintegrowanych, które polegają na  re-
alizacji w danej dzielnicy pakietu powią-
zanych ze  sobą projektów społecznych 
i  infrastrukturalnych. Przyniesie ona 
konkretne korzyści dla mieszkańców.
– Wszystkie działania podejmowane w ra-
mach rewitalizacji łączy wspólny cel – oży-
wienie społeczne, gospodarcze, uporząd-
kowanie sfery przestrzennej oraz wsparcie 
w sferze środowiskowej – podsumowu-
je Beata Rutkiewicz.

ZADANIA ZAKOŃCZONE
 Park nad rzeką Cedron

W historycznym centrum Wejherowa (pomiędzy rzeką Cedron a parkingiem przy ul. Wałowej) powstał niewielki, ale kli-
matyczny nowy park miejski. Wygospodarowany został teren zielony – oaza rekreacji i wypoczynku przyjazna mieszkań-
com. Teren został uporządkowany, obsadzony zielenią  i wyposażony m.in. w małą architekturę, z wytyczonymi ścieżkami 
pieszymi umożliwiającymi dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku, powstały place zabaw dla róż-
nych grup wiekowych wyposażone w atrakcyjne urządzenia zabawowe. 

W Wejherowie realizowany jest 
projekt Rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa. Zadania dotyczą ak-
tywizacji społecznej i zawodowej 
mieszkańców oraz modernizacji 
infrastruktury, w tym remon-
tów budynków mieszkalnych 
wraz z urządzaniem otoczenia, 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznych, m.in. parków i skwe-
rów. Warto dodać, iż program 
rewitalizacyjny to jeden z trud-
niejszych programów unijnych. 
Uczestniczy w nim zaledwie 
osiem miast na obszarze metro-
polii nad Zatoką Gdańską. 

 – rewitalizacja Śródmieścia
Nowe oblicze miasta
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 Budowa ciągu pie-
szo-jezdnego łączący 
ul. Dworcową z ul. Spa-
cerową

Pomiędzy ul. Dworcową i  ul. Space-
rową wybudowano ciąg pieszo-jezd-
ny. Wykonano nową nawierzchnię 
z  kostki, chodniki i  miejsca postojo-
we. Udało się zachować zieleń – są 
drzewa, trawnik, róże. 

 Ostatni etap budowy 
ciągu pieszego wzdłuż 
ul. Sobieskiego

Na odcinku od  budynku Zespołu 
Kuratorów - dawny budynek Ksiąg 
Wieczystych, do  kościoła przy 
rondzie, u  zbiegu ulic Sobieskiego 
i 3 Maja wybudowany został ostat-
ni fragment ciągu pieszego. 
Inwestycja pozwoliła na połącze-
nie wejherowskiego rynku atrak-
cyjnym deptakiem z Filharmonią 
Kaszubską. W ramach przebudowy 
wykonano też oświetlenie, zieleń 
i małą architekturę. 

 Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na potrzeby Klub Integracji Społecznej

Kompleksowa rewitalizacja obszaru Śródmieścia w Wejherowie obejmuje m.in. projekty, które łączą w sobie przedsię-
wzięcia społeczne. Przede wszystkim chodzi o aktywizację zawodową oraz integrację mieszkańców. Skorzystają z tego 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotni, dzieci, młodzież, seniorzy oraz ich całe rodziny. 

 Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza

 Rewitalizacja Parku Ka-
szubskiego

Trwają prace związane z zagospodaro-
waniem istniejącego w śródmieściu Par-
ku Kaszubskiego pomiędzy ul. Sobieskie-
go a  ul. Strzelecką. Park ma charakter 
historyczny – powstał na terenie dawne-
go, zlikwidowanego ponad 70 lat temu 
cmentarza ewangelickiego oraz  cmen-
tarza z  okresu II wojny światowej. Park 
Kaszubski będzie terenem wielofunkcyj-
nym, a jego wielkość i położenie pozwala 
na wprowadzenie wielu form aktywności 
oraz odpoczynku w pełni wykorzystując 
jego potencjał dla mieszkańców. 

