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INWESTYCJE

Inwestycja będzie kosztowała ponad 
51,5 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg do 2025 roku to 
18,7 mln zł. Termin wykonania to połowa 
2025 r. a  wykonawcą będzie konsorcjum 
firm: POLIMEX Infrastruktura Sp. z  o.o. 
i POLIMEX MOSTOSTAL S.A. 

KLUCZOWA INWESTYCJA 
Węzeł Śmiechowo (Zryw) to niezwykle 
ważna inwestycja, ponieważ Wejhero-
wo na całej swojej długości jest prze-
cięte drogą krajową nr 6 i linią kolejową, 
co powoduje bardzo duże utrudnienia 
w  funkcjonowaniu mieszkańców, bizne-
su i gospodarki. 
– 

-

– podkreśla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Z

-

-

-

-

-

.

WIADUKT PODZIEMNY, RONDA I ULI-
CE DOJAZDOWE 
Jak wyjaśnia zastępca prezydenta  
Beata Rutkiewicz, w  ramach inwestycji, 
na którą podpisano umowę powstanie 
bezkolizyjne skrzyżowanie z wiaduktem 
pod drogą krajową nr 6, oddzielny pas 
jezdni w  kierunku Gdyni (wzdłuż drogi 
krajowej 6), rondo pomiędzy krajową 
„szóstką” a torami kolejowymi z drogami 
dojazdowymi w  kierunku Gdyni. Nato-
miast zgodnie z  porozumieniem z  lipca 
2017 roku, zawartym między PKP PLK 
S.A. i  miastem Wejherowo oraz  Powia-
tem Wejherowskim i  Województwem 
Pomorskim, budową tunelu pod  torami 
zajmą się i  sfinansują PKP Polskie Linie 
Kolejowe – obecnie zaawansowane są 
prace projektowe. 
– 

– mówi wiceminister Marcin 

. – 

-

. 

– 

-

 – mówi wojewoda pomorski Dariusz 

Drelich. – -

-

.  
W  inwestycji partycypować będą także 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w Gdyni, które wybuduje 
i  przebuduje sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowe w kwocie 633 tys. zł. 
Także spółka Chopin Telewizja Kablowa 
we własnym zakresie wykonana roboty 
budowlane obejmujące budowę i  prze-
budowę sieci telekomunikacyjnej nale-
żącej do Chopin TK. 
W  podpisaniu umowy uczestniczyli za-
stępcy prezydenta Beata Rutkiewicz 

i Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz mia-
sta  oraz wejherowscy 
radni m.in.: , -

pior, , Henryk Jarosz, 
Tomir Ponka. Wyrazy uznania należą się 
zespołowi pracowników Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie za zaangażowane 
i  wysiłek włożony w  przygotowywanie 
tej trudnej inwestycji do realizacji. 

AKCJA SPOŁECZNA ZRYW NA 
ŚMIECHOWIE
Należy przypomnieć akcję społecz-
ną ZRYW NA ŚMIECHOWIE, która 
rozpoczęła się na początku stycznia 
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 skierowa-
na do GDDKiA oraz rządu i pomorskich 
parlamentarzystów, którą 13 kwietnia 
2021 roku w  imieniu mieszkańców zło-
żyli miejscy radni , Ja-

,  i Tomir 

Ponka. Pomimo pandemii, która bardzo 
utrudniała zbieranie podpisów, łącznie 
apel podpisało co  najmniej 1366. miesz-
kańców. Organizatorzy akcji bardzo 
dziękują wszystkim mieszkańcom za 
poparcie petycji, która była potrzebna 
i – jak się okazuje – skuteczna.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Grzegorz 
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FINANSE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– dodaje Anna Lewandowska, skarbnik 
miasta. – 

-

-

Miasta zgodnie z przepisami do 

– 

-

-

– wyjaśnia Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa ds.  spo-
łecznych i  ekonomicznych. – 

-

-

-

-
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FINANSE

– 
-

-

-

-

-

– podkreśla Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. ekonomicznych i  społecz-
nych. – 

-

-

-

-

-

-

  uchwalone stawki 
są dużo niższe od maksymalnych do-
puszczonych przez przepisy – wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa i  dodaje

-

-

-

-

Metoda ustalenia 
stawki 

Uchwalone 

stawka 
zmiany

za 1 osobę 24,00 zł 32,00 zł 24,00 zł 32,00 zł 8,00 zł

za 2 osoby 48,00 zł 64,00 zł 48,00 zł 64,00 zł 16,00 zł
za 1 m2 powierzchni 
mieszkania lub 
domu

1,17 zł/m2 1,40 zł/m2 0,23 zł

przykładowo za 
40 m2 1,17 zł/m2 1,40 zł/m2 46,80 zł 56,00 zł 9,20 zł

przykładowo za 
80 m2 1,17 zł/m2 1,40 zł/m2 93,60 zł 112,00 zł 18,40 zł

przykładowo za 
100 m2 i więcej

1,17 zł/m2 1,40 zł/m2 117,00 zł 140,00 zł 23,00 zł

Uwagi:

1. Zniżki za kompostowanie wynoszą 3 zł/osobę lub 0,15 zł/1m2.
2. Maksymalne stawki dopuszczalne przez przepisy dla mieszkańców: 41,23 zł/osobę lub 

1,64 zł/1m2.
3. Wzrosną stawki za odbiór odpadów w pojemnikach od przedsiębiorców w budynkach, 

w których znajdują się lokale mieszkalne. 

