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SPOŁECZEŃSTWO

Terminowe obchody okrągłego jubile-
uszu niestety pokrzyżowała pandemia. 
Męski chór „Harmonia” został założo-
ny w 1920 roku przez 23 chórzystów. 
Na szczególną uwagę zasługuje postać 
Aleksandra Rutkiewicza, długoletniego 
prezesa, założyciela i współtwórcy wie-
lu sukcesów chóru “Harmonia”. Dzisiaj 
tę tradycję pielęgnuje prezes chóru Ry-
szard Nalepka, który do chóru wstąpił 
jaki 17-latek. Równie ważną postacią 
jest dyrygent Marcin Grzywacz, który 
swoją pracą scala cały chór.
Uroczystość prowadziła Ewelina Kuc, 
która wspólnie z jubilatami wystąpiła 
w pierwszym utworze tego wieczoru. 
Gościnnie wspólnie z chórem wystąpili 

100-lecie
Harmonii

także: Maciej Miecznikowski, Artur Sy-
chowski, Tomasz Fopke, Sylwester Tar-
gosz-Szalonek i Gminna Orkiestra Dęta 
z Luzina. 
Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt 
składając gratulacje na ręce prezesa 
i dyrygenta przekazał miniaturę statu-
etki Jakuba Wejhera oraz czek z dotacją 
na 10 tys. zł na działalność chóru.

– Z okazji 100. urodzin Chóru Męskiego 
„Harmonia” pragnę przekazać gratulacje 
i wyrazić wdzięczność Prezesom, dyry-
gentom, chórzystom – byłym i obecnym, 
za niezwykle ważną i cenną pracę, dzię-
ki której Chór stał się symbolem tradycji 
oraz wspaniałą wizytówką regionu. Niech 
Wasz przykład będzie inspiracją dla przy-
szłych pokoleń, jak pięknie zapisywać kolej-
ne karty historii Chóru – powiedział, prezy-
dent miasta Krzysztof Hildebrandt. 
W uroczystości uczestniczyli m.in.: za-
stępca prezydenta Miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz oraz przewodniczący Rady 
Miasta Jacek Gafka.

Najstarszy i najbardziej utytułowany chór męski 
w Wejherowie święcił swój okrągły jubileusz 
powstania. Uroczyste 100-lecie chóru „Harmonia” 
odbyło się w Filharmonii Kaszubskiej.
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Władze Wejherowa pozyskały 
18,8 mln zł dotacji na dalszą 
budowę węzła ZRYW na Śmie-
chowie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. To sukces Wej-
herowa i kolejna inwestycja 
oczekiwana przez mieszkańców! 
Dzięki tym środkom powstanie 
bezkolizyjne skrzyżowanie  
z tunelem pod drogą krajową nr 
6. Natomiast zgodnie z porozu-
mieniem, zawartym w 2017 roku 
pomiędzy PKP PLK S.A. i mia-
stem Wejherowo oraz Powiatem 
Wejherowskim i Województwem 
Pomorskim, budową tunelu pod 
torami zajmą się i sfinansują PKP 
Polskie Linie Kolejowe.

Są pieniądze na 
węzeł ZRYW!

Ciąg dalszy s. 5

- Budowa węzła ZRYW to realizacja mo-
jej obietnicy wyborczej. Mówiłem, że to 
zrobimy, choć skala tego zadania jest 
ogromna, co naturalnie wydłużyło czas 
realizacji – podkreśla prezydent Krzysztof 
Hildebrandt  – To największa wejherowska 
inwestycja drogowa, której miasto Wejhe-
rowo samodzielnie nie miałoby możliwości 
zrealizowania z własnych środków, dlatego 
prowadzono długotrwałe starania o pozy-
skanie ze środków zewnętrznych. Cieszymy 
się, że podjęte starania zakończyły się po-
wodzeniem. Dzięki zrozumieniu i przychyl-
ności życzliwych miastu osób, takich jak 
wiceminister infrastruktury Marcin Horała 
i wojewoda pomorski Dariusz Drelich, ta 
inwestycja jest realna. Za tę pomoc bar-
dzo dziękuję! Gratuluję również inicjatywy 
i dziękuję za wsparcie wejherowskim rad-
nym i mieszkańcom, którzy zorganizowali 
akcję ZRYW NA ŚMIECHOWIE i wszyst-
kim, którzy w ramach tej akcji poparli pe-
tycję do rządu. To bardzo wzmocniło głos 
Wejherowa w staraniach o środki. To dobry 
przykład tego, jak wspólnie zmieniamy 
Wejherowo.

- Przypomnijmy, że węzeł Zryw z tunela-
mi jest bardzo dużym przedsięwzięciem 
podzielonym na etapy. Miasto wykonało 
już za prawie 28 mln zł część węzła Zryw 
z nowym połączeniem drogowym do ulic 
Necla-Gryfa Pomorskiego po północnej 
stronie drogi krajowej nr 6 oraz przygoto-
wało dokumentację projektową wraz z po-
zwoleniami na resztę zadania drogowego. 
Zabezpieczyliśmy też na ten cel część środ-

ków własnych w swoim wieloletnim bu-
dżecie w kwocie ponad 17 mln zł – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
ds. rozwoju – Teraz, po otrzymaniu dotacji, 
rozpoczniemy przygotowania i procedury 
przetargowe do zawarcia umowy z wyko-
nawcą bezkolizyjnego skrzyżowania z tu-
nelem pod drogą krajową nr 6. Rozpoczę-
cie robót budowlanych będzie możliwe pod 
koniec bieżącego roku. Natomiast Polskie 
Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe 
zobowiązały się wykonać tunel pod torami 
w ramach porozumienia wynegocjowane-
go i podpisanego przez Prezydenta Wejhe-
rowa dnia 18.07.2017 roku.

