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– 
-

-

 – podkreśla 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. 
W  trakcie spotkania dziękując za  zna-
komitą promocję Wejherowa, prezy-
dent przekazał wsparcie finansowe 
w  wysokości 5 tys. zł na  przygotowania 
do  olimpiady. Marcin Chabowski dzię-
kując za  gratulacje podkreślił, że  takie 
wsparcie w okresie pandemii jest bardzo 
istotne, a  każda taka pomoc w  okresie 
przygotowawczym do  olimpiady jest 
nieoceniona. Koszty przygotowań obej-

Umowę na dotację w wysokości 2 tys. zł 
zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta 
Beata Rutkiewicz przekazała wicepreze-
sowi stowarzyszenia Wojciechowi Stęp-
kowskiemu.
Wojciech Stępkowski powiedział, że ce-
lem zadania wynikającego z  podpisa-
nej umowy jest propagowanie działań 
na  rzecz czystego powietrza i  uświa-
damianie mieszkańców w  jaki sposób 
można pozyskać dofinansowanie na wy-
mianę kotłów starej generacji tzw. śmie-
ciuchów. Stowarzyszenie opracuje 
m.in.  banery i  ulotki, by  dotrzeć do  jak 
najszerszego grona osób potrzebują-
cych tej informacji. Dodał też, że Wejhe-
rowski Alarm Smogowy z powodzeniem 
działa od  ponad 3 lat w  regionie i  reali-
zując cele statutowe wnosi swój wkład 
w walkę z zanieczyszczaniem powietrza 
na terenie Wejherowa i okolic.

mujące m.in.  ceny biletów lotniczych, 
zakwaterowania, zakupu suplementów 
i odżywek oraz pomocy fizjoterapeutycz-
nej, są wysokie i  nie pokrywa ich w  ca-
łości Komitet Olimpijski. Olimpijczyk 
z  własnych dochodów nie jest w  stanie 
ich pokryć.
– -

-

-

-

 

– powiedział Marcin Chabowski, który 
niebawem wybiera się najpierw na obóz 
kondycyjny do Kenii, a później do Sankt 
Moritz w Szwajcarii.
Podczas spotkania w  ratuszu, w  którym 
brał udział także zastępca prezyden-
ta Arkadiusz Kraszkiewicz, Marcinowi 
Chabowskiemu towarzyszył Bartłomiej 
Szreder – prezes Wejherowskiego Klu-
bu Kulturystycznego i Sportów Siłowych 
„Apollo”. W  klubie tym biegacz ćwiczy 
tężyznę  fizyczną, a także jako instruktor 
prowadzi też zajęcia z zawodnikami z róż-
nych stron kraju, również zza granicy.  

Miasto wspiera

       proekologiczne

Stowarzyszenie „Wejherowski Alarm Smogowy” 

-

zydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hilde-

-

Marcin Chabowski podczas zawo-

dów w holenderskim Enschede 

-

-

nie Igrzyska Olimpijskie w Tokio 

na przygotowania. 

Wejherowianin pojedzie 
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Do tej pory wykonano w parku prace roz-
biórkowe oraz roboty ziemne, w  ramach 
których wytyczono i przygotowano teren 
pod ścieżki, alejki i  chodniki. Wykonano 
także nowe ogrodzenie w  części parku 
oraz prace przyłącze kanalizacji sanitar-
nej. W  ramach inwestycji uporządkowa-
no teren parku, na którym do 1951 roku 
znajdował się cmentarz ewangelicki, ra-
zem z  cmentarzem żołnierzy niemieckich 
z  okresu I  i  II wojny światowej. W  marcu 
br. przeprowadzono w  parku prace eks-
humacyjne, podczas których odkryto m.in. 
szczątki 90. żołnierzy i  osób cywilnych. 
Szczątki zostały ponownie pochowane na 
niemieckim cmentarzu wojennym w Glin-
nej w woj. Zachodniopomorskie oraz przy 
kamieniu w  parku upamiętniającym daw-
ną nekropolię.  
– 

– mówi , za-
stępca prezydenta Wejherowa ds. rozwo-
ju miasta. – 

. 

Zielona oaza w centrum miasta
- Główną ideą powstania takiego miejsca 
w śródmieściu Wejherowa jest utworzenie 

zielonej enklawy do odpoczynku dla miesz-
kańców – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa – Park Kaszubski 
zmieni się, ale jego funkcja pozostanie taka 
sama, gdyż nadal będą tam drzewa i zieleń 
parkowa. Park Kaszubski ma być miejscem 
bardzo spokojnego relaksu dla naszych 
mieszkańców wśród zieleni. 

Pięć stref 
W  Parku Kaszubskim wyodrębniono pięć 
stref: 

 wejściową – od strony ul. Sobieskiego 
z placem i strefę pamięci; 

 relaksu – z leżankami i siedziskami; 
 spotkań – z  ławkami, siedziskami 

i drewnianym tarasem; 
 zabaw – z placem zabaw 

Koszt inwestycji to prawie 3 mln zł. Re-
witalizacja parku zostanie przeprowa-
dzona w  ramach projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”, na który miasto 
zdobyło dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jedna z wielu w tej kadencji
Rewitalizacja Parku Kaszubskiego to jed-
na z wielu inwestycji realizowanych w tej 
kadencji. Dotychczas miasto wybudowało 

m.in. Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z du-
żym parkingiem przy dworcu PKP i tune-
lem pod torami kolejowymi, halę sportową 
przy Szkole Podstawowej nr 5, parking 
przy wejherowskim szpitalu (obok lądowi-
ska), Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz 
z  rondem, ulice z  płyt drogowych. Wyko-
nano termomodernizację kilku budynków 
komunalnych.
Trwa realizacja ważnych inwestycji m.in. 
budowy ul. Necla i  ul. Gryfa Pomorskiego, 
połączenia drogowego łączącego ul. Suchar-
skiego ze Strzelecką, przebudowy ul. Koper-
nika wraz z  kwartałem podwórek, budowy 
Wodnych Ogrodów. Prowadzone są remon-
ty budynków i zagospodarowanie podwórek 
razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi 
i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową. 
Cały czas trwa realizacja projektów w  ra-
mach Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego, m.in. boisk i placów zabaw. 

