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SPOŁECZEŃSTWO 

Kurkowe Bractwa Strzeleckie dbają 
o  tradycje, są doskonałymi strzelca-
mi, a  ich stroje budzą podziw. Jednym 
z  nich jest wejherowskie stowarzysze-
nie, które, jak powiedział prezes KBS 
Wejherowo Tomasz Klas, każdego roku 
w Dzień Jakuba organizuje Turniej Strze-
lecki o  miecz Jakuba. Do Wejherowa   
przyjeżdżają wówczas bracia z  innych 

miejscowości.   Patronat honorowy nad 
uroczystością tradycyjnie objął Prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
w  którego imieniu uczestników turnieju 
i sympatyków stowarzyszenia przywitał 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. 
– Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejhero-

-

Tegoroczny Dzień Jakuba, obchodzony 
tradycyjnie 28 maja, miał symbolicz-
ny i  kameralny charakter ze  względu 
na  okres pandemii COVID-19 i  został 
z konieczności ograniczony tylko do zło-
żenia kwiatów pod  pomnikiem Założy-
ciela Miasta.
W ceremonii złożenia kwiatów przed po-
mnikiem Jakuba Wejhera wzięły udział 
delegacje: władz miasta z  prezydentem 
Krzysztofem Hildebrandtem na  czele, 
Rady Miasta z  przewodniczącym Jac-
kiem Gafką oraz  Kurkowego Bractwa   
Strzeleckiego i  Hufca Harcerzy ZHP   
im. Partyzantów Kaszubskich.
– -

-

 – powiedział 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-

brandt. – 

Wejherowa!

-

-

-

Turniej o Miecz 

-

– mówi Arkadiusz 

. – -

-

. 
Wyniki Turnieju:  

-

 przed pomnikiem Jakuba Wejhera
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INWESTYCJE 

Prace w tym rejonie Śródmieścia są pro-
wadzone etapami. W 2013 r. miasto od-
dało do użytku ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż rzeki Cedron, natomiast w 2020 r. 
– Park Cedron, z miejscami wypoczynku 
dla mieszkańców, fontanną i altaną, pla-
cem zabaw oraz automatyczną toaletą.  
– 

- mówi 
, zastępca prezydenta 

Wejherowa ds. rozwoju miasta – -

-

-

-

Projekt przewiduje m.in. budowę no-
wych ścieżek dla pieszych, zagospodaro-
wanie terenów zielonych oraz nadbudo-

wę istniejących betonowych nadbrzeży 
rzeki Cedron. Dodatkowo zostanie wy-
konanie nowe oświetlenie i zamontowa-
na mała architektura. Ponadto w rejonie 
ul. Rzeźnickiej  zagospodarowane zo-
staną teren przyległe do ciągu pieszego  
– podwórko przy ul. Judyckiego 9.
Zakończenie prac związanych z budową 
ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron jest 
planowane na jesień 2021 r. Koszt inwe-
stycji to ok. 1 mln zł. Wykonawcą robót 
jest spółka UNION INVEST.

Jedna z wielu inwestycji w tej kadencji 
Inwestycja jest jedną z  wielu realizowa-
nych na terenie Wejherowa. Miasto jest 
w  trakcie realizacji m.in. budowy połą-
czenia drogowego ul. Sucharskiego z  ul. 
Strzelecką, przebudowy ul. Kopernika, 
budowy łącznika pomiędzy ul.  Koper-
nika a  ul. Dworcową, budowy ul. Necla 

i  ul.  Gryfa Pomorskiego, zagospoda-
rowania terenu Parku Kaszubskiego, 
budowy zespołu otwartych basenów 
kąpielowych – Centrum Integracji Spo-
łecznej „Wodne Ogrody”. Współpracując 
ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wej-
herowską Spółdzielnią Mieszkaniową 
prowadzone są remonty budynków i za-
gospodarowanie podwórek. Trwa rów-
nież realizacja projektów w ramach Wej-
herowskiego Budżetu Obywatelskiego, 
m.in. budowa boisk i placu zabaw.
Wśród ważnych inwestycji wykonano m.in. 
Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z   parkin-
giem przy dworcu PKP i tunelem pod torami 
kolejowymi, halę sportową przy Szkole Pod-
stawowej nr 5, parking przy Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. F. Ceynowy (obok lądowi-
ska), Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz  
z rondem na ul. Przemysłowej, ulice z płyt 
drogowych. 

mówi -

, zastępca prezydenta 
Wejherowa -

-

-

-

-

-

-

-

Inwestycja, której zakończenie plano-
wane jest na koniec 2021 roku,  będzie 
kosztowała 3,1 mln zł. Wykonawcą in-
westycji jest firma Produkcja i Eksplo-
atacja Kruszywa „Formella”.

mówi Ra-

, radny Wejherowa.

-

-

-

-
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EKOLOGIA

Konkurs każdego roku pozwala doce-
nić najpiękniejsze wejherowskie bal-
kony, ogrody i  ogródki działkowe. Or-
ganizowany jest w trzech kategoriach: 
balkony, okna w  domach jedno- i  wie-
lorodzinnych; ogrody przydomowe 
oraz ogrody działkowe. 