Wejherowo przoduje w inwestycjach
- Węzeł ZRYW to inwestycja niezwykle 
ważna dla miasta Wejherowa i całego 
powiatu wejherowskiego. Zapewnienie 
środków z Rządowego Fuduszu Rozwoju 
Dróg, to ważny krok w kierunku realiza-
cji tej inwestycji drogowej i niemal pew-
ność, że ona powstanie. Rząd polski chce 
wspierać samorządy, by tworzyć warunki 
do poprawy jakości życia mieszkańców  
- powiedział wiceminister infrastruktu-
ry Marcin Horała wyrażając nadzieję, 
że budowa tego węzła komunikacyjne-
go rozładuje korki oraz ułatwi dojazd 
do domów, do pracy i szkół. Wyraził 
też przekonanie, że prezydent Wejhe-
rowa skutecznie przeprowadzi przetarg  
i sprawnie pokieruje realizacją tej inwe-
stycji.
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich po-
wiedział, że Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg, który ostatnio zatwierdził premier 
Mateusz Morawiecki, może mieć takie 
znaczenie dla samorządów, jak dla ro-
dzin program 500 plus. Podkreślił też, że 
budowa węzła ZRYW od 2019 roku jest 
największą inwestycją w województwie 
w zakresie budowy dróg na terenie miast 
rangi powiatu, a Wejherowo w tych in-
westycjach przoduje. 
- W Wejherowie, żeby przedostać się na 
drugą stroną miasta, trzeba dokonać bar-

dzo długiego objazdu i czekania w korkach. 
Odczuwają ten problem nie tylko miesz-
kańcy, ale również turyści przyjeżdżający 
nad morze. Wejherowo przygotowuje się 
od dłuższego czasu na skomunikowanie 
się z istniejącą siecią tras szybkiego ruchu,  
w tym S6 i budowaną Trasą Kaszubską.  
Ta inwestycja spowoduje zwiększenie 
atrakcyjności naszego regionu i całego 
województwa dla turystów i przedsiębior-
ców - mówi wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich gratulując wejherowskim sa-
morządowcom bardzo dobrze i mocno 
umotywowanego wniosku.

Wojewoda podkreślił, że o pozyskanie 
środków na budowę węzła ZRYW zabie-
gali intensywnie, przedstawiając liczne 
argumenty, zarówno Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt,  Sta-
rosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela 
Lisius, jak również radni i mieszkańcy.

Akcja społeczna potrzebna i skuteczna
Należy przypomnieć zwłaszcza akcję 
społeczną ZRYW NA ŚMIECHOWIE, 
która rozpoczęła się na początku stycz-
nia 2021 roku. Jej celem było pozyskanie 
finansowego wsparcie ze strony rządu 
na budowę bezkolizyjnego Węzła Zryw 
z tunelem w Śmiechowie. W tym celu 
powstała specjalna petycja skierowana 
do GDDKiA oraz rządu i pomorskich 
parlamentarzystów, którą 13 kwietnia 
2021 roku w imieniu mieszkańców i rad-
nych złożyli miejscy radni Mariusz Łupi-
na, Jacek Gafka, Wojciech Kozłowski i 
Tomir Ponka. Pomimo pandemii, która 
bardzo utrudniała zbieranie podpisów, 
łącznie apel podpisało co najmniej 1366. 
mieszkańców. Organizatorzy akcji bar-
dzo dziękują wszystkim mieszkańcom za 
poparcie petycji, która była potrzebna  
i skuteczna.
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W wejherowskim Ratuszu prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z wykonawcą robót 
Eugeniuszem Latosińskim, właścicie-
lem firmy LATO-BRUK ze  Strzebielina. 
Całkowity koszt inwestycji wynosi po-
nad 2,6 mln zł, w tym ok. 80 proc. do-
finansowanie z Unii Europejskiej. Za-
kończenie prac zaplanowano na koniec 
2022 roku. 
W ramach inwestycji zrealizowane 
zostaną m.in. remont nawierzchni ist-
niejącego parkingu, roboty drogowe 
związane z budową nowej ulicy oraz 
kanalizacja deszczowa, sieć wodocią-
gowa, gazowa i elektroenergetyczna, 
kanały technologiczne oraz oświetle-
nie, monitoring miejski, nasadzenia 

zieleni i  mała architektura - kosze na 
śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablica 
informacyjna, a także badania arche-
ologiczne. 
– Nowo powstała ulica Św. Anny wraz 
wyremontowanym parkingiem przy ul. 
Mickiewicza niewątpliwie poprawią 
bezpieczeństwo i komfort mieszkańców 
w tym kwartale ulic – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju miasta  – Do tej pory, 
na tym terenie znajdował się parking 
w złym stanie technicznym, a przejazd 
do ul. Parkowej był uciążliwy dla miesz-
kańców. Ta inwestycja pozwoli na zago-
spodarowanie tej przestrzeni w centrum 
miasta. 
– Inwestycja polegająca na budowie 
nowej ulicy wraz z zagospodarowaniem 
terenu, jest jednym z elementów duże-
go projektu dotyczącego Rewitalizacji 
Śródmieścia, który prowadzimy w Wej-
herowie etapami od wielu lat – podkre-
śla prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. – Głównym celem tego 
projektu jest nie tylko uporządkowanie 

sfery przestrzenno-technicznej, ale tak-
że ożywienie społeczne, gospodarcze 
oraz wsparcie w sferze środowiskowej.
Zadowolenia nie kryją wejherowscy 
radni ze Śródmieścia Wojciech Ko-
złowski i Piotr Bochiński, którzy zabie-
gali o realizację tej inwestycji.
– Jest to potrzebna inwestycja, która po-
zwoli na uruchomienie dodatkowego po-
łączenia drogowego i pieszego, co ułatwi 
komunikację – mówi Wojciech Kozłow-
ski – Powstaną również kolejne miejsca 
parkingowe. 
– Cieszę się, że kolejny kwartał miasta 
zostanie uporządkowany i zagospoda-
rowany, tym bardziej, że znajduje się 
w pobliżu pięknego parku – dodaje Piotr 
Bochiński. 
Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 w ramach projektu „Rewi-
talizacja Śródmieścia Wejherowa”. 
Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa” realizowany jest w for-
mule tzw. Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, dla których Instytucją 
Pośredniczącą jest Obszar Metropoli-
talny Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Kolejny etap 
Rewitalizacji 
Śródmieścia 
– ul. Św. Anny
i parking