-

Trwa rewitalizacja Parku Kaszubskiego

Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz 
wyjaśnia, że  ważna jest nie tylko sama 
zasada selektywnej gospodarka odpa-
dami, lecz także skuteczność i nowocze-
sność systemu:
– -

-

-

-

Jak dodaje Roman Czerwiński – prezes 
ZUK, w  gęstej zabudowie Śródmieścia, 
w miejscach, gdzie nie udało się wybudo-
wać pergoli, postawiono na  podziemne 
gniazda zbiorcze do  selektywnej zbiórki 

-

-

segregowane odpady.

odpadów. Są to  bowiem nowoczesne, es-
tetyczne i dostępne dla mieszkańców miej-
sca, gwarantujące także bezpieczeństwo 
i komfort jeśli chodzi o higienę tych miejsc 
i funkcjonalność systemu, zwłaszcza że la-
tem pod ziemią jest dużo chłodniej. 
– 

-

-

-

odpadów – informuje .
Punkty z  gniazdami odpadów zostały 
zlokalizowane w  następujący sposób: 
4 – przy ul. Wałowej, oraz po 1 przy – Pół-
nocnej, ul.  Sportowej (koło cmentarza), 
ul. Reformatów i ul. Dąbrowskiego.

do selektywnej zbiórki odpadów
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Przebudowa ul. Staromłyńskiej będzie 
realizowana etapami. Pierwszy etap 
– zaplanowany na lata 2021 i 2022 – bę-
dzie polegał na budowie ronda na skrzy-
żowaniu ul. Staromłyńskiej z ulicami 
Wyczółkowskiego i Obr. Wybrzeża. Jak 
mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, 
w obrębie budowanego ronda  powsta-
nie oświetlenie drogowe, kanalizacja 
deszczowa. Przebudowana zostanie sieć 
wodociągowa, gazowa, kanalizacja sani-
tarna, ciepłownicza, elektroenergetycz-
na i teletechniczna. Przewidywany koszt 
inwestycji to ok. 1 mln zł. 

Przebudowa ciepłociągu już wkrótce
Na przełomie maja i czerwca 2021 r. roz-
poczną się prace związane z przebudową 
ciepłociągu na terenie inwestycji, które 
wykona właściciel sieci, czyli Okręgo-
we Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-

nej. OPEC wykona przejście wykopem 
otwartym przez ul. Wyczółkowskiego 
i  ul. Staromłyńską w  obrębie dojazdów 
do projektowanego ronda. Rozważane 
jest krótkotrwałe zamknięcie dla ruchu 
w/w skrzyżowania.

Fragment większej całości
Budowa ul. Staromłyńskiej będzie 
elementem szeregu inwestycji, które 
spowodują usprawnienie ruchu w za-
chodniej i północnej części miasta, tzw. 
Zachodnio-Północnego Połączenia Dro-
gowego Wejherowa obejmującego ciąg 
następujących odcinków:

 powstającą właśnie nową ulicę – od 
ul. Strzeleckiej przez las do skrzy-
żowania z ul. Sucharskiego-Sobie-
skiego, 

 połączenie ul. Sucharskiego z drogą 
krajową nr 6 tzw. Węzeł Działki (wy-
konane),

 nowa ulica od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 6 na wysokości Powiato-
wego Urzędu Pracy do ul. Przemy-
słowej (planowana),

 ul. Karnowskiego – od ul. Przemysło-
wej do ul. Ofiar Piaśnicy (wykonana), 

 ul. Lelewela i Nadrzeczna – od 
ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Chopina (wy-
konane), 

 ul. Staromłyńska (planowana),
 ul. Necla (w trakcie realizacji),
 ul. Gryfa Pomorskiego (w trakcie re-

alizacji) w powiązaniu z częściowo 
wykonanym i planowanym Węzłem 
Śmiechowo (Zryw).

do realizacji kolejnej inwe-

stycji drogowej. W latach 

-

Jak informuje wykonawca prac – konsor-
cjum Kruszywo Sp. z  o.o. Linia i  Bitumi-
nium Sp. z  o.o. Linia, rejon nowo wybu-
dowanego ronda stanowi cały czas teren 
budowy i w jego sąsiedztwie będą wciąż 
prowadzone prace drogowe. Prosimy 
o  zachowanie ostrożności i  stosowanie 
się do oznakowania.
Przez rondo możliwy jest przejazd wy-
łącznie na  wprost, czyli dla relacji Go-

wino-Wejherowo i Wejherowo-Gowino. 
Nowym łącznikiem, pomiędzy ul.  Su-
charskiego i  ul. Strzelecką,   pojedziemy 
pod koniec przyszłego roku 2022.

-

-

-

-

-

-

otwarta dla ruchu 
-

w Wejherowie. W rejonie 

-

Budowa połączenia drogo-
wego od ul. Strzeleckiej do 
ul. Sucharskiego to ważne 
i  potrzebne przedsięwzię-
cie, ponieważ nowa droga 
przejmie ruch zmierzający 
do Wejherowa z  Trasy Ka-
szubskiej. Kierowcy jadący 
ul. Strzelecką w  kierunku 
miasta nie będą musieli 
wjeżdżać do centrum, będą 
mogli je omijać w celu doje-
chania na krajową „szóstkę” 
i  nie zakorkują Wejherowa. 
Realizacja tej inwestycji 
znacząco zmniejszy ruch 
w  centrum miasta. Dzięki 
ominięciu centrum Wejhe-
rowa i  rozbudowie systemu 
dróg ruch samochodów bę-
dzie dużo płynniejszy i mniej 
uciążliwy, poprawi się rów-
nież bezpieczeństwo.
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Celem audytu jest przeprowadzenie 
oceny stanu krajobrazu na obszarze 
całego województwa, a  także wskaza-
nie krajobrazów szczególnie cennych. 
W  ankiecie możemy wypowiedzieć się, 
czy zależy nam na otaczjącej przestrzeni 
i czy chcemy ją kształtować, czy identy-
fikujemy się z  miejscem zamieszkania, 
a także ile ciekawych miejsc znajduje się 
w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. 
Ankieta dostępna jest: http://ee5.pbpr.
pomorskie.pl/single/8IAdiP0k
– 

-

-

– mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskie-
go. – 

-

-

. 