Konkurs bez wizyty komisji
Ze względu na trwającą pandemię, 
tegoroczna edycja konkursu zostanie 
przeprowadzona bez wizyty komisji, 
a  ocena będzie przyznana na podsta-
wie nadesłanych fotografii. Informacja 
o przyznaniu nagrody zostanie przeka-
zana pocztą. 
Każdy zgłaszany obiekt do konkursu 
musi być sfotografowany przez wła-
ściciela – należy przesłać tegoroczne 
fotografie - maksymalnie 5 szt. dla 
kategorii balkony, okna w domach jed-
no – i  wielorodzinnych lub 10  szt. dla 
kategorii ogrody przydomowe i  ogro-
dów działkowych. Zdjęcia powinny 
przedstawiać całą aranżację balkonu, 
rabaty lub ogrodu, tak aby pokazać 
obiekt w pełnej okazałości, a nie tylko 
pojedyncze kwiaty czy elementy de-
koracyjne. Zdjęcie takiego elementu 
może znaleźć się jako uzupełnienie do 
zgłoszenia – maksymalnie 1-2 zdjęcia. 

Zgłoszenia należy przekazać drogą 
mailową: -

 w  tytule: „Konkurs ogrody, 
balkony 2021” lub na skrzynkę podaw-
czą Urzędu Miejskiego w Wejherowie, 
ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo 
do dnia 31 lipca 2021 r. 

Do 31 sierpnia 2021 r. komisja wyłoni 
spośród zgłoszonych ofert konkurso-
wych, po trzy miejsca w każdej katego-
rii, za których zdobycie zostaną przy-
znane nagrody pieniężne. 

O  wartościach, jakie niesie roślinność 
– drzewa, trawy, krzewy czy kwiaty, nie 
trzeba nikogo przekonywać. I nie chodzi 
tylko o estetykę, ale ich wpływ na ekolo-
gię, a  przede wszystkim zdrowie miesz-
kańców. Tereny zielone pełnią bardzo 
ważną funkcję w mieście. 
Wzorem ubiegłego roku, tak jak w  in-
nych miastach w  Polsce, także tego lata 
w  Wejherowie koszenie trawników 
na  wybranych terenach będzie ograni-
czone. Jest to  kolejne proekologiczne 
działanie władz miasta, które ma na celu 
nie tylko ochronę gleby przed  wysy-
chaniem, ale  wzbogacenie miejskiego 
ekosystemu przyrodniczego, oczyszcze-
nie powietrza i  gleby z  zanieczyszczeń. 
Skala możliwości jest duża, gdyż kosze-
niu mógłby zostać poddany teren o  po-
wierzchni ponad 374 tys. m2,  co –  dla 
porównania – stanowi powierzchnię 
odpowiadającą aż 53. boiskom do piłki 
nożnej. 
– 

– mówi -

, zastępca prezydenta Wejhero-
wa. – 

-

-

-

-

-

. 

   Bądź EKO w swoim ogródku!
Zmiany mogą nastąpić nie tylko na  te-
renach miejskich, ale  również proeko-
logiczne rozwiązania mogą zawitać 
do  ogrodów mieszkańców Wejherowa. 
Zachęcamy do:

 koszenia trawnika wysoko (na  naj-
wyższym poziomie kosiarki),

 sadzenia roślin odpornych na suszę,
 ściółkowania gleby (np.  kompo-

stem),
 zamontowanie zbiornika na  desz-

czówkę i  nawadnianie trawników 
rzadziej (najlepiej co 2-3 dzień, 
a  nie codziennie), a  dłużej tak, aby 
trawnik „napił się” wody, a korzenie 
mogły sięgać głęboko w ziemię,

 w  miejscu cienistym zamiast traw-
nika posadzenie roślin lubiących 
cień, zadarniających (np.  barwinek, 
bluszcz) – co prawda nie można 
po nim chodzić, ale pięknie zaziele-
ni obszar, na którym trawy nie chcą 
rosnąć, a posadzona zieleń ochroni 
glebę przed przesuszaniem.

-

-

-

– bardziej 
ekologicznie 
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SPOŁECZEŃSTWO

Prace nad Wejherowską Kartą Miesz-
kańca są zaawansowane, a  na ostatniej 
sesji Rady Miasta, radni przyjęli zapro-
ponowaną przez prezydenta Wejherowa 
uchwałę w  sprawie wprowadzenia i  re-
alizacji programu „Wejherowska Karta 
Mieszkańca”. 
– 

 – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, na wniosek któ-
rego wprowadzona zostanie Wejherow-
ska Karta Mieszkańca. – 

-

-

-

-

-

Posiadanie Karty Miesz-
kańca wpłynie na poprawę warunków 
i jakości życia mieszkańców poprzez uła-
twienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, 
sportu i  rekreacji czy  promocję miasta 
jako miejsca atrakcyjnego do mieszka-
nia i spędzania tu wolnego czasu. Będzie 
to także promocja usług oferowanych 
przez lokalnych przedsiębiorców, którzy 
będą mogli dołączyć do programu jako 
partnerzy oferujący zniżki i promocje. 