ZADANIA REALIZOWANE
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 Przebudowa ulicy Kopernika wraz z kwartałem pomiędzy ul. Kopernika a Dworcową

Trwają prace związane z przebudową ulicy Kopernika w Wejherowie. Ta jedna z najstarszych ulic w Wejherowie objęta 
jest opieką konserwatora zabytków. W ramach rewitalizacji, oprócz nawierzchni ulicy, przebudowana zostanie kanaliza-
cja deszczowa, sanitarna  oraz sieć wodociągowa i gazowa. Wybudowane zostaną chodniki, zjazdy na posesję, a po jednej 
stronie ulicy przewidziano budowę zatoki parkingowej oraz dodatkowe miejsca postojowe wraz z zielenią w kwartale 
pomiędzy ulicami. Ciekawym aspektem tej  inwestycji – ze względu na historyczną przestrzeń tego miejsca – jest od-
tworzenie i zagospodarowanie przydomowych ogródków oraz ogrodzeń i schodów do budynków. Inwestycja obejmuje 
także wykonanie zieleni, małej architektury oraz oświetlenia ulicy. Ważnym elementem jest uporządkowanie i zagospo-
darowanie niektórych podwórek w sąsiednim kwartale zabudowy.

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między ul. 12 Marca – Reformatów poprzez 
budowę nowego łącznika drogowego, który uporządkuje teren wewnątrz kwartału 

(więcej na s. 6) 
 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron na brakującym odcinku Wa-

łowa-Rzeźnicka, powstaną nowe ścieżki dla pieszych wzdłuż rzeki Cedron w rejonie 
ul. Rzeźnickiej, nadbudowane zostaną istniejące betonowe nadbrzeża rzeki Cedron 
oraz pozostała infrastruktura.
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Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Przebudowa powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza w Wejhe-
rowie (ul. Św. Anny) 

 Zagospodarowanie podwórek

Zagospodarowanie otoczenia (np. renowacja elewacji budynków, uporządkowanie nieruchomości poprzez nowe za-
gospodarowanie terenu sprzyjające integracji mieszkańców) - projekt realizowany w partnerstwie ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi (28 podmiotów) i  Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową (6 nieruchomości) wyłonionymi w  ra-
mach otwartego dla wszystkich naboru partnerów. 
W ramach działań miejskich zagospodarowane zostaną podwórka również przy budynkach komunalnych: przy ul. Ko-
pernika 1 i 22, przy ul. Klasztornej 2 i 4 oraz przy ul. Kalwaryjskiej 2a. Warto tu przypomnieć, iż budynki przy ul. Koper-
nika 22 oraz przy ul. Kalwaryjskiej zostaną również poddane termomodernizacji w najbliższych miesiącach.

 Dokumentacja projektowa dot. rewitalizacji ul. Hallera 

Niezależnie od powyższych działań inwestycyjnych trwają działania „miękkie” realizowane przez Klub Integracji Spo-
łecznej „Śródmieście”. W ramach tych działań oferta dla mieszkańców obejmuje: grupowe i indywidualne poradnictwo 
psychologiczne, zawodowe, prawne, społeczne w zakresie edukacji finansowej i żywieniowej. Prowadzone są rów-
nież  zajęcia w ramach szkoły dla rodziców, szereg warsztatów dotyczących m.in. wizerunku czy ekonomii społecznej. 
Prowadzone będą także grupy wsparcia i akcje środowiskowe. W ramach różnych działań wsparcie otrzyma około 
300 mieszkańców Śródmieścia.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI

ZADANIA SPOŁECZNE
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W spektaklu wzięła udział młodzież z Te-
atru Na Styku Światów, czyli grupy teatral-
nej działającej w Wejherowskim Centrum 
Kultury oraz osoby dorosłe. Swój wkład 
w  spektakl mieli także Karolina Szcze-
pańska, która podjęła się skomponowania 
i aranżacji podkładów muzycznych do tek-
stów piosenek (w nagraniu udział wzięli: 
Marta Bagniewska – flet, Piotr Smentoch 
– perkusja, Karolina Szczepańska – instru-
menty klawiszowe) oraz odpowiedzialna 
za choreografię piosenki siostrzanej – Elż-
bieta Czeszejko. Lalki (poza kotem) wyko-
nała Katarzyna Schulz, która pracuje w Te-
atrze Lalek w Olsztynie. Kostiumy uszyła 
Joanna Paczoska, a za przygotowanie 
wokalne odpowiada pracująca w  Teatrze 
Muzycznym w Gdyni – Katarzyna Bierec-
ka. W  trakcie spektaklu zaprezentowane 
zostały ilustracje Lilianny Wysokiej oraz 
Aleksandry Burchardt. Scenografię wycza-
rowali Mateusz Czech oraz Jacek Roga-
lewski, który tworzy także oprawę świetl-
ną. Za dźwięk odpowiedzialni byli Piotr 
Smentoch oraz Radosław Bach. Scena-
riusz, teksty piosenek, reżyserię, projekty 
kostiumów stworzyła Alicja Araszkiewicz.

Kaplica Grobu Chrystusa
Chyba na pamiątkę, że je steś nasz,

ciało z ciała, duch z ducha –
pozostałeś tu na wzgórzach cierpień, 

Jezusie,
pod szarym kamienieniem  kaplicy, 

wydłubanej w szorstkim  piaskowcu

Wystawa Karola Formeli przeniosła wi-
dzów w świat sztuki i mroku. Zachęcamy 
do obejrzenia krótkiego filmu dotyczą-
cego wystawy – www.wck.pl. Mrok nie 
tylko intryguje, ale też niesie ze sobą 
pewnego rodzaju niepokój. Jest tajem-
niczy. Kryje w sobie jakiś sekret. To on 
pozwala docenić znaczenie światła, któ-
rego nie uświadamiamy sobie w trakcie 
słonecznego dnia. 
Artysta odnosi się w swoich dziełach do 
twórczości Caravaggia – włoskiego ma-
larza z przełomu XVI i XVII wieku i psy-
chaitry Carla Junga. 
– Badanie znaczeń sennych marzeń, otwie-
ranie się na podświadomość może otwo-
rzyć nas na duchowy rozwój i pewnego 
rodzaju przemianę – jak twierdzi autor 
wystawy. 
Karol Formela to artysta interdyscypli-
narny. Zajmuje się zarówno tworzeniem 
obiektów przestrzennych, instalacji, 
rysunkiem, malarstwem, współczesną 
fotografią, czy street-artem i perfor-
mancem. 

Kulturoznawca, projektant graficzny 
oraz pedagog sztuk plastycznych. Absol-
went wydziału Edukacji Artystycznej na 
Uniwersytecie Artystycznym w Pozna-
niu. Z wyróżnieniem ukończył Pomorską 
Wyższą Szkołę Humanistyczną na kie-
runku Kulturoznawstwo ze specjalizacją 
Grafika i Reklama. Wieloletni kustosz 
plenerów oraz kurator licznych wy-
staw w galerii Filharmonii Kaszubskiej. 
Współzałożyciel Teatru FORM. W latach 
2005-2015 aktor i scenograf w Teatrze 
Teorikon. Fascynuje się wszelkimi prze-
jawami sztuki. Kuratorem wystawy była 
Monika Płomin. 

kapryśnym dłutem artysty,
kiedy z Krakowa Cię przywiedli

aż na Kaszubską Golgotę.
Ale kiedy przyjdą niewiasty 

I Tomasz chcący Cię dotknąć

I Ciebie już nie będzie,
Gdzie Cię szukać mam – Proch marny 

rzucony na wiatr rozpaczy,
Lecący w przestworzach,

Dla których nic, absolutnie nic nie 
znaczę?

Czy zechcesz i wtedy przyjść
Na te wzgórza kapiące liściem

I złotogłowiem traw,
Gdzie na kamienistym kobiercu

Dróżki Maryi
Wydeptane szczudłami kalek

Znaczą ślad udręki, Twojej udręki?