Przypomnijmy, że w  myśl zawartego 
z  Prezydentem dn. 18 lipca 2017  r. 
porozumienia, PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. zobowiązały się m.in. 
w  ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) 
do budowy wiaduktu kolejowego 
oraz  przebudowy bezkolizyjnego 
przejścia dla pieszych na  wysokości 
przystanku osobowego Wejherowo 
Śmiechowo. Budowa tunelu pod tora-
mi kolejowymi na Śmiechowie będzie 
skoordynowana z zaplanowaną przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z mo-

dernizacją linii kolejowej Gdynia Chylo-
nia – Słupsk. 
– -

-

– mówi Krzysztof 

Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
– 

. 

– podkreśla 
radny  – -

. 
Radny Wojciech Kozłowski dodaje: – -

-

-

-

.
Planowana inwestycja będzie również jed-
ną z wielu realizowanych w tej kadencji.

-

-

cennych walorów przyrod-

Od prawie dwóch lat w woje-

-

-

-

Badanie opinii 

krajobrazu

Przebudowa ulicy planowana jest na przy-
szły rok. W ramach inwestycji ma być wy-
konana nowa nawierzchnia ulicy Zamko-
wej na odcinku od ul. Klasztornej (okolice 
Książnicy prof. Gerarda Labudy) do skrzy-
żowania z ulicą Wniebowstąpienia. 
– -

-

-

dron  –  mówi , zastępca 
prezydenta Wejherowa ds.  rozwoju mia-
sta. – 

-

-

-

.
O przebudowę ulicy Zamkowej zabiega-
li radni ze Śródmieścia - Piotr Bochiński 
i Wojciech Kozłowski
– -

-

-

-

-

-

 

-
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W związku z trwającą budową Trasy Ka-
szubskiej, do końca 2021 r. przewidywa-
na jest zmiana kategorii drogi krajowej 
nr  6 - przebiegającej przez Małe Trój-
miasto Kaszubskie - na  drogę kategorii 
niższego rzędu. Jak podkreślają samo-
rządowcy, „szóstka” stanowi kluczowy 
element krajowego układu drogowego. 
Umożliwia ona dostępność dla około 
200  tysięcy mieszkańców z  powiatu 
wejherowskiego i  puckiego m.in.  z  Mię-
dzynarodowym Portem Lotniczym 
w  Gdańsku. Droga ta w  dotychczaso-
wym przebiegu, łącznie z  linią kolejową 
rangi krajowej nr  202, tworzy aktual-
nie, istotny z  punktu widzenia potrzeb 
mieszkańców powiatu wejherowskie-
go, ale  również północnej części woje-
wództwa pomorskiego, element drogo-
wo–kolejowego pasa komunikacyjnego, 
zapewniającego kompleksową obsługę 
i  scalającego funkcjonalnie obszar pół-
nocnej części Aglomeracji Trójmiasta. 
Samorządowcy Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego wskazują, że realizacja Trasy 
Kaszubskiej to  rozbudowa krajowego 
transportu drogowego na obszarze Aglo-
meracji Trójmiejskiej. Dlatego wspólnie 
z  gminami sąsiednimi podejmują szereg 
inwestycji w  zakresie rozwoju alterna-
tywnych rozwiązań komunikacyjnych, 
które uzupełniają funkcję sieci dróg kra-
jowych tworząc spójny układ komuni-
kacyjny. Faktem podkreślającym istotną 
rangę drogi krajowej nr  6 są inwesty-
cje podjęte i  realizowane przez miasta: 

Wejherowo, Redę i  Rumię w  zakresie 
węzłów integracyjnych, przesiadkowych 
w Rumi, Redzie i Wejherowie. 

-

-

-

granicy z powiatem wejherowskim 

-

.Do jej istnienia i podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa w projekto-
wanym największym w  Polsce węźle 
energetycznym niezbędna jest droga 
krajowa nr 6 z obecnym przebiegiem, 
obsługującym czwarty pod względem 
liczby mieszkańców w  Polsce powiat 
ziemski. 

Pas nadmorski, z  półwyspem Hel-
skim to  jeden z  głównych ośrodków 
turystycznych w  Polsce. Istotne 
jest utrzymanie połączenia drogo-
wego wysokiej kategorii (krajowej 
oraz  wojewódzkiej) do  tak ważnego 
nadmorskiego obszaru turystyczne-
go. Aby dojechać do drogi wojewódz-
kiej nr  216 prowadzącej na  Półwy-
sep Helski z  południa Polski trzeba 
wykorzystać odcinek drogi krajowej 
nr  6 w  obecnym przebiegu i  nie ule-
gnie to zmianie po wybudowaniu Tra-
sy Kaszubskiej. 

przesiadkowych

W  Wejherowie zrealizowano w  za-
kresie drogowym węzeł przesiad-
kowy rangi metropolitalnej, bez-
pośrednio oparty o  węzeł drogowy 
na drodze krajowej S6 i bezkolizyjny 
przejazd drogowy pod linią kolejową 
nr 202, uwzględniający plany rozbu-
dowy linii 202. Węzeł Wejherowo 
w  pełni zacznie działać po  realizacji 
inwestycji w  części kolejowej, pozo-
stającej w gestii inwestora, jakim jest 
PKP PLK S.A. 

-

-

, 

. 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin 
„Małe Trójmiasto Kaszubskie” –  prezes 
stowarzyszenia Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zwrócił się z prośbą do Starosty Gabrieli 
Lisius, o  zorganizowanie spotkania po-
słów i  samorządowców, których samo-
rządy położone są przy drodze krajowej 
nr  6. Podczas spotkania włodarze mo-
gliby wypracować wspólne wezwanie 
skierowane do  Ministra Infrastruktu-
ry o  pozostawienie drogi krajowej nr  6 
w obecnym zarządzie Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad.