Klip z  coverem „Strangelove” w  wy-
konaniu wejherowskiego zespołu po-
wstaje w  oparciu o  pomysł perkusisty 
Kordiana Sikorskiego. To  on zaprosił 
Katarzynę Figurę do  udziału w  tym 
przedsięwzięciu. Autorem scenariusza 
i  reżyserem klipu jest Paweł Podolski. 
Celem zespołu „Spirits in the forest” 
jest popularyzacja coverów zespołu 
„Depeche Mode”. Wejherowscy mu-
zycy przygotowali repertuar, z którym 
zamierzają koncertować w  bieżącym 
sezonie. Nagrywanym klipem w  prze-
strzeni grodu Wejhera chcą pozyskać 
sympatię melomanów.
Kordian Sikorski jest przekonany, 
że  postać z  motywem miłości zapre-
zentowana w  piosence „Strangelove” 
odda swoją grą najlepiej popularna 
i  lubiana aktorka Katarzyna Figura. 
Jej również spodobał się udział w  tej 
filmowej miniaturze muzycznej, bo 
uwielbia zespół „Depeche Mode”, jak 
również Wejherowo.
– -

-

-

 – mówi  – -

-

-

-

.
W  zespole „Spirits in the forest” wystę-
pują: Kamil Podbielski – śpiew, klawi-
sze, Damian Podbielski – gitara, Artur 
Baranowski – gitara basowa i  Kordian 
Sikorski – perkusja. Ujęcia do  klipu 
z  Katarzyną Figurą nagrywane były 
na rynku, w wejherowskim pałacu i Par-
ku Miejskim A.  Majkowskiego, oraz  na 
wejherowskich ulicach, w  tym Północ-
nej, Wałowej i 12 Marca. Jak zapewniają 
producenci klip ma ukazać się w lipcu.

-

zydenta Krzysztofa Hildebrand-

-

-
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Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejhe-
rowa i  Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowały wykonanie 
budżetu za  2020 rok. Po analizie „Spra-
wozdania z  wykonania budżetu Miasta 
Wejherowa za rok 2020” oraz innych 
dokumentów stwierdzono, że prezydent 
Krzysztof Hildebrandt realizując zadania 

związane z  wykonaniem budżetu kiero-
wał się zasadą celowości, legalności, rze-
telności i oszczędności w gospodarowa-
niu środkami publicznymi. 

 272 074 699,78 zł – dochody budże-
towe w 2020 r. 

 281  369  954,46 zł – wydatki budże-
towe w  2020 r. , w  tym wydatki ma-

jątkowe, inwestycje – 40 609 230,37 
zł, a  pozyskane środki zewnętrzne, 
dotacje inwestycyjne unijne i krajowe 
– 12 577 521,14 zł 

Szerzej o inwestycjach zrealizowanych 

w 2020 r.  i w trakcie  przygotowania: 

www.wejherowo.pl 

-

-

-

-

-

Krzysztof Hildebrandt, 

-

-

-

-

-

-

-

-

zaufania 
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 Zakończono budowę tunelu 
w ciągu ulicy Kwiatowej w ramach 
metropolitalnego węzła integra-
cyjnego Wejherowo (Kwiatowa). 
Inwestycja objęła przebudowę 
skrzyżowań, ulic, budowę chod-
ników, nowych miejsc parkingo-
wych, drogi rowerowe i  całś in-
frastrukturę podziemną za łączną 
kwotę 40 mln zł. Na realizację tej 
strategicznej inwestycji władze 
Wejherowa pozyskały 18,2 mln zł 
dotacji unijnej w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych, 
2,3 mln zł pochodziło z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID–19, a za 
500 tys. zł PEWiK przebudował 
sieci wodociągowe.

Krzysztof Hildebrandt 

Prezydent Wejherowa 

-

-

-

-

-

-

-

Wejherowo 

-

-

-

-

-

-

-

 Przebudowano ul. Karnowskiego 
na  odcinku od  ul. Ofiar Piaśnicy 
do ul. Przemysłowej, gdzie wyko-
nano nową nawierzchnię, rondo 
na  skrzyżowanu z  ul. Przemysło-
wą, chodniki, ścieżki rowerowe, 
nowe zatoki autobusowe. Jest to   
kolejny element Zachodnio-Pół-
nocnego Połączenia Drogowego 
Wejherowa.
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INWESTYCJE

 Wybudowano halę sportową 
przy Szkole Podstawowej nr 5 
w  Wejherowie, która służy nie  
tylko uczniom ze Śmiechowa, ale 
również wszystkim mieszkańcom 
Wejherowa. 

 Przy Szpitalu Specjalistycznym 
w  Wejherowie pomiędzy ul. Ja-
galskiego, a  lądowiskiem dla 
helikopterów powstał bezpłat-
ny dla mieszkańców parking na 
154  miejsca. Inwestycję reali-
zowało Miasto Wejherowo we 
współpracy ze starostwem i  gmi-
nami z powiatu wejherowskiego

 Park Cedron to oaza zieleni 
w  centrum Wejherowa, z  altaną, 
fontanną, leżakami parkowymi  
i  placem zabaw. Powstał pomię-
dzy ulicami Wałową i  12 Marca 
w Wejherowie, nad rzeką Cedron. 
Modernizacja tego terenu realizo-
wana została w  ramach unijnego 
projektu „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”. 