Czy wyglądać Twojego nadejścia
Za zamkniętymi drzwiami nadziei

Z Alleluja na wypełnionych płaczem 
ustach?

Czy zawrzeć raz jeszcze kamień
Twego grobu, Chrystusie,

I jak Nikodem nasłuchiwać po kryjomu
Świtu Zmartwychwstania?

Kącik Literacki 
Adam 

Dąbrowa-Klein

„Oswoić nieznane” była kolejną 
produkcją Filharmonii Kaszubskiej. 
To historia dwóch sióstr oraz ich 
relacja. Spektakl w reżyserii Alicjii 
Araszkiewicz, poruszył temat lęku 
przed ciemnością. 

Oswoić nieznane... 
Spektakl Wejherowskiego 
Centrum Kultury 

Fot. Patrycja Kruk 

„Tenebryzm” - wystawa Karola 
Formeli w Filharmonii Kaszubskiej
Dzieła abstrakcyjne, mroczne, niezwykłe – niezwykłą wystawę Karola 
Formeli można było oglądać w Galerii Filharmonii Kaszubskiej. „Tenebryzm” 
ukazał znaczenie mroku, jego niezwykłą siłę i inspirację z niego płynącą. 
Wystawa skłoniła do intelektualnej zabawy, a w połączeniu z muzyką, 
autorstwa samego artysty, którą każdy ze zwiedzających mógł usłyszeć na 
swoim smartfonie, tworzy niesamowite doświadczenie. 
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Przyjęcie ustawy będzie miało ogromne 
znaczenie również dla naszego miasta. 
Metropolia to korzyści nie tylko dla Trój-
miasta, ale również m.in. Wejherowa, 
Redy i Rumi. 
– Przyjęcie ustawy metropolitalnej to 
dla nas szansa na wszechstronny rozwój 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. – Metropolia to przede 
wszystkim korzyści dla całego naszego 
obszaru, a szczególnie dla mniejszych sa-
morządów – Wejherowo też skorzysta. 
Dodatkowe środki dla Pomorza pozwolą 
na realizację kolejnych projektów i to nie 
tylko inwestycyjnych i komunikacyjnych, 
ale także społecznych. Jednakże najważ-
niejszą rzeczą, jaką dałaby nam ustawa 
metropolitalna, to możliwość docelowego 
zintegrowania  systemu komunikacji pu-
blicznej w Metropolii. 

 Co nam dadzą dodatkowe fundu-
sze dla Pomorza? Przede wszyst-
kim  pozwolą na: 

 koordynację działań dotyczących za-
rządzania transportem, 

 zakup dodatkowych autobusów, 
tramwajów, trolejbusów i pociągów, 

 stworzenie nowych połączeń i koor-
dynację budowy dróg. 

Jest to szczególnie ważne dla małych 
samorządów i  ich mieszkańców. Dodat-

kowy budżet przełoży się na organiza-
cję codziennego życia oraz, co bardzo 
ważne, na wyrównanie standardu usług 
oświatowych i  kulturalnych w  małych 
i dużych gminach. 
Pieniądze, które zagwarantuje nasze-
mu regionowi ustawa metropolitalna 
pozwolą też na skoordynowane plano-
wanie przebiegu dróg, terenów inwesty-
cyjnych i  mieszkaniowych oraz wspólną 
promocję gospodarczą i turystyczną na-
szych miast i gmin.

 Wspólny transport w Metropolii. 
Oszczędność i wygoda

Najważniejszym zadaniem metropolii 
będzie organizacja wspólnego trans-
portu. Wielu z  nas codziennie dojeżdża 
z  miejsca zamieszkania do pracy, szko-
ły, na uczelnię, korzystając z  autobusu 
czy pociągu. Kilku przewoźników ozna-
cza konieczność zakupu   kilku   biletów. 
Często zastanawiamy się, czy w  danym 
pojeździe mamy uprawnienie do prze-
jazdów ulgowych, jaka jest dla nas naj-
korzystniejsza taryfa itp. Lekarstwem na 
usprawnienie transportu publicznego, 
a  co za tym idzie ułatwienie codzien-
nych podróży jest powstanie usankcjo-
nowanej prawnie Metropolii. Dzięki niej 
nastąpi połączenie wszystkich organiza-
torów transportu publicznego w  jeden 

podmiot. Pozwoli to na uruchomienie 
wspólnego biletu, z  prostą tabelą opłat 
za przejazdy. Scalenie przewoźników 
przyniesie oszczędności w  organizacji 
transportu, które będą mogły zostać 
przeznaczone na inne potrzeby miesz-
kańców. 