-

-

-

w sprawie krajowej „szóstki”
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Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prac plastycznych i  fotograficznych zachęcających mieszkań-
ców do korzystania z wybudowanych rozwiązań komunikacyjnych, zwłaszcza wykorzystania ścieżek rowerowych 
i wykorzystania komunikacji zbiorowej oraz obrazujących możliwości korzystania z powstałej infrastruktury. Za-
chęcamy, we wszystkich kategoriach będą nagrody rzeczowe!
Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

KONKURS SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW WEJHEROWA I  PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W  TRZECH 
KATEGORIACH WIEKOWYCH: 

 Konkurs plastyczny dla klas I-III i klas IV-VIII 
Uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu jedną pracę, która powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz 
numerem szkoły i klasy.

 Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i dla dorosłych (jedna kategoria). 
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę (jedno zdjęcie). 

-

Druk zawierający dane osobowe i zgody zostanie zamieszczony w internecie na stronie: .

Celem konkursu jest podjęcie działań informacyjno-promocyjnych wśród mieszkańców Wejherowa i okolic na rzecz po-
pularyzacji transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego w związku z realizacją i przekazaniem do użytku inwestycji 
wykonanej w ramach projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi”, 
który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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-

-

W  ciągu pięciu lat, od roku 2017 do roku 2021 
włącznie wg planu budżetowego, wydatki majątko-
we miasta (inwestycje i wydatki z nimi związane np. 
wykupy gruntów pod drogi, itp.) przekroczą 200 mln 
zł. W  61% pokrywane są ze środków własnych, 
w 27,5% z dotacji unijnych i krajowych pozyskanych 
przez władze miasta, a  tylko w  13,5% z  kredytów 
i pożyczek.

Zadłużenie miasta utrzymuje się na bezpiecznym 
poziomie i  nie należy do wysokiego. Wskaźnik za-
dłużenia w  2021 roku wyniesie ok. 30 % Wskaźnik 
zadłużenia to wielkość całego zadłużenia odniesiona 
do dochodów, co pokazuje zdolność miasta do spła-
ty kredytów i  pożyczek. Za maksymalny wskaźnik 
przyjmuje się 60%. Co ciekawe, podobny do obec-
nego wskaźnik zadłużenia – ok. 29 % miasto miało 

– 

!

w  2012 roku, kiedy budowaliśmy nowe WCK Filhar-
monię Kaszubską. Potem ten wskaźnik spadł, a obecnie 
znów wzrósł. Jest to normalne zjawisko, gdyż zadłuże-
nie miasta jest uzależnione m.in. od poziomu inwestycji. 
Warto zauważyć, że dodatkowe środki z kredytów sta-
nowią również wkład własny (bez zabierania środków 
z  innych zadań) w  projekty, na które miasto pozyskało 
dotacje zewnętrze.
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Dodatkowo sytuacja finansowa miasta Wejherowa 
znacząco pogorszyła się z  powodu pandemii koro-
nawirusa. Negatywne skutki gospodarcze i  ekono-
miczne COVID-19 są oczywiste, szeroko komen-

Miasto mogłoby przeznaczać jeszcze większe środki 
własne na inwestycje, gdyby nie musiało bardzo du-
żych kwot dopłacać do oświaty. Zgodnie z przepisa-
mi oświata jest zadaniem rządu, tylko realizowanym 
przez miasto, a  rząd przekazuje za mało pieniędzy. 
Koszty oświaty rosną, np. w wyniku podwyżek wyna-
grodzeń ustalanych odgórnie. Co gorsza, te dopłaty 

z budżetu miasta wyraźnie wzrosły w ostatnich latach. 
Dla przykładu, do oświaty dopłaciliśmy w  2017 roku 
16,4 mln zł, a w tym roku będzie to 37,4 mln zł, czyli po-
nad 2-razy więcej. Dla porównania koszt dokończenia 
Węzła Śmiechowo (Zryw) z tunelem pod drogą krajową 
nr 6 szacuje się na 39 mln zł (bez tunelu pod torami, któ-
ry wykonana PKP zgodnie z porozumieniem z miastem).

towane  i  odczuwalne wszędzie w  Polsce. Samorządy 
oczekują, że rząd przekaże na wsparcie miast i  gmin 
część środków z ogromnego unijnego Funduszu Odbu-
dowy po pandemii COVID-19, który otrzyma Polska.
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– -

-

– mówi dyrektor biblioteki Ewelina Ma-

.

Gra miejska „Znajdź mnie”
Mocnym akcentem na zamknięcie Tygo-
dnia Bibliotek była mobilna gra miejska 
„Znajdź mnie”, która rozegrała się w cen-
trum miasta. Choć hasło tegorocznego 
Tygodnia Bibliotek brzmiało „Znajdziesz 
mnie w  bibliotece”, to  książki znaleźć 
można było w plenerze. Wystarczył tele-
fon komórkowy z dostępem do Interne-
tu i  odrobina sprytu i  szczęścia. W  grze 
przewidziano ścieżki dla dorosłych 

oraz dla rodzin z dziećmi. Każdy znalazł 
coś dla siebie. Była to  okazja do  wspól-
nej, rodzinnej rozrywki z dala od ekranu 
komputera. 

„Powiew Weny”
Tydzień Bibliotek, to  znakomita okazja, 
aby przypomnieć o Wejherowskim Kon-
kursie Literackim „Powiew Weny”, który 
organizowany jest cyklicznie przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w  Wejherowie 
od  2007 roku. Biorą w  nim udział rów-
nież wejherowscy pisarze i poeci. Po każ-
dym z  konkursów wydawany jest tomik 
zawierający nagrodzone oraz  wyróżnio-
ne opowiadania i wiersze. Owoce prac li-
teratów, którzy znaleźli uznanie jurorów 
konkursów, możemy poznać zaglądając 
na  stronę  do  zakład-
ki „Nowiny”. W  tym katalogu na  samym 
dole znajdziemy wszystkie opublikowa-

ne dotąd wydania „Powiewu Weny” za-
pisane w plikach pdf.  -

Challenge Kaszubowska - Lewandowski
W ramach Tygodnia Bibliotek była także 
możliwość na  żywo on-line zaobserwo-
wać dokonania literackie laureatów kon-
kursu „Powiew Weny”. Okazją były nie-
tuzinkowe przedsięwzięcia realizowane 
w  mityngu „Challenge Kaszubowska 
– Lewandowski”, podczas którego Daria 
Kaszubowska   i  Aleksander Lewandow-
ski stanęli do literackiego pojedynku! 