-

Przykładowy wymiar podatku od nieruchomości w 2023 roku w stosunku do 2022

rok 2022 - obecny rok 2023 - uchwalony
wzrost 
roczny

mieszkanie o powierzchni 43,0 m2

udział w gruncie o pow. 22,0 m2

Razem

38,00 zł (0,88 zł/m2)
12,00 zł (0,53 zł/m2)

43,00 zł (1,00 zł/m2)
13,00 zł (0,61 zł/m2)

5,00 zł
1,00 zł
6,00 zł

mieszkanie o powierzchni 56,0 m2

udział w gruncie o pow. 60,0 m2

Razem

49,00 zł (0,88 zł/m2)
32,00 zł (0,53 zł/m2)

56,00 zł (1,00 zł/m2)
 37,00 zł (0,61 zł/m2 )

7,00 zł
5,00 zł

12,00 zł

dom mieszkalny o pow. 110,0 m2

grunt o pow. 634,0 m2

Razem

97,00 zł (0,88 zł/m2)
336,00 zł (0,53 zł/m2)

110,00 zł (1,00 zł/m2)
387,00 zł (0,61 zł/m2)

13,00 zł
51,00 zł
64,00 zł

budynek - działalność 
gospodarcza o pow. 70,00 m2

grunt o pow. 300,0 m2

Razem

1 785,00 zł (25,50 zł/m2)
  306,00 zł (1,02 zł/m2)

2 015,00 zł (28,78 zł/m2)
 393,00 zł (1,16 zł/m2)

230,00 zł
87,00 zł

317,00 zł

budynek pozostały (np. garaż) 
30 m2

Razem

255,00 zł (8,50 zł/m2) 291,00 zł (9,71 zł/m2) 36,00 zł

-

-

Rada Miasta Wejherowa na sesji 

-

-

Dla lokali mieszkalnych podatek 

-

-
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SPOŁECZEŃSTWO

W   ramach pierwszego etapu (1A) wy-
konane zostaną roboty budowlane po-
legające na budowie oświetlenia oraz 
kanalizacji deszczowej dostosowanej 
do docelowego układu drogowego oraz  
przebudowie sieci wodociągowej, gazo-
wej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej 
i  telekomunikacyjnej. Na  skrzyżowaniu 
ul. Staromłyńskiej, ul.  Wyczółkowskie-
go i ul. Obr. Wybrzeża wykonana zosta-
nie tymczasowa jezdnia z  płyt betono-
wych typu JOMB o   średniej szerokości 
5  metrów. Natomiast w  miejscach ist-
niejących zjazdów i  dojść do posesji na-
wierzchnia zostanie utwardzona za  po-
mocą kruszbetu.
Planowany koszt wykonania I  etapu ro-
bót budowlanych to ponad 1,8 mln zł. 
Prace powinny być wykonane do  końca 
kwietnia przyszłego roku.
Inwestycja współfinansowana jest ze 
środków własnych Miasta Wejherowa 
w  kwocie 694 146,62 zł, ze środków 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o. o. w Gdyni w zakresie prze-

budowy sieci wodociągowej oraz  przy-
łączenia istniejących przyłączy w kwocie 
170,536, 85 zł oraz  z   dofinansowania 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w wysokości 1 000 000,00 zł pozy-
skanego przez władze miasta.
Urząd Miejski w Wejherowie i ZUK  
sp. z o.o. Wejherowo - jako wykonawca 
robót, dołożą wszelkich starań, aby zmi-
nimalizować utrudnienia podczas pro-
wadzenia prac budowlanych w tym rejo-
nie, jednak są one nieuniknione. Zakres 
prac jest rozległy i wiąże się z przejścio-
wymi trudnościami. Liczymy na  wyrozu-
miałość – budujemy dla mieszkańców!
Obecna sytuacja finansowa Miasta Wej-
herowa powoduje, że na wykonanie na-
wierzchni docelowych i  na budowę ron-
da, trzeba będzie poczekać.
W  kolejnych latach planowane jest wy-
konanie docelowego układu drogowego 
tj. ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyń-
skiej, ul. Wyczółkowskiego i ul. Obr. Wy-
brzeża oraz ścieżki rowerowej (w drugiej 
zabudowie mieszkalnej). Zostanie tak-
że przebudowana ul. Staromłyńska od 
ronda do  ul. Weteranów. Ulica Starom-
łyńska zyska wtedy nową nawierzchnię, 
chodniki oraz ścieżkę rowerową.  