 Podróż będzie tańsza i bardziej 
komfortowa. 

Dzięki dodatkowym funduszom możliwe 
będzie zwiększenie częstotliwości połą-
czeń pociągów, czy  autobusów. 
Powstaną kolejne węzły przesiadkowe, 
na których będzie można zostawić samo-
chód i przesiąść się na jeden ze środków 
komunikacji zbiorowej. 

 Razem możemy więcej. Korzyści 
z ustawy metropolitalnej

Rozbudowany system transportu pu-
blicznego to jedna z  wielu korzyści 
z  usankcjonowanej prawnie metropolii. 
Związek metropolitalny łączy gminy, 
miasta i powiaty, dając możliwość wspól-
nego realizowania zadań, takich jak:

 planowanie inwestycji, np. lokalizacji 
większych osiedli, fabryk, dróg i tras 
rowerowych czy sieci ciepłowni-
czych, 

 współpraca przy realizowaniu tych 
inwestycji,

 promocja zespołu miast i  gmin jako 
jednego organizmu,

 walka o  czyste środowisko i  po-
wietrze.

 To konkretne, codzienne korzyści 
dla mieszkańców. 

Jesteśmy coraz bliżej uchwalenia usta-
wy metropolitalnej. Stawka jest wysoka. 
Dzięki ustawie co roku na Pomorzu zo-
stanie ponad 200 mln zł, które obecnie 
trafiają do budżetu państwa. Jaki jest 
następny krok?

 Ustawa metropolitalna w rękach 
posłów

Pod koniec lipca 2020 roku projekt usta-
wy metropolitalnej dla województwa 
pomorskiego przyjęły połączone komi-
sje senackie - Ustawodawcza oraz Sa-
morządu Terytorialnego i  Administracji. 
Projekt pozytywnie zaopiniowało też 
Ministerstwo Rozwoju. W pierwszej po-
łowie września projekt ustawy trafił pod 
obrady Senatu RP. Senatorowie podczas 
trzeciego czytania niemal jednogłośnie 
poparli projekt. Ustawa została skiero-
wana do prac w Sejmie.   O jej dalszym 
losie zdecydują posłowie podczas głoso-
wania.
 

Więcej informacji: 
www.ustawametropolitalna.pl

Nawet 200 mln każdego roku może trafiać 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 trafiła do Sejmu 
do dalszych prac. Teraz wszystko w rękach posłów. 

Duży może więcej.
Ustawa metropolitalna szansą 
dla Wejherowa 
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Głównym przeszkodą, z którą w naucza-
niu wciąż boryka się część dzieci i  mło-
dzieży, to brak sprzętu, za pomocą które-
go mogliby uczestniczyć w lekcjach. Aby 
zapobiec wykluczeniu uczniów, którzy 
nie mogą brać udziału w zajęciach z po-
wodu braku odpowiedniego sprzętu, 
redakcja „Dziennika Bałtyckiego” wraz 
z Portem Gdynia uruchomiła akcję, w ra-
mach której przekazuje uczniom kompu-
tery. Sprzęt trafia do tych, którzy najbar-
dziej go potrzebują.
– Zapotrzebowanie jest duże, wybraliśmy 
trzy wielodzietne rodziny, dla których ten 

sprzęt jest naprawdę potrzebny – mówi 
Anna Kosmalska, dyrektor MOPS 
w Wejherowie. – Mam taką cichą nadzie-
ję, że ta współpraca się rozszerzy i będzie-
my mogli obdarować więcej potrzebują-
cych rodzin.
Z  nowego sprzętu komputerowego 
cieszyły się panie: Agnieszka, Monika 
i Alicja. 
– Mam czwórkę dzieci w wieku 15 lat, 13, 
9 i 3,5 roku – mówi pani Agnieszka z Wej-
herowa. – Do tej pory mieliśmy jeden kom-
puter, teraz z tego komputera będzie korzy-
stała córka. Bardzo się cieszę.
– Komputer będzie wykorzystywany do na-
uki zdalnej – dodaje pani Alicja. 