 W  ramach Programu Rewitaliza-
cji Śródmieścia wybudowano ciąg 
pieszo – rowerowy przy ul. Sobie-
skiego

 W  ramach realizowanego przez 
Urząd Miejski w Wejherowie pro-
jektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, wspólnoty miesz-
kaniowe uzyskały środki unijne 
i zrealizowały remonty. 

 Miasto Wejherowo finansowo 
wspiera renowację zabytkowych 
obiektów. Kamienice, obiekty sa-
kralne i  użyteczności publicznej 
dzięki miejskim dotacjom nie tyl-
ko odzyskują dawny blask, ale po-
prawia się ich stan techniczny. 
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INWESTYCJE

 Wybudowano oświetlenie dla 
pieszych i  sygnalizacji świetlnej 
na ul. Karnowskiego, doświetlone 
zostały kolejne przejścia dla pie-
szych, m.in. w  ul. Słonecznej oraz 
I etap oświetlenia w ul. Norwida.

 Trwa budowa łącznika drogowego 
ul. Strzeleckiej z ul. Sucharskiego. 
Nowa droga połączy ul. Strzelec-
ką z ul. Sucharskiego, a następnie 
poprzez wybudowany już węzeł 
„Działki” z  krajową „szóstką”. Po-
wstający połączenie drogowe 
przejmie ruch zmierzający do 
Wejherowa z  Trasy Kaszubskiej. 
Kierowcy jadący ul. Strzelecką 
w  kierunku miasta nie będą mu-

sieli wjeżdżać do centrum, będą je 
omijać w celu dojechania na krajo-
wą „szóstkę” i nie zakorkują Wej-
herowa. 

 Rozpoczęły się prace przy budo-
wie „Wodnych Ogrodów”, czyli 
kompleksu otwartych basenów 
kąpielowych w  miejscu tzw. „sta-
rego basenu” przy ul. Kalwaryj-
skiej. Władze miasta chcą przy-
wrócić temu miejscu historyczną 
funkcję i dawną atrakcyjność, kie-
dy obiekt przeżywał prawdziwe 
oblężenie. To miejsce żyje w  pa-
mięci wejherowian i bardzo wielu 
mieszkańców oczekuje takiej in-
westycji. Z  nowej wejherowskiej 
atrakcji wszyscy mieszkańcy będą 
mogli korzystać w 2023 roku. 

 Prace w  Parku Kaszubskim 
w  Wejherowie nabierają tempa. 
Będzie to kolejne zielone i  atrak-
cyjne miejsce wypoczynku oraz 
relaksu dla mieszkańców. Inwe-
stycja powstaje w  ramach pro-
jektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, na który miasto zdo-
było unijne dofinansowanie. 

 Na osiedlu Fenikowskiego rozbu-
dowano teren rekreacyjny. W  ra-
mach inwestycji, wybudowano bo-
isko do piłki nożnej o nawierzchni 
trawiastej, zamontowano piłko-
chwyty, a  dla dzieci i  młodzieży 
powstał tzw. park linowy. 

 Przy ul.  Mostnika na  Osiedlu Su-
charskiego wybudowano świe-
tlicę osiedlową. Powstało nowe 
miejsce spotkań dla mieszkań-
ców z  zapleczem gospodarczym 
do  funkcjonowania istniejącego 
Placu Zabaw i  Rekreacji im.  Ry-
szarda Jakubka w Wejherowie. 

 Na  Os. Sucharskiego, przy 
ul.  Mostnika, oddano do  użytku 
nowe boisko piłki nożnej o sztucz-
nej nawierzchni. To  już czwarta 
inwestycja – obok boiska wielo-
funkcyjnego, placu zabaw i  świe-
tlicy osiedlowej, która tworzy Plac 
Zabaw i  Rekreacji im.  Ryszarda 
Jakubka w Wejherowie. 
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 Przy Szkole Podstawowej nr 8 
w  Wejherowie powstały wiaty 
rowerowe i  miasteczko ruchu 
drogowego. Obiekt powstał obok 
wejścia do  budynku szkolnego, 
a w czterech wiatach znalazły się 
miejsca w  stojakach na  56. ro-
werów. Ważną rolę edukacyjną 
pełnimiasteczko ruchu drogowe-
go z  oznakowaniem drogowym, 
na  którego terenie znajdują się 
m.in. gry podwórkowe z  lustrem 
i kompasem

 Uczniowie „dziewiątki” mogą już 
korzystać i  cieszyć   się z  nowych 
wiat rowerowych. W  zadaszo-
nych nowych stojakach mieszczą 
się 72 rowery.

 Przy Szkole Podstawowej nr 11 
w Wejherowie powstały wiaty ro-
werowe na kilkadziesiąt rowerów 
i  miasteczko ruchu drogowego. 
Wiaty na 26 rowerów, powstały 
przy wejściu głównym do budyn-
ku – od ul. Prusa, a  miasteczko 
rowerowe – przy boisku, od ul. 
Kaszubskiej. Na terenie miastecz-
ka ruchu drogowego są też nasa-
dzenia zieleni i mała architektura. 