W Śródmieściu Wejherowa wybudowana zosta-
nie nowa ulica – Św. Anny łącząca ul. Mickiewicza 
i ul. Parkową oraz wyremontowany parking przy ul. 
Mickiewicza. Na realizację tej inwestycji, w ramach 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, 
władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne sta-
nowiące ok. 80 proc. wartości zdania. Teren w cen-
trum miasta, do tej pory zaniedbany i niezagospoda-
rowany, zyska nowe oblicze i funkcjonalność. 
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– Realizacja zadania składa się z dwóch ele-
mentów – informuje prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. – Pierwszy to cześć drogowa 
obejmująca przebudowę w całości ul. Zam-
kowej od skrzyżowania z ul. Klasztorną i ul. 
Parkową do ul. Roszczynialskiego i dalej ul. 
Roszczynialskiego do skrzyżowania z ul. 
Wniebowstąpienia. Te odcinki ulic są złym 
stanie technicznym. Przebudowany zostanie 
most drogowy nad rzeką Cedron i zmieniony 
na łagodniejszy promień łuku drogi. Spowo-
duję to zmianę lokalizacji skrzyżowania i po-
prawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. 

Jezdnia otrzyma nawierzchnię bitumiczną, 
a po obu stronach chodniki, a także przejścia 
dla pieszych. Zakres robót obejmuje również 
przebudowę kanalizacji deszczowej, budo-
wę oświetlenia oraz przebudowę kolidującej 
sieci wodociągowej i sanitarnej. Z uwagi na 
zabytkową zabudowę tej części miasta prze-
widziany jest stały nadzór archeologiczny nad 
prowadzonymi pracami.
– Drugi element zadania to kompleksowe 
zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej, 
na którym zostanie wybudowanych ponad 
70 miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych oraz 8 miejsc postojowych przewi-
dzianych na autobusy turystyczne – dodaje 
zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz. 
– Nawierzchnia parkingów zostanie utwar-
dzona geokratą, a całość płytami ażurowy-
mi MEBA. Natomiast ciągi piesze otrzymają 
nawierzchnię z kostki brukowej. Zważywszy 
na rekreacyjno-turystyczny charakter tego 
miejsca zostanie tutaj zamontowanych  
7 kompletów stołów i ławek, 5 wiat drew-
nianych i toaleta automatyczna. Oczywiście 
zostanie nasadzona zieleń. Ponadto zostaną 
wyremontowane umocnienia brzegowe rze-
ki Cedron na odcinku od mostu drogowego 
w ul. Zamkowej do Pałacu Przebendowskich 
wraz z remontem konstrukcji koła wodnego 
i zastawki oraz pomostem zlokalizowanych 
przy dawnym młynie. W ramach zagospoda-
rowania zostanie odtworzona nieistniejąca 
obecnie kładka. Projektowane kładki piesze 

nawiązywać będą swoim charakterem do 
rozwiązań parkowych charakterystycznych 
dla tego terenu. Zaprojektowano rozwiąza-
nia analogiczne do zastosowanych nieopo-
dal W Parku Miejskim, co pozwoli zachować 
spójność i estetyczny wygląd terenów przyle-
głych do Parku.
Jest to kolejna inwestycja, o realizację któ-
rej skutecznie zabiegali miejscy radni ze 
Śródmieścia - Piotr Bochiński i Wojciech 
Kozłowski.

– Namawialiśmy prezydenta, aby ulica zo-
stała przebudowana na odcinku od Książnicy 
prof. Labudy aż do skrzyżowania z ul. Wnie-
bowstąpienia, gdyż tam droga jest w na-
prawdę złym stanie – mówi radny Piotr 
Bochiński – Zdajemy sobie sprawę, że środki 
są ograniczane i tym bardziej cieszymy się 
z takiego zakresu inwestycji.
– Dziękujemy w imieniu mieszkańców rów-
nież za to, że zostanie wybudowany parking 
przy ul. Zamkowej na potrzeby Książnicy prof. 
Gerarda Labudy, Muzeum i Parku Miejskiego 
– podkreśla radny Wojciech Kozłowski. 
– Jest to bardzo potrzebne, wystarczy spoj-
rzeć jak dużo ludzi odwiedza nasz park i ile 
samochodów zatrzymuje się w jego pobliżu.

Miasto Wejherowo przystępuje do 
przebudowy ul. Zamkowej wraz 
z budową parkingu oraz do przebu-
dowy części ul. Roszczynialskiego. 
Roboty budowlane rozpoczną 
się wkrótce i zostaną ukończone 
w III kwartale 2023 roku. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podpisał w dniu 17 lutego br. w Ra-
tuszu umowę z wykonawcą robót 
firmą  Kruszywo Sp. z o.o o wartości 
ponad 9 mln zł. Udział finansowy 
w tej inwestycji w kwocie 2,3 mln zł 
zadeklarowało Starostwo Powia-
towe w Wejherowie, a PEWIK 
sfinansuje prace w zakresie swojej 
sieci w kwocie ponad 74 tys. zł.

Wkrótce przebudowa 
ulicy Zamkowej wraz 
z budową parkingu

- Z zadowoleniem możemy poinformo-
wać mieszkańców, że nasza wspólna ak-
cja ZRYW NA ŚMIECHOWIE przyniosła 
pożądany sukces, a wspólne zaangażo-
wanie ponad podziałami politycznymi 
przełoży się na możliwość połączenia 
drogowego części północnej i południo-
wej Wejherowa, tak bardzo koniecz-
nej dla naszego miasta – mówi radny 
Tomir Ponka w imieniu organizatorów 
akcji. - Jak widać nasza petycja została 
usłyszana zarówno w Warszawie, jak  
i województwie. Przy wsparciu mieszkań-
ców stała się dodatkowym argumentem  
w skutecznym pozyskaniu środków 
przez Prezydenta Krzysztofa Hilde-
brandta. Dzięki działaniom Prezydenta 
Wejherowa i wszystkim, którzy podpisali 
petycję Wejherowo dostało 18,8 mln zł 
dotacji na tę inwestycję.