– Dla nas to ogromna pomoc, dziękujemy 
– mówi pani Monika. 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, podkreślił, 
że w obecnej trudnej sytuacji, jak naj-
więcej dzieci, musi posiadać sprzęt 
komputerowy, aby nie czuły się po-
krzywdzone i  miały równy dostęp do 
wiedzy.
– Miasto przekazało dla szkół 105 lapto-
pów – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. 
– Sprzęt trafił do najbardziej potrzebu-
jących uczniów z naszego miasta, w tym 
uczniów z rodzin wielodzietnych, w sytu-
acji konieczności prowadzenia przez szkoły 
nauczania zdalnego..

Kamerę termowizyjną na ręce Kamila 
Grotha, prezesa Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wejherowie i Dariusza Pollike-
ita, skarbnika OSP  przekazał Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
Urządzenie kosztowało 22 tys. zł, z cze-
go 15 tys. zł przekazało miasto, a resztę 
OSP Wejherowo. 

– Zależy nam, aby strażacy mieli jak naj-
lepsze wyposażenie, dzięki któremu będą 
mogli ratować ludzi dotkniętych nieszczę-
ściem, a jednocześnie sami byli bezpieczni 
– mówi Krzysztof Hildebrandt. – Jak mó-
wią strażacy, znaczną część ich wyjazdów 
stanowią pożary domów prywatnych oraz 
obiektów produkcyjnych i magazynowych. 

Kamera umożliwi im jeszcze skuteczniejszą 
walkę z żywiołem. 
W ubiegłym roku jednostka była drugą 
w województwie pomorskim pod wzglę-
dem ilości wyjazdów do różnego rodzaju 
zagrożeń. Do pożarów strażacy ochotnicy 
wyjeżdżali 196 razy. 
– Kamera termowizyjna zdecydowanie 
pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo 
nasze - ratowników, ale też mieszkańców 
– mówi Kamil Groth, prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Wejherowie. – Jest 
to pierwsza tego typu kamera termowi-
zyjna w naszej jednostce, która sprawdzi 
się w przypadku pożarów, wykrywaniu 
ognisk zapłonu, czy przy poszukiwaniu 
osób i zwierząt, w zadymionych pomiesz-
czeniach. Podczas pożarów w przewodach 
kominowych jesteśmy w stanie zlokalizo-
wać, w którym dokładnie miejscu znajduje 
się zarzewie ognia, dzięki czemu nie trzeba 
rozkuwać całego pionu. 
W  przekazaniu sprzętu uczestniczyli 
również Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa ds. eko-
nomicznych i  społecznych, Bogusław 
Suwara, sekretarz miasta oraz Andrzej 
Fedoruk, szef Inspektoratu Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego w Wej-
herowie. 

W Wejherowie 
przekazano komputery 
kolejnym dzieciom

Trzy wielodzietne rodziny 
z Wejherowa otrzymały 
komputery w ramach kampanii 
#dzielmysiedobrem. Fundatorem 
sprzętu jest Port Gdynia. 
Przekazanie komputerów odbyło 
się w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w obecności 
dyrektor ośrodka Anny Kosmalskiej 
i Arkadiusza Kraszkiewicza, 
zastępcy prezydenta Wejherowa. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie będzie mogła korzystać 

z nowoczesnej kamery termowizyjnej, którą przekazało miasto 

Wejherowo. Urządzenie pomoże strażakom w pełnieniu służby 

ułatwiając  poszukiwanie osób poszkodowanych w zadymionych 

pomieszczeniach, a także wykrywaniu ognisk zapłonu. 