Jak podkreśla Krystyna Laskow-
ska semestr ten będzie wyjątkowy, 
gdyż  zajęcia będą prowadzone przez 
całe wakacje aż do  końca września. 
Z  wielu względów (okres wakacyjno-
-urlopowy, ograniczenia pandemicz-
ne) mniej będzie zajęć teoretycznych 
w  salach wykładowych, a  więcej za-
jęć praktycznych na  świeżym powie-
trzu, w  tym z  turystyki i  gimnastyki 
oraz  Nordic Walking. W  ofercie pro-
gramowej nadal będą takie przedmio-
ty jak m.in.  nauka języków obcych, 
język polski, psychologia, historia 
Rzymu i  muzyka. Pierwsze zajęcia, 
które odbyły się 24 maja br. prowa-
dziły:  Wanda Kantecka z  języka pol-
skiego i Bogna Zubrzycka – z muzyki.
– 

-

-

-

-

 – mówi 
.

Zainteresowani znajdą więcej in-
formacji na profilu Stowarzyszenia  
na , oraz , 

. 

Bibliotek 

W związku z poprawą sytuacji pandemicznej i cofnięciem 
przez rząd ograniczeń dotyczących COVID-19 zaczynają 
powracać do częściowej aktywności placówki  
kulturalno-oświatowe. Swoją działalność postanowiło 
również uruchomić w możliwych realiach Stowarzyszenie 
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
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Miasto Wejherowo zdobyło środki finan-
sowe, przekazując także wkład własny, 
na realizację dwóch programów ogłoszo-
nych przez Ministerstwo Rodziny i Polity-
ki Społecznej: „Asystent osobisty osoby 
z  niepełnosprawnościami” oraz „Opieka 
wytchnieniowa dla członków rodzin lub 
opiekunów osób z niepełnosprawnościa-
mi” – edycja 2020-2021. Koszt obu pro-
gramów to łącznie ponad 1,3 mln zł. 
Opiekunowie osób z  niepełnosprawno-
ścią bardzo często borykają się z brakiem 
czasu na załatwienie własnych spraw. Są 
obciążeni opieką 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. W takiej sytuacji 
skorzystać mogą z  opieki wytchnienio-
wej. Program jest bezpłatny i przewiduje 
dostęp do usług świadczonych przez asy-
stenta osobistego osoby niepełnospraw-
nej do 30 godzin miesięcznie w przypad-
ku dzieci do 16 roku życia i do 40 godzin 
w przypadku osób starszych.

Kto może skorzystać?
Ze wsparcia mogą skorzystać członko-
wie rodzin lub opiekunowie sprawujący 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orze-
czeniem o  niepełnosprawności oraz 
osobami ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności lub orzeczeniami równo-
ważnymi. Program realizowany będzie 
w miejscu zamieszkania osoby niepełno-
sprawnej na terenie Wejherowa.
– -

– mówi -

kiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa. – 

-

-

.

Na czym polega pomoc?
Usługi asystenckie polegać będą m.in. 
na pomocy uczestnikom w czynnościach 

takich jak:
 wyjście, powrót oraz/lub dojazdy 

w wybrane przez uczestnika progra-
mu miejsce (np. dom, praca, placówki 
oświatowe i  szkoleniowe, świątynie, 
placówki służby zdrowia i  rehabi-
litacyjne, gabinety lekarskie i  tera-
peutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, 
instytucje finansowe, wydarzenia 
kulturalne/rozrywkowe/społeczne/
sportowe)

 zakupy, z  zastrzeżeniem aktywnego 
udziału uczestnika Programu przy 
ich realizacji,

 załatwianie spraw urzędowych,
 w  przypadku dzieci z  orzeczeniem 

o niepełnosprawności – także dotarcie 
i powrót do/z placówki oświatowej.

Wsparcie dla ok. 80 osób
Wsparciem asystenta osobistego oso-
by niepełnosprawnej planuje się objąć 
25  osób, w  tym 15 osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności oraz 
10  dzieci z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności. 

Celem programu jest zapewnienie 
usługi wsparcia dla osób w  wieku 
70  lat i  więcej, którzy w  obowiązu-
jącym stanie epidemii zdecydują się 
na  pozostanie w  domu i  nie są w  sta-
nie np.  poprzez wsparcie rodziny czy 
znajomych zabezpieczyć sobie artyku-
łów podstawowej potrzeby. W  szcze-
gólnych i  uzasadnionych przypadkach 
z  programu mogą skorzystać osoby 
poniżej 70 roku życia.
W  ramach programu uruchomiona zo-
stała infolinia dedykowana seniorom. 
Osoby starsze dzwoniąc pod  numer te-
lefonu , czynny od  ponie-
działku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00, 
będą mogły zgłosić potrzebę wsparcia 
w  zakresie dostarczenia podstawowych 
zakupów.

Procedura realizacji Programu w Wej-

1. Senior zgłasza potrzebę pomocy 
na infolinię.

2. Zgłoszenie zostaje przekazane 
do MOPS.

3. Pracownik socjalny dokonuje telefo-
nicznej weryfikacji zgłoszenia.

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji 
z  seniorem kontaktuje się osoba wy-
znaczona do obsługi programu w celu 
ustalenia dalszego postępowania.

5. Usługa wsparcia polegała będzie 
w  szczególności na  dostarczeniu za-
kupów obejmujących artykuły pod-
stawowej potrzeby, w  tym artykuły 
spożywcze i środki higieny osobistej.