Władze Wejherowa bardzo skutecznie 
zdobywają pieniądze zewnętrzne na in-
westycje potrzebne mieszkańcom. Tylko 
w ciągu ostatnich niespełna 4. miesięcy 
pozyskano łącznie rekordowe 57,4 mln 
zł dotacji dla miasta. W październiku 
2021 - 24,1 mln zł na budowę nowego 
odcinka ulicy Karnowskiego i przebudo-
wę ul. Budowlanych, w styczniu 2022 r. - 
14,5 mln zł na budowę budynku nowego 
komunalnego i teraz 18.782.500,00 zł 
na zadanie pn.: „Budowa bezkolizyjnego 
powiązania drogowego łączącego pół-
nocną i południową cześć miasta Wej-
herowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z 
obiektami mostowymi (węzeł ZRYW)”. 
Dla porównania, wydatki na wszystkie 
zeszłoroczne inwestycje, których było 
przecież dużo, wyniosły 46,1 mln zł.

Przyznanie miastu dotacji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 2022 na budo-
wę długo wyczekiwanego węzła ZRYW 
było dogodną okolicznością do spo-
tkania na Śmiechowie  w miejscu przy-
szłej inwestycji przedstawicieli rządu  
z samorządowcami. Wzięli w nim udział 
m.in. wiceminister infrastruktury Mar-
cin Horała, wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich, prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i starosta wejherowski Ga-
briela Lisius

Piotr 
Bochiński

Są pieniądze na węzeł ZRYW! cd. ze str. 3
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W związku z budową, wprowadzona zo-
stanie nowa, tymczasowa organizacja 
ruchu polegająca na zamknięciu ruchu 
na ul. Necla od ronda przy ul. Chmielew-
skiego do ronda przy ul. Patoka. Ruch 
oraz transport publiczny zostanie skie-
rowany objazdem przez ul. Franciszka 
Stefczyka. Prosimy kierowców o zacho-
wanie szczególnej ostrożności i zwraca-
nie uwagi na nowe tymczasowe oznako-
wanie.
Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości, 
jakie spowoduje przedmiotowa inwe-
stycja, jednak jest to nieuniknione przy 
realizacji tego typu robót budowlanych. 
Efektem zrealizowanej inwestycji bę-
dzie zdecydowana poprawa bezpie-
czeństwa ruchu oraz zwiększenie kom-
fortu jazdy. 
Dołożymy wszelkich starań, aby zmini-
malizować utrudnienia podczas prowa-
dzenia prac budowanych jednak są one 
nieuniknione. Za wszelkie utrudnienia 
przepraszamy. Liczymy na wyrozumia-
łość – budujemy dla nas mieszkańców! 

Komisja Pomocy Społecznej i Polity-
ki Prorodzinnej oraz Komisja Oświaty, 
Kultury i Dziedzictwa Regionalnego zo-
stały formalnie rozwiązane i w ich miej-
sce powstała jedna, połączona Komisja 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 
Nowa Komisja przejmie zadania obu 
rozwiązanych komisji, a zatem wszystkie 
dotychczasowe obowiązki radnych będą 
realizowane. Uchwała została podjęta 
na wniosek grupy radnych.

W uzasadnieniu do przyjętych 
przez Radę Miasta uchwał czytamy 
m.in.:

„Połączenie Komisji Oświaty, Kultury 
i Dziedzictwa Regionalnego z Komisją 
Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzin-
nej oraz powstanie jednej, nowej Komisji 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych jest 

uzasadnione w szczególności konieczno-
ścią aktywizacją niektórych radnych. Pod-
kreślić należy, że praca w komisjach Rady 
Miasta jest jednym z podstawowych obo-
wiązków każdego radnego. 
Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Proro-
dzinnej jest najmniej aktywną komisją Rady 
Miasta Wejherowa. Radni tej komisji obra-
dowali najrzadziej spośród wszystkich komi-
sji, zaledwie 17 razy w tej kadencji, podczas 
gdy średnia spotkań komisji wynosi 23, zaś 
Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Re-
gionalnego obradowała 24 razy. Jest szansa 
na to, że po połączeniu radni z dotychcza-
sowej Komisji Pomocy Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej będą więcej pracowali w no-
wej komisji. Połączenie komisji odbędzie się 
nie tylko bez straty dla merytorycznej pracy 

Rady, ale z zyskiem polegającym na więk-
szej aktywności radnych.
Jednocześnie nie jest uzasadnione, przy tak 
małej aktywności  Komisji Pomocy Społecz-
nej i Polityki Prorodzinnej, utrzymywanie 
stanowiska Przewodniczącej i Wiceprze-
wodniczącego komisji oraz ponoszenie do-
datkowych wydatków na ten cel z budżetu 
miasta w formie dodatków funkcyjnych. 
Po połączeniu komisji te dwa stanowiska 
ulegną likwidacji, a roczne oszczędności 
z tego tytułu wyniosą 25 500 zł, co jest 
zgodne z oczekiwaniami radnych.”
Rada Miasta ustaliła także skład i wybra-
ła władze nowej komisji, którymi zostali: 
Przewodniczący Komisji Paweł Forme-
la, Zastępca Przewodniczącego Dorota 
Chodubska.

Budowa ul. Necla wchodzi w nowy 
etap – konieczne objazdy

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z budową ul. Necla 
i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. Jak informuje wyko-
nawca - firma MTM S.A., od 16 lutego rozpocznie się budowa 
ul. Necla na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka. Inwe-
stycja realizowana jest przez Miasto Wejherowo. 