Ograniczone zostanie także oświetle-
nie obiektów sportowo-rekreacyjnych 
podłączonych do oświetlenia ulicznego. 
Natomiast oświetlenie placów zabaw 
i boisk, które mają odrębny system zasi-
lania, będzie wyłączane od godz. 22.00 
do rana.
Wyłączenie części oświetlenia na po-
szczególnych ulicach – kierując się od 
obrzeży miasta do centrum – odbywa 
się systematycznie od 3 października br. 
Podkreślić należy, że z  przyczyn tech-
nicznych wyłączanie latarni odbywa się 
ręcznie i  nie jest możliwe, wyłączenie 
wszystkich wybranych lamp jednocze-
śnie. W  Wejherowie jest 2200  opraw 
oświetleniowych na latarniach sta-
nowiących własność miasta. Dotych-
czas wyłączono 400 latarni. Ponadto 
2626  lamp należy do Energia Oświe-
tlenie sp. z o.o., ale za oświetlenie i kon-
serwację płaci miasto. Trwają rozmowy 
w sprawie wyłączenia części tych lamp 
i koniecznych oszczędności.  
W  podobnej sytuacji znalazły się 
wszystkie polskie samorządy. Wejhero-
wo zawsze ogromną wagę przywiązy-
wało do  bezpieczeństwa mieszkańców 
i rozwoju oświetlenia ulicznego. Jednak 
w  czasie tak drastycznych podwyżek 
cen i  kryzysu związanego z energetyką 
oraz finansami samorządów, zmusze-
ni jesteśmy do  wprowadzenia ograni-
czeń, w tym w zakresie oświetlenia ulic 
i obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Przepraszamy za  niedogodności z  tym 
związane, ale  zmusza nas do  tego bar-
dzo sytuacja w  zakresie cen energii 
i budżetu miasta. Planowane są również 
inne oszczędności.

W tym roku dwudniowe wydarzenie or-
ganizowane jest pod hasłem „Pokonać 
kryzys”. Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta 
wzięła udział w debacie – Popracujmy 
wspólnie dla klimatu. 
Kongres, podczas którego można było 
wymieniać się doświadczeniami, wska-
zywać wzorce, w jaki sposób np. euro-
pejskie miasta realizują transformację 
energetyczną, dedykowany był przede 
wszystkim samorządowcom. 
Jednym z elementów kongresu był te-
mat wojny w Ukrainie, której skutki dra-
matycznie wpływają na uwarunkowania 
energetyczne i ścieżkę rozwoju ochrony 
klimatu w innych krajach. 

Metropolia

-

infrastruktura tej ulicy na odcinku od 

-

-

-

kongresu rozmawiali o kryzysie 

energetyczno-klimatycznym z per-

projektowaniu przyjaznych miast oraz 

-

-

-

rowo jest zmuszone do wprowadzenia 

-

Trwa 
systematyczne 
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SPOŁECZEŃSTWO 

Ws p ó l n o t a  M i e s z k a n i o w a  p r z y 
ul.  3  Maja 22 otrzymała dofinansowa-
nie od miasta w  wysokości 35 tys. zło-
tych. Całkowity koszt remontu, która 
przywrócił i  poprawił stan zabytkowej 
budowli w  zakresie frontowej elewacji 
wyniósł ok. 109 tys. zł. 
Prace remontowe w  obiektach wpisa-
nych do rejestru zabytków są niezbęd-
ne dla poprawy wizerunku i utrzymania 
budynków w należytym stanie technicz-
nym. Przyczyniają się do podkreślenia 
walorów historycznych zabudowy miej-
skiej.  Miasto Wejherowo od piętnastu 
lat konsekwentnie i  systematycznie 
wspiera finansowo renowację zabytko-
wych obiektów. 
– -

– mówi Maria Tauber 

właścicielka wyremontowanego budyn-

ku ul. 3 Maja 22. – 

-

-

-

-

miasta.
Miasto od  wielu lat dofinansowuje pra-
ce konserwatorskie w  budynkach za-
bytkowych. Każdy obiekt zabytkowy 
odznacza się szczególnymi walorami 
architektonicznymi lub historycznymi, 
o  które trzeba wyjątkowo dbać. W  tro-
sce o poprawę stanu technicznego i wy-
glądu tych zabytków, każdego roku prze-

znaczamy niemałą pulę pieniędzy na ten 
cel. To  również dzięki temu pięknieją 
w  Wejherowie elewacje zabytkowych 
kamienic .
– 

– mówi Beata Rutkie-

wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta. –

.

Podczas uroczystego otwarcia konkursu 
zastępca Prezydenta Miasta, Arkadiusz 
Kraszkiewicz pogratulował organizato-
rom wspaniałej inicjatywy oraz  kolejnej 
edycji tego wyjątkowego wydarzenia, 
a  także życzył wszystkim uczestnikom 
powodzenia.
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowaniem, 
łącznie zaprezentowało się 36 solistów 
oraz  5 zespołów z  terenu Wejherowa, 
Gościcina, Kębłowa, Kostkowa, Rumi 
oraz Luzina. Jury podkreśliło bardzo wy-
soki poziom konkursu. Wszyscy laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody rzeczowe, które odebrali z rąk za-
stępcy Prezydenta Miasta, Arkadiusza 
Kraszkiewicza.