Trzeba pamiętać, że koszt zakupu artyku-
łów podstawowej potrzeby pokrywa se-
nior. MOPS w ramach ww. programu nie 
ma możliwości finansowania zakupów. 
Realizacja usługi wsparcia w postaci do-
starczenia zakupów zgodnie z  zapisami 
programu Ministerstwa Rodziny i  Poli-
tyki Społecznej,nie przysługuje osobie,k-
tóra korzysta z usług opiekuńczych bądź 
specjalistycznych usług opiekuńczych.

 pracownik MOPS jest w posiadaniu 
odpowiednich upoważnień potwierdzają-
cych uprawnienia do  realizacji Programu. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące tożsamości 
pracownika oraz realizacji programu wspar-
cia można wyjaśnić dzwoniąc do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miasto Wejherowo wprowadza nowy program, który ma za zadanie odciążyć opiekunów osób 
niepełnosprawnych. „Opieka wytchnieniowa” to bezpłatna forma wsparcia dla wejherowskich 
rodzin, w ramach której opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają wsparcie z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Usługi te świadczone będą przez asystentów 
osobistych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem. 

w opiece 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trosce o bezpieczeństwo osób starszych w związku 
z obowiązującym stanem epidemii, uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia 
osób powyżej 70. roku życia pn. „Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”. 
Program ten na terenie Wejherowa realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Telefony do kontaktu: 
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Wystawę przy współpracy z  Instytutem 
Pamięci Narodowej w  Gdańsku zorga-
nizowali działacze Zarządu Wejherow-
skiej Wspólnoty Pokoleń: Henryk Jarosz, 
Edward Formela i  Mieczysław Selin. Po-
mocy w przygotowaniu wystawy udzielili: 
Krzysztof Drażba i dr Arkadiusz Kazański  
z  Oddziałowego Biura Edukacji Narodo-
wej IPN w Gdańsku oraz historyk dr Alek-
sander Kozicki  z Oddziału Gdynia Regio-
nu Gdańskiego NSZZ Solidarność. 
– -

-

-

– powiedział prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 

dziękując organizatorom za  jej zorgani-
zowanie.

Podczas zwiedzania wystawy prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i  za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz rozmawiali z organizatorami wysta-
wy o bieżących inicjatywach Wspólnoty. 
Prezes Henryk Jarosz powiedział m.in., 
że  w  związku z  ogłoszonym przez Sejm 
i  Senat RP Rokiem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Zarząd Wejherowskiej 
Wspólnoty Pokoleń wraz z  Komandorią 
Pomorską Orderu Św. Stanisława zamie-
rzają w  celu upamiętnienia postaci Pry-
masa Polski zorganizować konkurs pla-
styczny i  literacki dla dzieci i młodzieży. 
Do  współpracy w  organizacji konkursu 
działacze Wspólnoty zamierzają zapro-
sić po  wakacjach wejherowskie szkoły 
i parafie.
Rozmawiając o  idei konkursu przypo-
mniano, że kard. Stefan Wyszyński dwu-
krotnie odwiedził Wejherowo. Zaś pre-

– 

-

-

 
– mówi , dyrektor Wej-
herowskiego Centrum Kultury.
Ideą trzeciej już edycji akcji TańczMY 
było jednocześnie pasjonatów tej dzie-
dziny sztuki i  wspólne celebrowanie 
Międzynarodowego Dnia Tańca.

W ramach akcji odbyły się dwa wyda-
rzenia:

 wystawa „Oblicza tańca” poświęcona 
historii tańca w  kontekście działalno-
ści Wejherowskiego Centrum Kultury. 
Wystawa była czynna przez budynkiem 
Filharmonii Kaszubskiej do 9 maja br. 

 performance’y „Energia tańca” w for-
mie krótkich pokazów tańca przygo-
towane przez choreografów WCK  
w różnych częściach miasta – na Pla-
cu Jakuba Wejhera, Skwerze Reginy 
Osowickiej, w  Parku Miejskim im. 
A. Majkowskiego oraz przed jedną 
z wejherowskich szkół. 

Przedsięwzięcie zostało przeprowadzo-
ne z  zachowaniem obecnie obowiązują-
cych zasad reżimu sanitarnego związa-
nego z ze stanem epidemicznym w kraju. 

zydent Krzysztof Hildebrandt wyznał, 
że  miał zaszczyt poznać kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego osobiście podczas 
poświęcenia kościoła w  Jarocinie, gdzie 
przebywał na  zaproszenie wraz ówcze-
snym gwardianem wejherowskich fran-
ciszkanów.
Zarząd Wejherowskiej Wspólnoty Poko-
leń tworzą obecnie: Henryk Jarosz – pre-
zes, Jan Wojewski – wiceprezes, Edward 
Formela – skarbnik, Mieczysław Selin 
– członek zarządu.

otwiera 
horyzonty

Wejherowska Wspólnota Pokoleń zorganizowała 
wystawę okazji Miesiąca Pamięci Narodowej  
pt. „81. rocznica zbrodni katyńskiej – Katyń 1940”. 

W Tygodniu Bibliotek polecamy 

uwadze czytelników Informator 

-

gowany przez wejherowianina Jana 

-

-

Wejherowskie Centrum 
Kultury przyłączyło się 
do ogólnopolskiej akcji 
TańczMY organizowanej 
przez Instytut Muzyki 
i Tańca, a związanej 
z obchodami 
Międzynarodowego 
Dnia Tańca. 

– akcja Wejherowskiego 

MY 
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Aby wziąć udział konkursie należy wy-
konać nagranie/zdjęcie pracy dzieci 
w  wieku przedszkolnym, zachęcające 
odbiorcę/widza/rodziców/dziadków 
do udziału w spisie powszechnym NSP 
2021. Sposób realizacji – dowolny, 
czyli może to być np. wiersz, piosenka, 
skecz, inscenizacja, film, teledysk itp. 

-

na adres .
Przed  przystąpieniem do  konkursu 
prosimy o  zapoznanie się z  regulami-
nem, który jest dostępny na  stronie 

W  ramach projektu kompleksową mo-
dernizację przeprowadzono już w  dzie-
więciu budynkach. W  tym roku pla-
nowany jest remont kolejnych trzech, 
a  w  przyszłym roku – dwóch.  Koszt 
całego projektu to ok. 4 mln zł, z  czego 
dofinansowanie unijne wynosi ponad 
3 mln zł. 
– -

-

– mówi -

wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds.  rozwoju miasta – -

-

-

-

-

. 

Termomodernizacja budynków komu-
nalnych wiąże się z całym szeregiem ko-
rzyści, ponieważ oprócz zmniejszenia zu-
życia energii, drugim ważnym aspektem 
inwestycji jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i niezdrowego dymu z ko-
minów.

– -

-

– podkreśla Henryk Kanczkowski, radny 
miasta Wejherowa.

Remont dachu, docieplenie ścian, 
wymiana drzwi i okien

W  ramach kompleksowej termomoder-
nizacji budynku przy ul. Kalwaryjskiej 2A 
wykonany zostanie remont dachu, docie-
plone zostaną wszystkie ściany zewnętrz-
ne budynku, poddasza, stropu piwnic oraz 
fundamentów. W  ramach prac zostaną 
wymienione wszystkie okna, drzwi do 
lokali mieszkalnych oraz drzwi wejścio-
we. Wykonane też będą nowe schody 
zewnętrzne z balustradą. Całkowity koszt 
tej modernizacji wyniesie ok. 300 tys. zł. 
Warto podkreślić, że po wykonaniu prac 
modernizacyjnych, w  tym budynku bę-
dzie możliwe zaoszczędzenie kosztów 
energii rzędu 19 tys. zł.

Zmieni się również podwórko
Po zakończeniu prac termomoderniza-
cyjnych budynku, zostaną przeprowa-
dzone prace rewitalizacyjne podwórka, 
które nabierze innego wyglądu. Pojawi 
się zieleń, nowe nasadzenia, rabaty kwia-
towe oraz przestrzeń dla mieszkańców 
w  postaci tarasu z  desek, a  także ławki. 
Postawiona zostanie wiata śmietnikowa 
na odpady, a teren zostanie oświetlony. 
Realizowany projekt termomodernizacji 
budynków komunalnych to jedna z wielu 
inwestycji realizowanych w tej kadencji. 

S o n e t

Cicho śpi w Domatowie dzień
I drogi śpieszące w Bielawę,

Zasnuty czas, głuchy jak pień
Nie zdradzi chłopskiej sławy.

Odgradza się pradawnym snem,
Zagląda sarnim lękiem,

W zagrody patrzy z tym samym tłem
Zaczarowanym pięknem.

W sakralnej ciszy wsłuchuję się
W prastarej odgłosy mowy,
Którą wciąż pozdrawiają się

Ludzie z tamtej Dąbrowy,
Gdzie dzień się budzi wytrwaniem,
By w mowie tej zastygnąć na amen.

Urząd Statystyczny w Gdańsku 
uruchomił konkurs spisowy dla 
przedszkoli z terenu województwa 
pomorskiego. Konkurs przeznaczony 
jest dla placówek wychowania 
przedszkolnego (przedszkole, 
oddział przedszkolny, zespół 
wychowania przedszkolnego, punkt 
przedszkolny) zlokalizowanych 
na terenie województwa 
pomorskiego. 

Konkurs 

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie 

w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego” jest dofinansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Trwa termomodernizacja 
wielorodzinnego budynku 
komunalnego przy ul. Kalwaryjskiej 
2A. Dla mieszkańców tej kamienicy 
oznacza to niższe rachunki za 
ogrzewanie, a dla ogółu mieszkańców 
Wejherowa - mniejszą emisja 
zanieczyszczeń. Kompleksowy 
remont tego budynku to element 
projektu obejmującego modernizację 
14 budynków komunalnych, na 
który władze Wejherowa zdobyły 
dofinansowanie unijne. 

Kompleksowy 
remont kamienicy 

budynków 
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NOWINY – 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. 
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

Informacja: 

 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
Sekretarz Miasta: 

 58 677 70 20
Skarbnik Miasta: Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 
Sekretariat Rady Miasta 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

(Zenon Hinca) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49
Kontakt dla prasy 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

Kryzysowego

 58 677 71 37, 58 677 71 39

( ) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

Sp. z o.o. (
 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

Mimo wielu trudności związanych 
z  pandemią (nauczanie zdalne, cza-
sowe zamknięcie placówek), bardzo 
wielu uczniom udało się skorzystać 
z  naszej oferty edukacyjnej – osiąga-
jąc bardzo dobre rezultaty! Wspólnie 
z placówkami oświatowymi zebraliśmy 
z  terenu ośmiu gmin członkowskich 
Związku prawie 20 ton elektroodpa-
dów, niemal 7 ton baterii oraz 6,2 tony 
plastikowych nakrętek, otrzymaliśmy 
163 prace plastyczne oraz 54 fotogra-
fie w  ramach konkursu fotograficzne-
go pt. „Błękitno – zielona infrastruk-
tura w  moim mieście”. Potwierdza to, 

że mimo trudnej sytuacji związanej 
z  epidemią COVID-19 realizujemy 
nasze zadania w sposób ciągły i z do-
brym efektem! 
Wyniki konkursów oraz listy laure-
atów (także z  Wejherowa) dostęp-
ne są na  naszej stronie internetowej 
w AKTUALNOŚCIACH oraz w zakład-
ce EDUKACJA (wyniki konkursów), 
www.kzg.pl. Wręczenie nagród odbę-
dzie się w czerwcu br. 
Gratulujemy wszystkim laureatom 
oraz dziękujemy szkołom i przedszko-
lom za  aktywność i  współpracę w  mi-
nionym roku szkolnym.  

Ukazał się drukiem, pierwszy sygnaliza-
cyjny numer czasopisma krajoznawcze-
go z  podtytułem „Moje miasto – Wej-
herowo” pod redakcją Mieczysława 
Wojeckiego, wydane nakładem własnym 
autora. Mieczysław Wojecki od nie-
dawna mieszkaniec Wejherowa, zafa-
scynowany Kaszubami, pisze o  urokach 
naszego miasta oraz wspomina wiele 
osób, które tutaj poznał. Autor pisze 
o etymologii nazwy Kaszuby i wymienia 
cechy zbiorowego chararkteru Kaszu-
bów. Uroku książeczce dodaje kolorowa 
okładka z elementami kaszubskiego ha-
ftu i  stroju kaszubskiego. Następne nu-
mery WZK będą kontunowane. 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły i przedszkola z terenu Wejherowa 
po raz kolejny uczestniczyły w działaniach edukacyjnych dot. ochrony 
środowiska regionu, w którym mieszkamy. Komunalny Związek Gmin 
w minionym roku zaprosił do udziału w konkursach i projektach 
edukacyjnych oraz przekazał naszym mieszkańcom liczne wydawnictwa 
dot. ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarki odpadami. 

 
edukacji ekologicznej 2020/2021

Wejherowskie
Krajoznawcze 

Kontakt z autorem: ul. Dzięcielskiego 4A/4, Wejherowo
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Są w Wejherowie od stu lat, a nadal sta-
nowią dla wielu obecnych mieszkańców 
miasta zagadkę. Starsi wejherowianie 
z pewnością pamiętają charakterystycz-
ne budynki z czerwonej cegły (położone 
wówczas za miastem), w których mieści-
ły się i szkoła, i internat dla dzieci z wadą 
słuchu. Cudowne otoczenie: las, pola, 
cisza, spokój zachęcały mieszkańców do 
spacerów w  tamte okolice. Dziś mało 
kto wie, że placówka została utworzona 
równo 100 lat temu, latem 1921 roku.
O  tym, jak potrzebna była to placówka 
świadczy fakt, że we wrześniu 1921 roku 
w szkole kierowanej przez Leonarda Ret-
zlaffa przebywało aż stu uczniów z wadą 
słuchu. Co ciekawe, początkowo grono 
pedagogiczne stanowili sami mężczyź-
ni. Nauczyciele od początku realizowali 

nadrzędny cel – nauczanie dzieci głu-
chych mowy, aby mogły bez problemu 
znaleźć godne miejsce w społeczeństwie 
zdominowanym przez osoby słyszące. 
Cel, choć okupiony ciężką pracą uczniów 
i  nauczycieli został osiągnięty – absol-
wenci wejherowskiej placówki cieszyli 
się zasłużonym szacunkiem oraz opinią 
świetnych, solidnych rzemieślników, 
Działalność zakładu przerwała wojna. 
W 1945 roku udało się powołać placów-
kę na nowo, a opieką surdopedagogiczną 
objęto także niesłyszące maluchy. Dzięki 
staraniom pana Edwarda Sobczyńskiego 
powstała również atrakcyjna i nowocze-
sna (jak na owe czasy) oferta kształcenia 
zawodowego. Wejherowski ośrodek stał 
się modelową, słynną w całej Polsce pla-
cówką specjalizującą się w edukacji nie-
słyszących. Po wieloletnich staraniach 
dr.  Henryka Stankiewicza w  1976 roku 
zostało powołane do życia Technikum 
Budowlane dla Głuchych – pierwsza 
w Polsce szkoła średnia dająca młodzie-
ży niesłyszącej możliwość przystąpienia 
do egzaminu maturalnego. To było prze-
łomowe wydarzenie w polskiej surdope-
dagogice. 
– -

-

– mówi 
dr n. med. , dyrektor 
placówki. 
Trzeba przyznać, że tradycje placówki 
kontynuowane są z  odwagą i  imponu-
jącym rozmachem. Dyrekcji Ośrodka 
słynącego w  całej Polsce z  sukcesów 
sportowych wychowanków udało się 
zrealizować marzenia wielu pokoleń 
niesłyszących sportowców: najpierw 
oddano do użytku wielofunkcyjne bo-
isko, a  w  2017r. powstała nowoczesna 
hala sportowa. Dokonano nie tylko re-
montów i  modernizacji budynków, ale 
poszerzono także ofertę edukacyjną. 

W  placówce prężnie działa wczesne 
wspomaganie rozwoju, a  w  zajęciach ze 
specjalistami bierze udział ponad set-
ka dzieci z  Wejherowa i  okolic. Swoje 
bezpieczne miejsce w  Ośrodku znalazły 
również dzieci ze spektrum autyzmu. 
Uczą się pod okiem wykwalifikowanej 
kadry w  małych zespołach klasowych 
i  wśród przyjaznych sobie rówieśników 
rozwijają kompetencje społeczne.
Ośrodek bierze udział w  licznych pro-
jektach, dzięki czemu uczniowie mogą 
uczyć się w  doskonale wyposażonych 
klasach i pracowniach praktycznej nauki 
zawodu. Mogą również zdobywać nowe 
doświadczenie i  umiejętności nie tylko 
w murach szkoły, ale również przez wy-
cieczki i wyjazdy, w tym zagraniczne.
Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej i wy-
chowawczej osoby z  niepełnosprawno-
ściami oprócz możliwości zdobycia za-
wodu czy matury mogą odkrywać oraz 
rozwijać swoje pasje, talenty, wzmacniać 
poczucie własnej wartości. 
Przed Ośrodkiem kolejne lata pełne no-
wych wyzwań i zmian. Niezmienna pozo-
stanie jednak atmosfera pełna serdecz-
ności, ciepła, radości z   sukcesów. Tych 
małych i tych dużych.

Żyją tuż obok nas. Mijamy się na ulicy, stoimy w tej samej 
kolejce do sklepowej kasy, zajmujemy sąsiedni stolik w „Busoli”, 
siedzimy w parku Majkowskiego na sąsiednich ławeczkach. 
Nie ukrywajmy: z trudno maskowaną ciekawością spoglądamy 
na roztańczone ręce, obserwujemy poruszające się usta, 
wsłuchujemy się w dziwnie brzmiące głosy. „Naprawdę da się 
tak rozmawiać? O czym oni mówią? Z czego się śmieją?”

 lat 
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