Powstała nowa komisja Rady Miasta Wejherowa
Podczas ostatniej sesji br. radni 
podjęli decyzję o powstaniu 
nowej Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych z połą-
czenia dotychczasowej Komisji 
Oświaty, Kultury i Dziedzictwa 
Regionalnego z Komisją Pomocy 
Społecznej i Polityki Prorodzin-
nej. Zdaniem większości radnych 
decyzja uzasadniona była ko-
niecznością aktywizacji niektó-
rych radnych i oszczędnościami.
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Remonty zabytkowych kamienic, rewitalizacja budynków wspólnot mieszka-
niowych termomodernizacja budynków komunalnych, remonty w mieszkaniach 
komunalnych - to zadania zrealizowane w 2021 roku w zakresie polityki mieszka-
niowej. W miarę posiadanych środków miasto stara się dbać o budynki  i lokale 
mieszkalne nie tylko komunalne, ale także pomagać wspólnotom mieszkanio-
wym. Pozyskuje na ten cel środki unijne. 

Stan budynków i lokali mieszkalnych ulega 
stałej poprawie

Podnoszenie jakości życia w Wejhero-
wie wymaga kompleksowego podejścia 
do mieszkalnictwa. Jak podkreśla Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-

Efekty projektu Rewitalizacji Śródmie-
ścia Wejherowa dotowanego ze środ-
ków unijnych widoczne są już w wielu 
miejscach. Miasto przygotowując i ko-
ordynując program rewitalizacyjny 
doprowadziło wspólnie z mieszkańca-
mi do tego, że w ubiegłym roku odno-
wione zostały kolejne wejherowskie 
budynki należące do wspólnot miesz-
kaniowych. Korzyści z remontu czer-
pią zarówno wspólnoty, jak i miasto. 
Budynki nadszarpnięte przez czas zy-
skują nowe dachy, izolacje  i elewacje, 
co poprawia ich stan techniczny i es-
tetykę. Poprawia się zagospodarowy-
wanie otoczenia, podwórek. Zyskuje 
na tym również wizerunek Wejhero-
wa. Po drugie termomodernizacja 
– ocieplenie i podniesienie zdolności 
izolacyjnych budynku, to oszczęd-
ności w kosztach eksploatacji, a więc 
zysk w portfelu każdego mieszkańca. 
Wspólnoty mieszkaniowe, które są 
partnerami w projekcie rewitalizacyj-
nym „Rewitalizacja Śródmieścia Wej-
herowa”, zostały wyłonione w drodze 
otwartego konkursu. Każda wspólno-
ta przystępując do konkursu musiała 
przedstawić zakres prac, który za-
mierzała zrealizować. Aby skorzystać  
z dofinansowania unijnego, wspólnoty 
musiały dysponować wkładem wła-
snym.  

 WM Wałowa 18 i 18A - wykonano 
m.in. remont elewacji (północnej, 
południowej, zachodniej), remont 
dachu oraz izolację ścian funda-
mentowych wraz z robotami 

herowa ds. rozwoju miasta, ramach kom-
petencji, które posiada gmina, głównym 
celem polityki mieszkaniowej, jest nie 
tylko zaspokajanie potrzeb najbardziej 

potrzebujących mieszkańców poprzez 
budowę nowych mieszkań komunalnych, 
ale także podniesienie jakości zamieszki-
wania w istniejących budynkach. 

PO

PRZED

Remonty w ramach Rewitalizacji Śródmieścia 
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 WM Pucka 9 - zrealizo-
wany został remont ele-
wacji budynku mieszkal-
nego (ściana wschodnia 
i południowa) 

 WM Dworcowa 1 – wy-
konano remont elewacji 
budynku (ściana połu-
dniowa i zachodnia) oraz 
utwardzenie terenu wokół 
budynku mieszkalnego 

PO

PRZED

PRZED
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 WM Hallera 19 – w trakcie realizacji 

 WM Strzelecka 17 - zrealizo-
wany został remont elewa-
cji polegający na wykonaniu  
izolacji poziomej i pionowej 
fundamentów, remont klatki 
schodowej obejmujący wyre-
montowanie drzwi wejścio-
wych do budynku, remont da-
chu oraz zagospodarowanie 
terenu. 

PO

W TRAKCIE

PO
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Miasto Wejherowo od piętnastu lat kon-
sekwentnie finansowo wspiera renowa-
cję zabytkowych obiektów. Kamienice, 
obiekty sakralne i użyteczności publicz-
nej dzięki miejskim dotacjom nie tylko 
odzyskują dawny blask, ale również po-
prawia się ich stan techniczny. 

W Wejherowie trwa realizacja 
projektu obejmującego moderni-
zację 14 budynków komunalnych, 
na który władze Wejherowa zdo-
były dofinansowanie unijne. Dla 
lokatorów tych kamienic ozna-
cza to niższe rachunki za ogrze-
wanie, a dla ogółu mieszkańców 
Wejherowa - mniejszą emisję za-
nieczyszczeń. W ramach termo-
modernizacji wykonywane były 
m.in. remont dachu, docieplenie 
ścian zewnętrznych budynku, 
poddasza, stropu piwnic oraz fun-
damentów. Wymienione zostały 
wszystkie okna, drzwi do lokali 
mieszkalnych oraz drzwi wejścio-
we. Oczywiście poprawia się es-
tetyka budynków.

 ul. Kalwaryjska 2A (6 lokali)

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych 

Dotacje na sfinansowanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpi-
sanym do rejestru i do gminnej ewi-
dencji zabytków w 2021 r. otrzymały 
z budżetu miasta m.in. budynki miesz-
kalne WM Wałowa 18 i 18A i WM 

 ul. Reformatów 13 i 13A 
(11 lokali) 

 ul. Kopernika 22 (4 lokale 
mieszkalne i 1 lokal użyt-
kowy) – trwa termomo-
dernizacja tej kamienicy

PO

PRZED

Dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic 

Hallera 19 ( w trakcie realizacji). Bez 
tego dodatkowego wsparcia z budże-
tu miasta rewitalizacja tych budynków 
byłaby niemożliwa ze względu na bar-
dzo wysoki koszt związany ze stanem 
nieruchomości i wymogami konserwa-
torskimi. 