-

-

PRZED

PO

Rekordowa frekwencja 
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SPOŁECZEŃSTWO

Jubileusz zgromadził w  Filharmonii Ka-
szubskiej wielu przyjaciół, sympatyków 
i  darczyńców Stowarzyszenia, którzy 
przez wiele lat, bezinteresownie i „po ci-
chu” wspierają jego działalność. 
– 

-

-

 – mówił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. 
Zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz dołączając do podziękowań 
życzył Zofii Kusterskiej niesłabnącego 
entuzjazmu, wielu sił niezbędnych do 
realizacji wszystkich planów i zamierzeń, 
dużo zdrowia, spokoju, pogody ducha 
oraz pomyślności w życiu osobistym.  

Zakład Usług Komunalnych w  Wejhe-
rowie uhonorowano m.in. za Otwarcie 
Ekofabryki, czyli za odnowienie ponad 
100-letniego obiektu na terenie daw-
nych zakładów drzewnych w Wejhero-
wie. Ekofabryka to zarówno nowocze-
sny PSZOK, biuro obsługi mieszkańca, 
jak i  centrum edukacji ekologicznej. 
W  budynku Ekofabryki mieszczą się 
sala sprzedażowa, sale konferencyjne, 
biblioteka z odzysku, strefa upcyklingu 
i  recyklingu oraz wewnętrzna ścieżka 
edukacyjna. ZUK w  Wejherowie zaini-
cjował też wiele akcji zwiększających 
świadomość ekologiczną mieszkańców, 
takich jak konkurs „Pokochaj segrega-
cję”, kampania „ Nie wyrzucaj, napraw, 
odnów” czy też Dzień bez Toreb Folio-
wych.
– -

-

-

 – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. 
Puchar Recyklingu to wyjątkowa inicja-
tywa, bowiem oprócz docenienia pod-
miotów, które w sposób szczególny wy-
różniły się w tym aspekcie, ma również 
olbrzymi walor edukacyjny. W  ramach 
Konkursu organizowane są m.in. spo-
tkania, debaty branżowe i  konferencje. 
Mnogość różnorodnych działań wpły-
wa na pozytywną zmianę świadomości 
ekologicznej Polaków.

Garść kreatywności, szczypta samody-
scypliny i sporo zaangażowania – tyle wy-
starczyło, aby zamknąć opowieść w  jed-
nej minucie. Pomysłowość i film trwający 
60 sekund – to jedyne wymogi, jakie mu-
sieli spełnić uczestnicy konkursu. 
Mariusz Wirski zdobył I  nagrodę w  ka-
tegorii „Mini-dokument” podczas tego-
rocznego Festiwalu Filmów Jednominu-
towych w  Gdańsku.  W  nagrodzonym 
filmie autor odwiedza z kamerą rodzinne 
mieszkanie, w  którym po śmierci jego 
babci już nikt nie pozostał. Pusta prze-
strzeń skłania go do wspomnień, do cza-
sów, w  których w  domu panował gwar 

i śmiech. Film ten jest równocześnie za-
powiedzią dłuższego dokumentu, który 
ukaże się w  przyszłym roku „Album ro-
dzinny”, do którego autor wybrał ujęcia 
ze swojego archiwum domowego, reali-
zowane w ciągu prawie 30 lat przez nie-
go i jego najbliższych. 
Wejherowianin Mariusz Wirski jest reży-
serem i  animatorem kultury. Absolwent 
Filologii polskiej, studiów doktoranckich 
na Uniwersytecie Gdańskim oraz Szko-
ły Wajdy w  Warszawie. Autor filmów 
niezależnych i  offowych, głównie do-
kumentów i  dzieł eksperymentalnych. 
Współzałożyciel grupy MWM Art Film. 

wszystkim za wielkie serce prezy-

dent Wejherowa Krzysztof Hilde-

Puchar Recyklingu Narodowe-

-

-

Pucharem 
Recyklingu

Film dokumentalny wejherowianina Ma-

Mini-dokument 
wejherowianina nagrodzony 
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EKOLOGIA

Bank słoików to zbudowany z  materia-
łów z  odzysku regał, do którego miesz-
kańcy będą mogli przynosić słoiki, jak 
i  brać je do domu na własne potrzeby. 
Słoiki nie powinny trafiać do kosza. Za-
miast wyrzucać nadmiar słoików lub 
kupować nowe, warto przynieść je do 
Banku słoików, a  z  pewnością znaj-
dą się osoby, które chętnie je przyjmą. 
– -

-

– mówi Beata Rutkie-

zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta. – 

-

Mieszkańcy Wejherowa otrzymali nie-
odpłatnie, w  ramach drugiej edycji pro-
gramu „Kwitnące drzewa i  krzewy dla 
Wejherowa”, 218 sztuk sadzonek drzew 
i krzewów. Wśród nich znalazły się m.in.: 
berberys thunberga, bez czarny, budle-
ja Davida, dereń biały, hortensja pnąca, 
kalina koralowa, leszczyna pospolita, 
lilak pospolity, rokitnik pospolity, róża 
pomarszczona, róża pnąca, wiciokrzew 
pomorski, wierzba purpurowa, wino-
bluszcz pięciolistkowy, brzoza pożytecz-
na, czeremcha pospolita, głóg pośredni, 
jabłoń rajska, jarząb pospolity, lipa drob-
nolistna, morwa biała, wiśnia piłkowana. 
Sadzonki rozprowadzane były przy wej-
herowskiej Ekofabryce. 