Wydarzenia o  charakterze kulturalno-rozrywkowym i  sportowo – rekreacyjnym ze względu na panującą 
pandemię koronawirusa nie odbywały się już od pierwszego kwartału 2020 r. Wcześniej, w 2019 w Wejhe-
rowie uczestniczyli w szeregu imprez – koncertach, rywalizacji sportowej itd. 
Miasto wspierało również w czasie pandemii  finansowo kluby i stowarzyszenia sportowe, podobnie jak sto-
warzyszenia kulturalno-społeczne.
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Ze względu na pandemię konkurs „Ody-
seja Umysłu”  odbył się w  wyjątkowej 
formie – online. Zespoły musiały w ciągu 
tygodnia przetłumaczyć tekst nagrane-
go przez siebie przedstawienia, osadzić 
didaskalia na filmie, przejść trudne for-
mularze, wypełniając je w  języku an-
gielskim, a  także połączyć się z  USA, by 
rozwiązać test na inteligencję, czyli tzw. 
Problem Spontaniczny. 
– 

 – mówi Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwych-
wstanek . – W na-

-

. 
Jak mówi koordynator i  trener Iwona 
Brzezińska, zdobycie tak zaszczytnego 
tytułu mistrzowskiego, znalezienie się 
wśród elity odysejowej odkupione było 
ogromną pracą Odyseuszy i Trenerów. 
– -

 – mówi -

. – 
-

-

.
– 

 

Na łódce fala pienista mnie niesie,
Wołanie syren słyszę,

Samotnie się błąkam po wodnym 
bezkresie,

Wtapiam się w morską ciszę.

Nie widać brzegu i redy stęsknionej,
Myśli dryfują bez końca.

 Położę głowę i zasnę na łonie
Pęczniejącego słońca.

Legwani łódź się nasza po złocistym 
szumie,

Słońce na żaglach rozpina swą buzię.
W bezbrzeżnej ciszy zatopieni dumnie,

Patrzymy w morza horyzontu śluzę.

Parkour, czyli sztuka przemieszczania się 
polega na sprawnym pokonywaniu napo-
tykanych w jak najbardziej widowiskowy 
sposób przeszkód. Technika bogata jest 
w wiele tricków,często trudnych do wy-
konania, a  nawet elementy akrobatycz-
ne. Na osiedlu Przyjaźni w  Wejherowie 
wybudowany został Plac  Parkour zreali-
zowany w  ramach  Wejherowskiego  Bu-
dżetu  Obywatelskiego. Autorem tego 
projektu był Łukasz Milka, który jest 

prezesem Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Parkour Wejherowo”. 
– 

 – mówi . 
– 

-

-

. 

Adam 

Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek 

w Wjherowie zdobyli w konkursie „Odyseja Umysłu”  tytuł Mistrza 

Świata, zajmując drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Pokonali 

drużyny m.in. z Chin, Indii, Rosji i USA. To już kolejny sukces szkoły w tym 

konkursie. 

-

 – mówi 
jedna z  trenerek Mistrzów Świata 
– 
– -

 
– mówi , za-
stępca prezydenta Wejherowa. – -

.

z Wejherowa 

Na boisku przy wejherowskiej „ósemce” rozegrana została Liga 
Parkour Wejherowo 2021. W sportowej rywalizacji wzięło udział 
blisko 60. uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Młodym 
sportowcom kibicował Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. Miasto wspiera finansowo działalność stowarzyszenia. 
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Prezydent Miasta Wejherowa oraz Szkolny Związek 
Sportowy w Wejherowie zapraszają dzieci szkół 
podstawowych na akcję „Lato z piłką 2021”, która 
odbędzie się w dniach 28.06-08.07.2021. Rozgrywki 
toczyć się będą tradycyjnie na boisku „Jamajka” przy 
ul. Partyzantów w godzinach 9.30-12.30. 

Dotacje na  Akcję Lato 2021 otrzymali: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa 
„Trzy Pióra” – 8  000 zł, Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek – 10  000 zł, Karate 
Klub Wejherowo – 7 500 zł, Wejherow-
ska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” - 
10 000 zł. Dotacje w wysokości 1 000 zł 
otrzymał również Klub Sportowy „Cho-
pina Wejherowo”.
W  ramach przyznanych dotacji organi-
zacje społeczne zobowiązane są do  or-

ganizacji letniego wypoczynku dla dzieci 
z  Wejherowa podczas wakacji w  formie 
obozów i  półkolonii. Przykładowo SPH 
„Trzy Pióra” organizuje w  sierpniu obóz 
żeglarski w Garczynie dla młodych adep-
tów żeglarstwa, WAPN „Błękitni” za-
mierza przeprowadzić trzy turnusy pół-
kolonii piłkarskich „Błękitne Lato 2021” 

na  „Jamajce”, a  Karate Klub Wejherowo 
– półkolonie dla dzieci interesujących 
się sztukami walk Wschodu. Obóz wy-
jazdowy dla dzieci przygotowuje także 
Zgromadzenie Sióstr Albertynek, a Klub 
Sportowy Chopina zorganizuje tradycyj-
ny Turniej Piłki Nożnej im.  Michała Ma-
zura na boisku SP nr 8. 