Każdego roku miasto przeprowa-
dza i finansuje remonty oraz moder-
nizacje w mieszkaniach należących 
do miasta. W 2021 r. zrealizowano 
m.in. remont 4 lokali mieszkalnych, 
remont części wspólnych w budyn-
ku przy ul. Reformatów 13/13a 

Remonty w mieszkaniach komunalnych

oraz remont dachów. Przeprowa-
dzono również remont instalacji we-
wnętrznej sanitarnej wraz z wymianą 
studni kanalizacyjnych i separatorów 
w lokalach użytkowych. 
Ponadto miasto wnosi wkład do fun-
duszu remontowego we wspólnotach 

mieszkaniowych, których jest człon-
kiem w związku posiadaniem tam 
mieszkań komunalnych. W 2021 roku 
była to łącznie kwota ponad 1,1 mln 
zł dla 117 wspólnot mieszkaniowych, 
które za te środki przeprowadzają re-
monty we własnym zakresie.
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Jak informuje zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz miasto Wej-
herowo otrzymało z Agencji Rezerw 
Strategicznych maseczki ochronne po 
5. sztuk na każdego mieszkańca. Każdy, 
kto był zainteresowany, mógł się w nie 
zaopatrzyć. To wynika z troski o siebie 
i innych.

– Oprócz akcji rozdawania maseczek 
mieszkańcom na rynku postanowiliśmy 
przekazać maseczki wybranym placów-
kom publicznym m.in. Kuchni św. Francisz-
ka ze względu na to, że tam przychodzą 
osoby bezdomne. Póki obowiązuje nakaz 
noszenia maseczek np. sklepach wielko-
powierzchniowych, w pomieszczeniach 

Akcja bezpłatnego rozdawania 
maseczek ochronnych

zamkniętych czy w komunikacji publicznej, 
trzeba się do tego stosować – mówi Ze-
non Hinca, komendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie.

W dniach 10-11 lutego br. Straż Miejska przeprowadziła akcję bezpłatnego 
rozdawania maseczek ochronnych przed ratuszem. Można je było odebrać 
również na dyżurce Straży Miejskiej. Od 14 lutego maseczki dystrybuowa-
ne były też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskiej Bibliotece 
Publicznej oraz w Wejherowskim Centrum Kultury.

Utworzone w 1996 roku z inicjatywy 
ks. Daniela Nowaka oraz grupy działa-
czy Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka” 
podjęło się dzieła kultywowania pamięci 
i szerzenia prawdy historycznej o naj-
większym na Pomorzu cmentarzu Ofiar 
zbrodni niemieckiej popełnionej w okre-
sie 1939-1940 roku na ludności cywil-
nej w Lesie Piaśnickim. Liczbę zamor-
dowanych szacuje się na ponad 14 tys. 
osób. Stowarzyszenie wspólnie z Parafią 
pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotow-
skiej realizuje program zagospodarowa-
nia Cmentarza Lasu Piaśnickiego. Trwa 
systematyczne odnawianie masowych 
grobów przy współpracy z okoliczny-
mi samorządami, w tym z Prezydentem 
Miasta Wejherowa.  
O zbrodni piaśnickiej opowiedziała hi-
storyk Agnieszka Wszałek ze Stowa-
rzyszenia „Rodzina Piaśnicka”. Nawią-
zywali do niej w swoich wystąpieniach 
m.in.: wiceminister Kultury i Dzie-

Podczas jubileuszowego 
spotkania z okazji 25-lecia 
Stowarzyszenia „Rodzina 
Piaśnicka” w Szkole Podsta-
wowej nr 8 im. Martyrologii 
Piaśnicy przypomniano cele 
działalności i osiągnięcia 
Stowarzyszenia. Jubileusz był 
również okazją do wręczenia 
odznaczeń i wyróżnień.

dzictwa Narodowego Jarosław Sellin, 
wojewoda pomorski Dariusz Drelich, 
ks. infułat Daniel Nowak, prezes Sto-
warzyszenia Małgorzata Śliwicka, 
sekretarz Stowarzyszenia Mirosław 
Lademan, a także Teresa Patsidis – dy-
rektor Muzeum Piaśnickiego w Wejhe-
rowie.
Wiceminister Jarosław Sellin uhono-
rował Brązowymi Medalami „Zasłużo-
ny Kulturze Gloria Artis”: Małgorzatę 
Śliwicką, ks. infułata Daniela Nowaka, 
Andrzeja Leopolda Bratka i Mirosława 
Lademanna. 
Natomiast prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wyróżnił Nagro-
dą Prezydenta Miasta Wejherowa ks. in-
fułata Daniela Nowaka, a Miniaturą Sta-
tuetki Jakuba Wejhera – pierwszą Prezes 
Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka” Da-
nutę Leśniczak-Bratek oraz obecną Pre-
zes – Małgorzatę Śliwicką. Wręczono 
również Medale Piaśnickie.

Z okazji Jubileuszu została wydana książ-
ka Mirosława Lademana „Księga pamiąt-
kowa. 25 lat Stowarzyszenia Rodzina 
Piaśnicka 1996-2021”. W ubiegłym 
roku Stowarzyszeniu została przyznana 
przez tygodnik „Do Rzeczy” Statuetka 
i tytuł „Strażnik Pamięci”. Uczestnicy ob-
chodów mieli okazję obejrzeć wystawę 
o ofiarach Zbrodni Piaśnickiej przygo-
towaną przez Akcję Katolicką Diecezji 
Gdańskiej. 
W uroczystości wzięli udział m.in.: 
dr hab. Monika Tomkiewicz – Instytut 
Pamięci Narodowej O. Gdańsk, Piotr 
Tarnowski – dyrektor Muzeum Stutthof, 
wicestarosta wejherowski Jacek Thiel, 
wójt gm. Wejherowo Przemysław Kie-
drowski, wójt gm. Krokowa  Adam Śli-
wicki, zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz i inni.

Jubileusz 25-lecia 
Stowarzyszenia 

„Rodzina Piaśnicka”
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REKREACJA

Jak informuje Olgierd Bojke - prezes 
Polskiej Federacji Nordic Walking, a jed-
nocześnie aktywny trener i nauczyciel 

nordic walking, Karta Mieszkańca to zna-
komita inicjatywa wpisująca się w życie 
społeczne mieszkańców Wejherowa. 