Zielone najbliższe otoczenie
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds.  rozwoju miasta, 
do  programu wybrano takie rośliny, któ-
rych głównym walorem dekoracyjnym są 
kwiaty, dzięki czemu najbliższe otoczenie 
mieszkańców będzie piękniejsze. 
– -

-

– mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa ds.  roz-
woju miasta. – 

-

-

-

-

-

Mieszkańcy Wejherowa, którzy odbie-
rali sadzonki roślin, aby zazielenić swój 
ogród, nie ukrywali zadowolenia. 

. 
Przypomnijmy, że na wejherowskim 
cmentarzu komunalnym stoi regał ze 
zniczami do ponownego użytku. Pra-
cownicy Ekofabryki przekazują  miesz-
kańcom woreczki do warzyw i  owoców 
z  firanek, które otrzymali od mieszkań-
ców. Zainicjowali także akcję przekazy-
wania do ponownego użytku doniczek 
po sadzonkach, a wiosną w ramach akcji 
„Przygarnij bratka” rozdawali rośliny 
z  miejskich klombów w  związku z  wy-
mianą roślinności na letnią. W  mieście 
organizowane są z  sukcesami pchle tar-
gi – przez WZNK i  radnego Wejherowa 

na Osiedlu Przyjaźni 
i  „Wejherowskie Klamoty” organizowa-
ne przez wejherowską Ekofabrykę. 

Na wejherowskim targo-

-

-

-

-

-

-
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Działania prowadzone są przez różne 
jednostki miejskie, nie tylko bezpośred-
nio związane z  ochroną środowiska czy 
gospodarką odpadami, ale też edukacją 
i kulturą.
Tegoroczne działania były realizowane 
przez kilka miesięcy, a część z nich trwa 
przez okrągły rok (np.  lekcje przyrodni-
cze w Parku Miejskim, zajęcia ekologicz-
ne w  Bibliotece Miejskiej czy ekolekcje 
w  Ekofabryce). Prowadzone są różno-
rodne warsztaty: o  ochronie jeży, nie-
toperzy, z  budowy domków dla ptaków, 
a  także miasto zorganizowało Piknik 
Ekologiczny i  konkursy plastyczne. Od 
lat wejherowianie uczestniczą w „Sprzą-
taniu świata” i  Europejskim Tygodniu 
Mobilności (bezpłatne przejazdy, pro-
mowanie dojazdów rowerem do szkoły 
i  pracy). Zachęcamy do zmiany najbliż-
szego otoczenia dzięki przekazywaniu 

drzew i krzewów dla mieszkańców mia-
sta, czy ograniczeniu koszenia traw-
ników miejskich. Promujemy również 
wśród mieszkańców literaturę o  klima-
cie czy ochronie przyrody w bibliotece. 

Innowacyjna ekologia
W obliczu konsumpcjonizmu i ogromnej 
ilości wytwarzanych odpadów Wejhe-
rowo stara się zachęcić mieszkańców 
do zmiany nawyków na bardziej ekolo-
giczne, duży w tym swój udział ma   m.in.  
Ekofabryka - miejskie centrum recyclin-
gu i edukacji ekologicznej, w którym mie-
ści się warsztat i  galeria sprzedaży rze-
czy z drugiego obiegu. Ścisła współpraca 
między jednostkami umożliwia dotarcie 
do większej liczby mieszkańców oraz 
pokazuje, że temat ochrony środowiska 
i  klimatu dotyczy nas wszystkich, a  nie 
tylko specjalistów. Chcemy pokazać, że 

-

-

w Wejherowie 

nawet niewielkie działania, ale w  skali 
całego miasta mogą przynieść efekt.

Zaangażowanie mieszkańców 
– dziękujemy!
W  ciągu dwóch lat trwania akcji, udało 
się w  Wejherowie zaangażować wie-
lu mieszkańców – w  2022 r. to ponad 
7,5  tys. osób. Przekazano mieszkańcom 
w sumie 1558 drzew i krzewów - zwięk-
szamy bioróżnorodność, retencję wodną 
w mieście. 
Działania w  Ekofabryce skupiają się na 
zwiększeniu stopnia recyklingu przy 
równoczesnym zmniejszeniu ilości wy-
twarzanych opadów, co przekłada się 
na mniej odpadów na składowisku. Wie-
le rzeczy znalazło drugie życie w trakcie 
pchlich targów, a  także poprzez stwo-
rzone miejsca do wymiany czy odda-
nia np. słoików, zniczy, roślin, doniczek 
ogrodowych.
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Wejherowski oddział Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych liczy ponad 100 hodowców, 
jak powiedział Marek Klas, sekre-
tarz zarządu wejherowskiego od-
działu PZHGP. Podczas uroczystości 
jubileuszu 100-lecia oddziału zapre-
zentowano osiągnięcia hodowców, 
uhonorowano zwycięzców i podzię-
kowano osobom wspierającym dzia-
łalność związku. Prezes wejherow-
skiego oddziału Sławomir Cyman 
przekazał podziękowanie za wspar-
cie m.in. prezydentowi Wejherowa 
Krzysztofowi Hildebrandtowi. 
–

-

– powiedział 
, sekretarz miasta Wejhero-

wa wręczając gratulacje w  imieniu 
prezydenta Wejherowa. 

Umowę darowizny w wejherowskim 
Ratuszu podpisali:  
– Prezydent Lions Club Gdańsk Am-
ber oraz Prezydent Miasta Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt. W podpi-
saniu umowy uczestniczyli, ze strony 
miasta – Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Anna Kosmal-

ska, a ze strony Lions Club Wejhero-
wo – . 
W  Wejherowie zarejestrowanych 
jest ponad 1,2 tys. osób z  Ukrainy, 
w tym 630 dzieci. -

mówi Arka-

diusz Kraszkiewicz.
Stowarzyszenie Lions Club Gdańsk 
Amber w  2022 roku przekazało 
na  rzecz uchodźców z  Ukrainy, za-
kwaterowanych na terenie Wejhero-
wa pomoc w  formie artykułów spo-
żywczych i  środków higienicznych. 
Wsparcie otrzymało 466 osób, w tym 
205 dzieci. Kilkukrotnie z  mniejszej 

– -

– powiedział 
zastępca prezydenta Wejherowa Arka-

diusz Kraszkiewicz. – 

-

-

-

  

wejherowskiego 

-

-

w imieniu prezydenta Wejherowa 

-

a Prezydentem Miasta Wejhe-

wojennych z Ukrainy przebywa-

pomocy skorzystało 99 osób. Otrzy-
mane dzięki współpracy z Lions Club 
obuwie trafiło do 44 osób. Natomiast 
35 osób korzysta z  działalności Klu-
bu Integracji Społecznej Wejhero-
wo-Śródmieście.

Nie ustaje wsparcie 
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Wspieraj 

Na łamach Biuletynu Informacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
NOWINY przedstawiamy kolejne 
sylwetki Partnerów Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca – przedsiębiorców, którzy 
poprzez dołączenie do Wejherowskiej 
Karty Mieszkańca tworzą sieć zniżek 
i atrakcyjnych ofert dedykowanych 
specjalnie dla mieszkańców naszego 
miasta. 
Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji ta 
specjalna oferta dotrze do jeszcze 
większej ilości osób i realnie wesprze nasz 
lokalny biznes. Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Wejherowa oraz lokalnych 
przedsiębiorców do przystąpienia 
do programu Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca i dalszego rozwijania tej 
inicjatywy. 

Cukiernia Sabinka” to firma, której początki sięgają 1994 
roku. Została założona przez Sabinę i Wiesława Grzen-
kowicz w Wejherowie, właścicieli  którzy dbają o jakość 
i walory smakowe swoich wyrobów. Cukiernia Sabinka to 
miejsce gdzie wypieki powstają z pasji i miłości do słod-
kości. Wiemy, że miłość i słodycze to doskonałe połącze-
nie dlatego zapewniamy słodką oprawę różnego rodzaju 
przyjęć np. rodzinnych, urodzinowych, weselnych czy 
firmowych. Dzięki nam każda uroczystość będzie wyjąt-
kowa.

Monstera cocktail bar to przytulne miejsce urzą-
dzone w klimacie butelkowej zieleni i kwiatu Mon-
stera. Na miejscu można zamówić wiele przepysz-
nych drinków alkoholowych, bezalkoholowych 
oraz shotów. Oferujemy karaoke, imprezy tanecz-
ne oraz muzykę na żywo. 

Zapraszam na treningi indywidualne oraz duety na 
maszynach pilates (reformer, wieża, krzesło, pe-
dopull, beczka, spine corrector), a także zajęcia pi-
lates mata oraz zdrowy kręgosłup w kameralnych 
grupach. Wzmocnisz i uelastycznisz mięśnie, za-
dbasz o zdrowie swojego kręgosłupa, twoje plecy 
poczują ulgę i to wszystko w komfortowym, kame-
ralnym studio. Zapraszam także kobiety w  ciąży, 
po porodzie oraz seniorów. 
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Prezydent Krzysztof Hildebrandt wspól-
nie ze swoim zastępcą Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem podziękowali Siostrze 
Sylwii Kochanowskiej za wszystkie lata 
spędzone w  Wejherowie, za rozmowy 
i spotkania. 
– -

-

-

–  mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. – Dziękuję za wyjątkowe za-
angażowanie i  oddanie, z  jakim Siostra 

Uczniowie klasy III f z  Zespołu szkolno-
-Przedszkolnego nr  2 w  Wejherowie, 
wspólnie ze  swoją wychowawczynią 
– Joanną Piasecką, mieli możliwość po-
znania technologii budowy, organizacji 
placu budowy i zasad panujących na bu-
dowie ul.  Gryfa Pomorskiego. Dla wielu 
z  nich była to  pierwsza wizyta na  bu-
dowie. W  arkana sztuki budowy dróg 
wprowadził młodych wejherowian Piotr 

Zagórowski, kierownik budowy w Firmie 
Budowlano – Drogowej MTM SA reali-
zującej budowę ul.  Gryfa Pomorskie-
go w  Wejherowie, który przed  wizytą 
na budowie przeprowadził krótkie szko-
lenie z zasad BHP.

-

-

Piotr Zagó-

rowski

Kierownik robót przygotował dla trze-
cioklasistów quiz, a  troje najlepszych 
„młodych budowlańców” otrzymało 
upominki od firmy MTM.

-

-

Uczniowie 
na budowie 

-

-

-

Edmund Kamiński całe życie po-
święcił propagowaniu tradycji 
oraz zachowaniu dziedzictwa 
materialnego i  niematerialnego 
Kaszub. Był współzałożycielem 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego oraz Muzeum Piśmiennic-
twa i  Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w  Wejherowie. W  latach 
1976-1989 piastował stanowi-
sko Prezesa wejherowskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko 
– Pomorskiego. Był jednym z  ini-
cjatorów powstania pomnika Ja-
kuba Wejhera.
Za krzewienie języka, kultury 
i  zwyczajów kaszubskich, oraz 
działalność i wytrwałą pracę słu-
żącą zachowaniu tradycji Ojców 
został uhonorowany Statuetką 
Jakuba Wejhera.
Pogrążonej w  smutku i  żalu Ro-
dzinie oraz wszystkim bliskim 
zmarłego składamy wyrazy naj-
głębszego współczucia. 

dyrektor Niepublicznego 

-

-

zydent Wejherowa Krzysztof 

-

Miniatura 

Jakuba Wejhera 

wykonywała swoją pracę, której owoce 
pozostawią trwały ślad w  sercach naj-
młodszych mieszkańców naszego mia-
sta. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści w  dalszej posłudze i  podejmowaniu 
nowych zadań dla dobra Zgromadzenia 
i wspólnoty wiernych.
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Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza 
Kościuszki w  Wejherowie przystąpiła 
do realizacji projektu krótkotermino-
wego w ramach programu ERASMUS+ 
„Otwarci na świat, otwarci na wiedzę 
–  podniesienie kompetencji pedago-
gów Szkół Podstawowych”. W  ramach 
tego projektu kierownictwo placówki, 
nauczyciele oraz pracownicy admini-
stracyjni szkoły uczestniczyli w  szko-
leniu „MULTICULTURAL & INTERCUL-
TURAL EDUCATION”, które odbyło 
się w  Maladze, w  Hiszpanii. Szkolenie 
miało na celu budowanie edukacji na 
rzecz włączenia kulturowego oraz 
zarządzania złożonymi długotermi-
nowymi projektami w  celu wspiera-
nia spójności społecznej, pokojowego 
współistnienia i  różnorodności w  Eu-
ropie. 
Uczestnicy szkolenia, oprócz zajęć 
programowych, zwiedzili Grenadę 
oraz Malagę – miasto położone nad 
morzem Śródziemnym u  podnóża gór 
Betyckich, miejsce urodzenia m.in. Pa-
bla Picassa.
Jak mówi Piotr Litwin, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 6 w  Wejherowie, 
podczas pobytu w  Maladze udało się 
nawiązać wymianę kulturową z  grupą 
nauczycieli ze Szwecji, która również 
uczestniczyła w  szkoleniu.  
Partnerem projektu jest EUROMIND 
PROJECTS SL - Idevelop Training SL, 
Ubeda Jaen (Andaluzja) Hiszpania.

-

Chórowi towarzyszyła orkiestra Musi-
ca Camerata w składzie: -

 – fortepian, Konrad 

 – kontrabas,  
– perkusja, Krzysztof Majda – wokal. 
Koncert poprowadziła Beata Felczy-

kowska.
W  programie znalazły się utwory sa-
kralnych twórców, wśród których zna-
lazły się kompozycje wejherowianki 
–  , a tak-
że dzieła świeckie, przeboje polskich 
artystów takich jak: Zbigniew Wodecki, 
Marek Grechuta, Skaldowie, Czerwone 
Gitary - w aranżacji Krzysztofa Falkow-
skiego. 

Wydarzenie, pod  patronatem m.in.  Pre-
zydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta zorganizowali: Powiato-
wy Zespół Szkół nr  2   w  Wejherowie 
oraz  Osada Wiedzy. Uczniowie  biorą 
także udział w  pokazie filmu „Nieletni 
Inżynierowie”. 

-

-

-

 Arkadiusz Kraszkiewicz

Wśród prelegentów konferencji są: Igna-
cy Rejmak nauczyciel w  Powiatowym 
Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie,   Prze-
mysław Rojewski nauczyciel fizyki w Po-
wiatowym Zespole Szkół nr 2 w  Wej-
herowie, Przemysław Sieracki – lekarz 
psychiatra w Wojewódzkim Szpitalu Psy-
chiatrycznym w Gdańsku oraz w Poradni 

Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA  
w  Olsztynie, Natalia Zarańska coach, 
trener i  mówca Maxwell Leadership 
Certified Team Poland, właścicielka Aka-
demii Rozwoju Prosperity oraz Soward 
Smart Kids Wejherowo/Lębork, dr  Ce-
zary  Wosiński, rektor Wyższej Szkoły 
Lingwistycznej w Częstochowie, członek 
Europejskiego Stowarzyszenia Rekto-
rów Uniwersytetów Pedagogicznych 
oraz Wojciech Malicki nauczyciel infor-
matyki, filozofii i  religii w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku.

Pedagodzy wejherowskiej 

-

-

w tego rodzaju szkoleniach ma 

na celu podniesienie kompe-

tencji zawodowych pracow-

-

-

norodny repertuar - w wejherowskiej 

-

-

nizowany w Filharmonii Kaszub-
talenty 
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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. 
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Druk: Wejherplast.

 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Prezydent Miasta: 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 00 , fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

Promocji i Turystyki ( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38
Kontakt dla prasy Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56

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

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 

i Urbanistyki ( ) 
 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

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

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

Komunalnych 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97
Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa 

( ) 
 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
Miejska Biblioteka Publiczna 

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

>

>

>
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Wędrówka rozpocznie się w Parku Miej-
skim przy rzeźbie akordeonisty kaszub-
skiego. Trasa jest średnio trudna, o  dłu-
gości ok. 8 km. Wymagane jest obuwie 
turystyczne. 

(z naśladowania Czesława Miłosza)
Śp. Żonie Mojej, Iwonce-INKi tańczącej, pro memoria

W swym tańcu  uśpiona włosami zataczasz
Nad głową spuszczoną łagodnie w ten bal
I w rytmie powolnym spojrzenia zamiatasz

W takt walca odległa i dumna jak dal.

Spojrzenia oddalasz, co zewsząd spadają,
Spokojna unosząc swe ciało jak ptak

I nie wiem, czy jeszcze kobietą zostałaś,
Czy zjawą już tylko leciutką jak wiatr.

I ciepło szukając mych oczu omdlenie,
Szybujesz wysoko w olśnieniu jak cud.

Twa młodość zostanie na zawsze na scenie
Wśród czarów, pamiątek i wspomnień, i mód.

Lecz wszystko już przeszło i nic nie zostało,
Ty jedna jedyna w tym tańcu wciąż trwasz

I płyniesz po sali znów spoglądając
Na siebie, tańczących a zdarzeniach i snach.

Misją Fundacji DKMS jest walka z  no-
wotworami krwi. Dawcą może zostać 
każdy ogólnie zdrowy człowiek pomię-
dzy 18 a  55 rokiem życia. Wystarczy 
się zarejestrować i  być świadomym 
swojego zobowiązania. Zamów pakiet 
rejestracyjny, wypełnij formularz, po-
bierz wymaz z wewnętrznej strony po-
liczka i odeślij całość na adres fundacji. 
Z  przesłanej próbki wykonywana jest 
typizacja antygenów zgodności tkan-
kowej. Wyniki wraz z danymi z formu-
larza wprowadzane są do bazy Daw-
ców. Proces trwa ok. 2-3 miesiące.

Organizatorem jest Pomorska Komi-
sja Krajoznawcza PTTK i  Klub „Wejhe-
rowskie Trampy” Stowarzyszenia Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 
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Słowa wypowiedziane przez Marszałka 
Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie 
szanuje swej przeszłości nie zasługuje 
na szacunek teraźniejszości i nie ma pra-
wa do  przyszłości” – są aktualne także 
dzisiaj. Wejherowianie zademonstrowali 
swój patriotyzm uczestnicząc w  rado-
snej paradzie. Z roku na rok jest nas co-
raz więcej. 

mówi Krzysztof  

Hildebrandt, prezydent Wejherowa 

-

-

-

-

-

-

Marsz Niepodległościowy  
Nordic Walking 

Obchody rozpoczęli miłośnicy nordic 
walking sportowym akcentem, kiedy 
po  krótkiej rozgrzewce na  wejherow-
skim Placu Jakuba Wejhera, wyruszyli 
na  7-kilometrową trasę Niepodległo-
ściowego Marszu Nordic Walking. Ele-
mentem trasy był odcinek zaliczony 
do  Europejskiej Trasy Półmaratonowej 
nordic walking. 

Atrakcje w parku 

Głównym punktem uroczystości była 
biało-czerwona parada niepodległościo-
wa, która wyruszyła do  parku po  mszy 
św.  odprawionej w  wejherowskiej kole-
giacie w intencji Ojczyzny. W parku cze-
kało na uczestników parady wiele atrak-
cji m.in. można było oglądać zabytkowe, 
wojskowe i pożarnicze pojazdy, skoszto-
wać wojskowej grochówki i uczestniczyć 
we  wspólnym śpiewaniu pieśni patrio-
tycznych.
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