Wejherowscy strażacy otrzymali 
od miasta nową kamerę termowizyjną
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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

>

>

>
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Coraz bliżej do terminów wymiany sta-
rych kotłów, zgodnie z  uchwałami anty-
smogowymi przyjętymi przez radnych 
Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
Dotyczą one zmiany ogrzewania domów 
w  celu redukcji zanieczyszczenia powie-
trza. Mają one przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza w naszym regionie. 
Dofinansowaniem na wymianę pieców 
zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Właściciele budynków jedno-
rodzinnych w Wejherowie  mogą uzyskać 
pomoc w Urzędzie Miejskim w Wejhero-
wie, tel. 58 677 71 06.
Założono trzy daty graniczne wymiany 

starych kotłów w  zależności od długości 
ich lat użytkowania. 
W przypadku najstarszych kotłów, które 
nie mają określonej klasy,należy je wymie-
nić już do 1 września 2024 r. do  1  wrze-
śnia 2026 roku należy wymienić piece 
i kotły o klasie (3 i 4), najpóźniej do 1 lipca 
2035 roku należy wymienić piece klasy 5. 
W mieście, w pierwszej kolejności będzie 
obowiązywała konieczność podłączenia 
się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 
o ile będzie istniała taka możliwość.

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

Masz pytania? 
Napisz: powietrze@pomorskie.eu

Przypominamy też o możliwości oddania 
zużytych sprzętów elektrycznych i elek-
tronicznych oraz pozostałych odpadów 
niebezpiecznych w  Punkcie Zbiórki Od-
padów Niebezpiecznych (PZON) w  sie-
dzibie Zakładu Usług Komunalnych 
Sp. z o. o.,ul. Obrońców Helu 1. Punkt jest 
czynny w  poniedziałki i  środy w  godz.  
15-18, soboty 8-12.  

Zużyte baterie zbierane są również w sys-
temie pojemnikowym w  placówkach 
oświatowych, sklepach oraz w  Urzędzie 
Miasta Wejherowa natomiast przetermi-
nowane leki w aptekach na terenie miasta. 
Zużyty sprzęt elektryczny i  elektronicz-
ny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest 
bezpośrednio z domów i mieszkań po ich 
zgłoszeniu telefonicznym – 58 624 66 11.

Zbliża się czas wymiany starych 
kotłów węglowych

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 
16 i 30 kwietnia br. mieszkańcy Wejherowa będą mieli możliwość oddania powstają-
cych wyłącznie w  gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych. Należy je 
dostarczyć osobiście do  kierowcy samochodu. Zbiórkę organizuje Komunalny Zwią-
zek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Co można przekazać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg), baterie i aku-
mulatory,  termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin i owa-
dobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (puste opakowania nie będą przyjmujmo-
wane), przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.

16 kwietnia (piątek) 
– Wejherowo Północ:
9:00 – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdań-

ska 30
9:40 – Szkoła Podstawowa nr 11, Os. Ka-

szubskie 27
10:20 – Społeczna Szkoła Podstawowa, 

ul. Obrońców Wybrzeża 1
11:00 – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Na-

nicka 22
12:00 – 12:40 – Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 3, ul. Budowlanych 2

30 kwietnia (piątek) 
– Wejherowo Południe 
9:00 – Powiatowy Zespół Kształcenia 

Specjalnego, ul. Sobieskiego 279 
(przy budynku G)

9:40 – Powiatowy Zespół Szkół nr 4,  
ul. Sobieskiego 344 (postój ul. Inwa-
lidów Wojennych)

10:20 – Szkoła Podstawowa nr 9,  
Os. 1000-lecia Państwa Polskie-
go 15

11:00 – LO nr 1, ul. Bukowa 1
11:40 – Powiatowy Zespół Szkół nr 2,  

ul. Strzelecka 9
12:20 – Powiatowy Zespół Szkół Police-

alnych, ul. Dworcowa 5
13:00-13:20 – Szkoła Podstawowa nr 6, 

ul. Śmiechowska 36 (parking z  tyłu 
szkoły)
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