– Jedną z atrakcji, z której można sko-
rzystać dzięki Karcie Mieszkańca, jest 
możliwość uczestnictwa w treningach 
i imprezach organizowanych przez Polską 
Federację Nordic Walking, mającą swoją 
siedzibę w Wejherowie – mówi Olgierd 
Bojke. – W ramach zajęć dla mieszkańców, 
propagujemy trening funkcjonalny na spe-
cjalnych kijach, który jest podobny dla kla-
sycznego nordic walking, a jednak posiada 
inne zalety, bo pracują w nim wszystkie 
mięśnie. Można z nimi ćwiczyć w domu.
Biorący udział w treningu zastępca prezy-
denta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz 
przypomina, że Polska Federacja Nordic 
Walking jest partnerem Wejherowskiej 
Karty Mieszkańca. Zapewnia ona bezpłat-
ny udział w specjalnych treningach nordic 
walking i gwarantuje zniżki m.in. w zakupie 
sprzętu oraz w profesjonalnych zajęciach 
i imprezach organizowanych przez PFNW. 
To obrazowy przykład korzyści z posia-
dania Karty Mieszkańca, którą na pewno 
warto mieć. Kartę Mieszkańca posiada już 
ponad 1800 wejherowian, którzy korzy-
stają ze zniżek w usługach 45. partnerów 
na terenie Wejherowa.
Kontakt z Polską Federacją Nordic Wal-
king - tel. 795 481 546, www.pfnw.eu. 

Więcej o Karcie Mieszkańca: 
https://wejherowskakarta.pl/.

Profesjonalny trening nordic walking 
dla posiadaczy Karty Mieszkańca

Trenerzy Polskiej Federacji Nordic Walking – Olgierd 
Bojke i Marek Rejmak, dla posiadaczy Karty 
Mieszkańca, przeprowadzili w wejherowskim Parku 
Miejskim kolejny darmowy trening wzmacniający 
odporność. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek mówi, 
że ze względu na pandemię koronawi-
rusa placówka postawiła w tym roku na 
mniejsze ilościowo grupy, ale większą 
ilość i różnorodność zajęć. W pierw-
szym tygodniu odbywały się warsztaty 
teatralne w kierunku pantomimy i clow-
nady, które prowadziła Aneta Dębek-
-Moszczyńska, a także warsztaty gry na 
bębnach. Natomiast w drugim tygodniu 
miały miejsce warsztaty kreatywne i ar-
tystyczne, w tym własnoręczne wyko-
nywanie biżuterii i obrazków z nici na 

deseczkach oraz zajęcia ze wstępem do 
programowania z robotami Photon. Po-
nadto biblioteka zorganizowała „Piątki 
z planszówkami” wykorzystując gry znaj-
dujące się w zasobach własnych.  
Instruktor Joanna Bojke z WCK infor-
muje, że przez prawie cały okres ferii 
zimowych odbywały się zajęcia cera-
miczne w dwóch grupach wiekowych 
pod kierunkiem Karoliny Tylki, inspiro-
wane filmem „Wiki i jej sekret”, którego 
głównym motywem był uratowany mały 
wilczek. Jak każdego roku w Filharmonii 

Kaszubskiej dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach z tańca nowoczesnego i współcze-
snego z elementami jazzu i choreografii 
pod kierunkiem Elżbiety Czeszejko. Po-
nadto brały udział m.in. w zajęciach pla-
stycznych z Aleksandrą Mazurkiewicz-
-Tiessler, w warsztatach teatralnych, 
fotograficznych, budowania domków 
dla nietoperzy, które trafią do parku na 
drzewa oraz bud dla piesków. W każ-
dej z grup brały udział dzieci niepełno-
sprawne, a więc zajęcia miały charakter 
integracyjny.

Wejherowskie Centrum Kultury 
i Miejska Biblioteka Publiczna 
przeprowadziły w okresie ferii 
zimowych interesujące zajęcia dla 
dzieci i młodzieży, podczas których 
mogły w ciekawy i pożyteczny 
sposób spędzić wolny czas. Mimo 
ograniczeń związanych z pandemią 
COVID-19 na dzieci i młodzież 
z Wejherowa czekało sporo 
atrakcji.

Ferie zimowe pełne atrakcji
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CZY MOGĘ PALIĆ W KOMINKU?

TAK, ALE: Tam gdzie jest dostęp do sieci cie-
płowniczej, dopuszcza się jedynie okazjonalne 
używanie kominków, o ile speniają wymagania 
w zakresie ekoprojektu, a ich eksploatacja nie 
powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na 
terenach sąsiadujących*

*OKAZJONALNE SPALANIE BIOMASY odnosi 
się do faktu, że zgodnie z ustawą Prawo budow-
lane kominek nie powinien być podstawowym 
źródłem ciepła. W kontekście uchwały anty-
smogowej decydującym kryterium jest klasa 
urządzenia oraz brak uciążliwości na terenach 
sąsiadujących.

Więcej: pomorskie.eu/polityka-antysmogowa      Masz pytania?      Napisz do nas: powietrze@pomorskie.eu

Kategoria: dekoracje świąteczne ogro-
dów przy domach jedno- i wieloro-
dzinnych: I miejsce: Piotr Maszota, ul. 
Wczasowa; II miejsce: Marcin i Joanna 
Narloch, ul. Kołłątaja; III miejsce: Do-
minika i Łukasz Topa, ul. Mostnika; III 
miejsce: Joanna i Kacper Madej, ul. Sło-
wackiego.

Laureaci najatrakcyjniejszych 
iluminacji świątecznych w Wejherowie

Kategoria: dekoracje świąteczne okien 
i balkonów w domach jedno- i wielo-
rodzinnych: I miejsce: Beata i Tadeusz 
Kaweccy, ul. Kusocińskiego; II miejsce: 
Henryk Teclaf, ul. Kusocińskiego; III 
miejsce: Barbara i Piotr Gołębiewscy, ul. 
Ofiar Grudnia; III miejsce: Teresa Szimi-
chowska, os. Kaszubskie. Gratulujemy.