Prezydent Miasta Wejherowa 
przyznał dotację na Akcję Lato 
2021 oraz kulturę fizyczną 
i sport w wysokości 37.500 zł 
dla 5. organizacji społecznych, 
które zorganizują dla dzieci 
letni wypoczynek podczas 
wakacji w formie obozów 
i półkolonii. Podpisane umowy 
na dotacje zastępca prezydenta 
miasta Arkadiusz Kraszkiewicz 
przekazał przedstawicielom 
stowarzyszeń.

na „Jamajce”
PLANOWANY 

 (poniedziałek) - chłopcy kla-
sy III i IV oraz dziewczęta klasy IV i V,

 (wtorek) - chłopcy klasy V 
i VI oraz dziewczęta klasy VI, VII i VIII,

 (środa) - chłopcy klasy III i IV 
oraz dziewczęta klasy IV i V

(czwartek) - chłopcy klasy V i VI 
oraz dziewczęta klasy VI, VII i VIII

 (piątek) - chłopcy klasy III i IV oraz 
dziewczęta klasy IV i V

 

 (poniedziałek) - chłopcy klasy V 
i VI oraz dziewczęta klasy VI, VII i VIII

(wtorek) - chłopcy klasy III i  IV 
oraz dziewczęta klasy IV i V

(środa) -  9.30 - 12.00 gry i zabawy 
wszystkich uczestników

       - 12.00 - wręczenie pamiątkowych 
medali

(czwartek)  - chłopcy klasy V, VI 
oraz dziewczęta klasy VI, VII, VIII

Na udział dziecka w zajęciach będzie wymagana zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
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Rynek 
Sercem miasta jest zabytkowa starówka 
z pomnikiem założyciela Wejherowa – Ja-
kuba Wejhera, ratuszem oraz fontanną 
z postacią św. Franciszka. W zabytkowym 
ratuszu na turystów czekają m.in. sala 
historii i  tradycji, cela więzienna, makie-
ty miasta oraz Kalwarii Wejherowskiej, 
a  także multimedialna Sala Historyczna 
„Wejherowo okresu międzywojennego”. 

Park
W wejherowskim parku znajduje się neogo-
tycki Pałac Keyserlingków i  Przebendow-
skich, w którym obecnie mieści się Muzeum 
Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej. Pasjonaci czytania na świeżym 
powietrzu będą mogli skorzystać z plenero-
wego punktu bibliotecznego na tarasie wej-
herowskiego pałacu. W  ramach Biblioteki 
Letniej będą odbywały się spotkania autor-
skie z  pisarzami. Natomiast w  sierpniowe 
czwartki odbędą się w  godzinach popołu-
dniowych wykłady na temat ziołolecznic-
twa oraz spacery po parku. W każdą letnią 

niedzielę lipca i sierpnia o godz. 9.30 odby-
wać się będzie Joga w  Parku, cykl otwar-
tych spotkań z jogą na świeżym powietrzu 
w wejherowskim parku. 

Park fontanna
Wejherowo to również doskonałe 
miejsce wypoczynku dla całej rodziny. 

W  Parku Miejskim znajduje się amfite-
atr, nowoczesne place zabaw dla dzieci, 
kawiarenka, letnia scena, wypożyczal-
nia rowerów wodnych, siłownia fitness 
i  ścieżki Nordic Walking. Dodatkową 
atrakcją jest podświetlona wieczorem 
fontanna. W każdą niedzielę lipca i sierp-
nia o  godz. 17.00. Prezydent Miasta 
Wejherowa i  Wejherowskie Centrum 
Kultury zapraszają do parku na darmo-
we koncerty letnie w ramach cyklu „Lato 
z  Filharmonią Kaszubską”, które będą 
odbywały się na dolnym tarasie – na ma-
łej scenie. 

Ptaki 
W Parku Miejskim można zobaczyć tak-
że  ptaki – bieliki i  żurawie koroniaste, 
które przebywają w  specjalnie przygo-
towanych dla nich wolierach. Atrakcje 
w  Parku pozwalają przebywającym tam 
znaleźć chwilę relaksu w  pięknym oto-
czeniu, a  także zobaczyć z  bliska ptaki, 
które w naturze trudno spotkać. 

Kalwaria
Jednym z  najważniejszych obiektów 
w  mieście jest XVII-wieczna Kalwaria 
Wejherowska z  25. kaplicami usytu-
owanymi na wzgórzach morenowych. 
Warto również poznać architekturę oraz 
wnętrze Kościoła pw. Św. Trójcy wybu-
dowanego w roku założenia miasta oraz 
Kościoła Klasztornego z  cudownym ob-
razem Matki Bożej Wejherowskiej ko-

Wejherowo to siedemnastowieczna perła na mapie północnej Polski. 
Dzięki swojej bogatej historii miasto dzisiaj zachwyca wieloma zabytkami 
architektonicznymi, które stanowią główny punkt zainteresowania 
turystów. Bezpłatne wycieczki po mieście z przewodnikiem, koncerty 
letnie, kino pod gwiazdami, joga i biblioteka w parku – takie letnie 
atrakcje czekają w Wejherowie na mieszkańców i turystów. 

-

-

Wejherowo
ronowanym przez Jana Pawła II. Szlak 
głównych atrakcji miasta wraz z  Kalwa-
rią Wejherowską można zwiedzić bez-
płatnie z  przewodnikiem od 1 lipca do 
22 sierpnia. Zwiedzanie rozpoczyna się 
o godz. 11.00 przy pomniku Jakuba Wej-
hera. Zgłoszenia grup zorganizowanych 
przyjmowane są pod nr tel. 58 677 70 58. 

Szlak nut
Kaszubska melodia prowadzi Szlakiem 
Nut Kaszubskich umożliwiając zwiedze-
nie miasta i  poznanie jego historii i  tra-
dycji. Ta atrakcja, uzupełnia ofertę tury-
styczną miasta, ale jest także projektem 
skierowanym do mieszkańców Wejhero-
wa przypominającym o  jego regionalnej 
tradycji. 

Kino
Plenerowe emisje filmów w każdy czwar-
tek lipca (od 1 lipca począwszy)  i sierp-
nia (ostatni seans 19.08) w  Amfiteatrze 
w  Parku Miejskim. Seanse pod gołym 
niebem - początek godz. 21.30. W  razie 
opadów deszczu projekcja może odbyć 
się w  Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.  

Filharmonia
Wejherowskie Centrum Kultury we 
współpracy z Miejską Biblioteką Publicz-
ną przygotowały propozycję spaceru po 
Parku Miejskim w Wejherowie, w formie 
mobilnej gry miejskiej z wykorzystaniem 
aplikacji ActionTrack. Spacer trwa oko-
ło 45 minut. Punkt startowy gry to Mu-
zeum Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej od strony tarasu. 

Potańcówka Miejska
15 sierpnia w  godzinach od 15.00 do 
22.00 na placu Jakuba Wejhera przed 
ratuszem odbędzie się tradycyjna Potań-
cówka Miejska, w której do tańca będzie 
przygrywać zespół „CzessBand” – war-
szawska kapela akustyczna. W  trakcie 
potańcówki będą odbywały się  warszta-
ty florystyczne i swingowe. 
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– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

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

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

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

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

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

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

 58 677 70 20
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

)

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

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

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

Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
Kancelaria Ogólna

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

 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

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

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

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

 58 677 71 37, 58 677 71 39

( ) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

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

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

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

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

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

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

Plac Wejhera 8 – Ratusz Miejski

>

>

>

SPOŁECZEŃSTWO

Dodatkowo,   plano-
wane jest zwiększenie obecnych progów 
dochodowych uprawniających do  pod-
wyższonego poziomu dofinansowania.

WYCOFANIE DOTACJI  
NA KOTŁY WĘGLOWE
Program Czyste Powietrze dopuszcza 
rozpoczęcie inwestycji do  6 miesięcy 
przed  datą złożenia wniosku o  dofinan-
sowanie. 

-

-

datki (zostanie dodany odpowiedni przy-
pis w  załączniku 2 i  2a do  programu). 
Należy też w  tym terminie przedłożyć 
fakturę za kocioł.

 Warunki te nie dotyczą wnio-
sków złożonych przed  datą wejścia 
w  życie zmian w  programie (planowane 
od 1 lipca 2021).

 nie będzie moż-
na otrzymać dotacji na  zakup kotła wę-
glowego. Zmiany wprowadzone zostały 
zgodnie z  wytycznymi Komisji Europej-
skiej oraz zapisami Krajowego Planu Od-

budowy oraz  Polskiego Ładu. W  wielu 
województwach, w tym w naszym regio-
nie, obowiązują uchwały antysmogowe, 
które nakazują wymianę starych kotłów 
węglowych i ograniczają możliwość sto-
sowania paliwa stałego – węgla.

PODWYŻSZENIE PROGÓW 
DOCHODOWYCH (podwyższony 
poziom dofinansowania)
Dla   próg 
dochodowy wzrośnie do  175% najniż-
szej emerytury, czyli do   (oko-
ło 229 zł więcej niż obecnie).
Dla   próg 
dochodowy zostanie ustalony na  pozio-
mie 125% najniższej emerytury na  oso-
bę, czyli do    (około 164 zł 
więcej niż obecnie).
Zmiany mają wejść w  życie 

. Ich cel to ujednolicenie pro-
gów dochodowych programów Czyste 
Powietrze i  Stop Smog. Dzięki tym mo-
dyfikacjom więcej osób skorzysta z pod-
wyższonego poziomu dofinansowania 
w Czystym Powietrzu, czyli do 37 000 zł 
dotacji.

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się proces 
składania deklaracji do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków (CEEB).   
Baza ma na celu zebranie wszystkich 
danych dotyczących źródeł ciepła i spa-
lania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych. Deklarację będzie 
musiał złożyć każdy właściciel nierucho-
mości lub zarządca nieruchomości. Wła-
ściciele budynków istniejących mają na 
to 12  miesięcy, a właściciele budynków 
nowopowstałych oraz zmieniających 
system grzewczy tylko 14 dni. 

Deklarację najprościej i najwygod-
niej złożyć w formie elektronicznej 
przez stronę:  

-

 

-

-

Tylko do końca 2021 roku możliwy będzie zakup i montaż kotła na węgiel 
w ramach programu Czyste Powietrze. Oznacza to, że od 1 stycznia 
2022 roku dotacja na to źródło ciepła nie będzie udzielana.
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W  trakcie Gali Jubileuszowej zaprosze-
ni goście mieli okazję usłyszeć Hymn 
Ośrodka zatytułowany „Język Życia” ze 
słowami Tomasza Fopke i muzyką Wero-
niki Korthals-Tartas, która  wraz z grupą 
taneczno-wokalną uczniów wykonała 
utwór. 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, któremu towarzyszył 
zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz, wręczył z  okazji Jubileuszu 
100-lecia szkoły na ręce dyrektor Ewe-
liny Lulińskiej Medal Miasta Wejherowa. 
– -

-

-

-

oraz realizacji cennych inicjatyw kultural-

 

-

-

ka –  podkreślił prezydent Krzysztof  

Hildebrandt.

Z  okazji Jubileuszu zasłużeni i  wy-
różniający się pracownicy tej pla-
cówki zostali uhonorowani nagro-
dami Marszałka Województwa 
Pomorskiego i nagrodami Dyrektora 
Ośrodka. Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław Struk 
przekazał na rzecz Ośrodka dotację 
w  wys. 100 tys. zł oraz kluczyki do 
osobowego  busa marki Mercedes. 
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- 
-

-

-

-

dzieci – mówi 

„Klub Integracji Społecznej Śród-
mieście”.

W Parku Miejskim w Wejherowie 
mieszkańcy uczestniczyli w akcji 
środowiskowej „Dzień Sąsiada”. 
Imprezę w formie pikniku 
integracyjnego zorganizował „Klub 
Integracji Społecznej Śródmieście”.   

Obecnie roboty związane z przebudową 
sieci ciepłowniczej wykona OPEC, który 
musiał czekać na  zakończenie sezonu 
grzewczego. Następnie zostaną wykona-
ne roboty na  sieci PEWIK-u  w  zakresie 
wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Bę-
dzie to dopiero wstęp do dalszych robót 
drogowych. Uporządkowanie sieci i  li-
kwidacja kolizji, zwłaszcza podziemnych 
lub w  bezpośredniej bliskości jezdni, są 
bardzo ważne i  niezbędne, aby potem 
prawidłowo oraz  bez przeszkód wyko-
nać główną część inwestycji. 
Inwestycja drogowa obejmie prze-
budowę ul.  Necla na  odcinku 
od  ul.  Chmielewskiego do  ul. Patoka, 
gdzie powstanie 600-metrowa jezd-
nia i  skrzyżowania. Ul.  Gryfa zostanie 
przebudowana na  kilometrowym od-
cinku od ul. Patoka do ul. Orzeszkowej. 

Na  obu ulicach, w  miejscach przejść 
dla pieszych oraz  skrzyżowań zapro-
jektowano azyle dla pieszych i  wyspy 
rozdzielające kierunki ruchu. Powsta-
ną chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki 
autobusowe, miejsca postojowe wraz 
z  jezdnią manewrową oraz  zjazdy 
do  posesji. Wybudowana zostanie ka-
nalizacja deszczowa i oświetlenie.

Inwestycja ma kosztować ponad 
10,9  mln zł. Władze miasta pozyskały 
na  inwestycję 4,3 mln zł dofinansowa-
nia ze  środków z  rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych. Dotacja po-
dzielona jest na  raty (transze) w  latach  
2021-2023, co w znacznym stopniu wy-
znacza terminy poszczególnych etapów 
i  tempo realizacji robót. Główne roboty 

drogowe zostaną wykonane w  przy-
szłym roku i zakończone w 2023.
Dofinansowanie rządowe obejmie 
m.in.  branżę drogową, kanalizację desz-
czową, oświetlenie, czy też branżę mo-
stową – przepusty, zieleń i  małą archi-
tekturę. W  kosztach realizacji zadania 
kwotą 1,8  mln zł partycypuje również 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wy-
konaną sieć wodociągową i  kanalizację 
sanitarną. Natomiast Okręgowe Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
ze  środków własnych wykona przebudo-
wę sieci ciepłowniczej.
Wykonawcy inwestycji przepraszają 
mieszkańców za  utrudnienia i  proszą 
o  zachowanie ostrożności. Miejsca pro-
wadzenia prac będą oczywiście odpo-
wiednio oznakowane.

W zeszłym roku podpisana została umowa na przebudowę ulic Necla 
i Gryfa Pomorskiego w Śmiechowie i rozpoczęły się obowiązkowe 
badania archeologiczne zlecone przez wykonawcę inwestycji firmę 
Budowlano Drogową MTM SA. Inwestycja otrzymała wreszcie 
decyzję archeologiczną i można rozpocząć pierwsze roboty 
budowlane. Tempo prac jest uzależnione do rat dofinansowania 
i inwestycja zakończy się w 2023 roku.