Komisja pod przewodnictwem Teresy Patsidis dokonała przeglądu i oceny 10 zgło-
szonych obiektów i przyznała następujące nagrody. Ze względu na pandemię koro-
nawirusa Covid-19 nagrody zostały wręczone indywidualnie. 

Dobiegła końca XVIII 
edycja Konkursu na najbar-
dziej atrakcyjną iluminację 
świąteczną ogrodu, balkonu 
lub okna ogłoszony przez 
Prezydenta Wejherowa.
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NOWINY – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: nowiny@wejherowo.pl; 
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. Nakład 6 000 egz. Druk: Wejherplast.

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
(zastępca – Aleksandra Lademann-Wcisło) 
 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 (Maciej Bacia) 
 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

>

>

>

KULTURA

Według Well.pl, wspaniałe koncerty 
i muzyka, pobudzająca zmysły i emocje 
musi mieć odpowiednią, perfekcyjnie 
zaprojektowana przestrzeń. Wejherow-
ska sala uplasowała się w tym zesta-
wieniu na dziewiątym miejscu. To duże 
wyróżnienie i nobilitacja dla Wejhero-
wa, zwłaszcza, że to miejsce cieszy się 
ogromnym uznaniem zarówno wśród 
melomanów, którzy doceniają niezwykłe 
doznania podczas koncertów, mieszkań-
ców, jak i miłośników architektury. 
- Jest to zestawienie subiektywne, jak 
podkreślają redaktorzy serwisu, ale i tak 
bardzo nam miło, że doceniono walory 
tego miejsca, sala koncertowa Filharmonii 
Kaszubskiej znalazła się w gronie znanych 

w całej Polsce sal m.in. w Szczecinie, Ka-
towicach czy Wrocławiu – mówi zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz. – Cieszę się, że nie tylko 
my – wejherowianie, doceniamy świetnie 
wyposażoną i dopracowaną pod względem 
akustycznym placówkę kulturalną. Dzięki 

Sala koncertowa Filharmonii Kaszubskiej – to jedna z dziesię-
ciu najlepszych sal koncertowych w Polsce. Takie subiektywne 
zestawienie przygotował Well.pl - serwis lifestyle’owy. 

Tu wibruje muzyka – sala koncertowa 
Filharmonii Kaszubskiej w gronie 
najlepszych sal koncertowych

temu, wszystkie koncerty, spektakle, wy-
stępy grup kabaretowych, widowiska do-
starczają nam jeszcze bardziej niezwykłych 
doznań. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
Wejherowo otrzymało Nagrodę Obiekt 
25-lecia w Ogólnopolskim Konkursie 
„Modernizacja Roku & Budowa XXI wie-
ku” za Budowę Wejherowskiego Cen-
trum Kultury - Filharmonia Kaszubska. 

Najlepsze sale koncertowe w Polsce 
wg Well.pl (serwis lifestyle’owy pre-
mium ukierunkowany na piękno, luksus 
i dobry styl życia):
1. Filharmonia im. Mieczysława Karłowi-

cza w Szczecinie
2. Siedziba Narodowej Orkiestry Symfo-

nicznej Polskiego Radia w Katowicach
3. Narodowe Forum Muzyki we Wro-

cławiu
4. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jor-

danki w Toruniu
5. Sala koncertowa Cavatina Hall w Biel-

sku-Białej
6. Opera i Filharmonia Podlaska, Euro-

pejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
7. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara 

Kolberga w Kielcach
8. Filharmonia Koszalińska im. Stanisła-

wa Moniuszki
9. Filharmonia Kaszubska w Wejhe-

rowie
10. Europejskie Centrum Muzyki Krzysz-

tofa Pendereckiego w Lusławicach
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Jak informuje Sebastian Niewola - ko-
ordynator Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy nr 111 przy WCK 
Wejherowo, w Wejherowie zebrano 

Już po raz trzydziesty zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W tym roku datki 
zbierane były na wsparcie 
najwyższych standardów 
diagnostyki oraz leczenia 
wzroku u dzieci. Artystyczny 
finał wraz z aukcjami 
odbył się w Filharmonii 
Kaszubskiej. Mimo 
wyjątkowo niesprzyjającej 
pogody i pandemii, 
w Wejherowie udało się 
zebrać ponad 92 tys. zł. 

92 794 zł. Wciąż jeszcze trwają au-
kcje na Allegro i zbierane są pieniądze 
do eSkarbonki. 
Kolejny finał wielkiej akcji charyta-
tywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy nie byłby możliwy, gdyby nie 
wolontariusze, którzy mimo pogody 
zbierali pieniądze, które służą potrze-
bującym dzieciom. Podczas tegorocz-
nego finału na ulicach Wejherowa 
można było spotkać wielu kwestują-
cych, w tym m.in. Arkadiusza Kraszkie-
wicza, zastępcę prezydenta Wejhero-
wa oraz wejherowskie radne – Dorotę 
Chodubską i Justynę Ostrowską. 
– Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy jest wielkim świętem – ludzkiej 
solidarności, dobroci i empatii – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – Pomaganie 
przynosi nam wszystkim wiele radości. 
Dlatego dziękuję darczyńcom, którzy 

przekazują pomoc w najróżniejszy spo-
sób, wolontariuszom, którzy podejmują 
się trudu zbierania pieniędzy na ulicach 
naszych miast oraz artystom, którzy 
wspierają to święto. 
W Filharmonii Kaszubskiej licytowane 
były orkiestrowe gadżety, ceramiczne 
cuda, rysunki i specjalnie na tę okazję 
zaprojektowane i wydrukowane w dru-
karce 3D, serce w złocie próby 585. 
Trwały też aukcje internetowe. Na sce-
nie wystąpili artyści z m.in. Teatru 
na Styku Światów, sekcji tanecznej Elż-
biety Czeszejko i Sangmo Borysiewicz. 
W programie także m.in. występ zespo-
łu GASP, Orkiestry Dętej Filharmonii 
Kaszubskiej, występ gitarzysty Macie-
ja Barteckiego z chórkiem oraz koncert 
Studia piosenki i wokalu WCK.

Wejherowo zagrało dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
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Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl


