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Nagroda za Filharmonię  
Wejherowo otrzymało Nagrodę Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego za rewitalizację przestrzeni 
śródmieścia wokół budynku Wejherowskiego Centrum Kultury wraz z jego modernizacją. Prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt wspólnie ze swoim zastępcą Bogdanem Tokłowiczem oraz sekretarzem Wejhero-
wa Bogusławem Suwarą odebrał nagrodę podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 
w XVII Edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2012" na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Rewitalizacja przestrzeni śródmieścia wokół Wejherowskie-
go Centrum Kultury otrzymała nagrodę Fundacji Wszechni-
cy Budowlanej. W gronie nominowanych w kategorii „obie-
kty edukacyjne” znalazł się także Zespół Szkół nr 2 w Wejhe-
rowie. Jak powiedział podczas ceremonii wręczania nagród 
Olgierd Dziekoński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezyden-
ta RP, w tym konkursie najważniejsza jest sama idea – by 
ratować to, co było piękne. 
- Podziwiam efekty prac, które zostały wyłonione z kilkuset 
inwestycji z całej Polski – mówił Olgierd Dziekoński. -Tworzą 
Państwo obraz Polski, jaką pragnęlibyśmy powszechnie 
oglądać i w jakiej chcielibyśmy żyć. 
Do konkursu zgłoszono ponad 800 inwestycji z całego kraju, 
do finału zakwalifikowano około 70. Tytuł „Modernizacja 
Roku 2012” wręczono w 13. kategoriach.  

- Jako mieszkańcy Wejherowa możemy być dumni, że miasto 
wzbogaciło się o bardzo nowoczesny obiekt kulturalny 
o wysokich standardach technicznych, prezentujący bogatą 

i wszechstronną ofertę – mówi prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. – Tym bardziej cieszy ta nagroda przyznana 
w ogólnopolskim konkursie. To świadczy o tym, że inwestycje 
w Wejherowie są dobrze realizowane. 

Jest to kolejna nagroda dla miasta w tym konkursie. Jedną 
z nich było wyróżnienie za remont Ratusza Miejskiego 
w Wejherowie. W 13. edycji konkursu przyznano nagrodę 
miastu Wejherowo, jako inwestorowi renowacji Kalwarii, za 
jej kompleksowy remont. Wejherowo zostało także nagro-
dzone za modernizację budynku administracyjnego Urzędu 
Miejskiego przy ul. 12 Marca 195, a także zdobyło tytuł Fina-
listy Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2010” 
za Modernizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. W ubiegłym roku Wejherowo otrzymało 
główną nagrodę za Rewitalizację Parku Miejskiego. 

Wszystkie szkoły podstawowe po termomodernizacji  
W Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie zakończyły się 
prace w ramach unijnego projektu: „Zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię cieplną poprzez termomoderniza-
cję budynków szkół w miastach Wejherowo i  Reda”.  
Inwestycja objęła m.in. docieplenie ścian zewnętrznych 
i stropodachu oraz przebudowę wewnętrznej instalacji c.o.  
  Przypomnijmy, że to już ostatnia z pięciu placówek 
oświatowych w Wejherowie, która została gruntownie 
zmodernizowana. Władze miasta pozyskały dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej w  wys. 2 692 446 zł.  
Projekt zakładał przeprowadzenie kompleksowej termo-
modernizacji pięciu obiektów oświatowych 
w Wejherowie i dwóch w Redzie.  
  Liderem projektu było Wejherowo, zaś partnerem mia-
sto Reda. Całkowity koszt tego projektu wyniósł 6 974 
016 zł, z czego ok. 80 proc. w  Wejherowie, zaś 20 proc. 
w Redzie.  

W 2010 r. inwestycja przeprowadzona była w Zespole 
Szkół nr 1, przy ul. Śmiechowskiej, a w 2011 r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 na os. Kaszubskim. 
W 2012 r. projekt objął Zespół Szkół nr 3 i Zespół Szkół 
nr 2, a w tym roku – Szkołę Podstawową nr 9. 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 
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Grant dla wejherowskiego Stowarzyszenia  
Przyjaciół Rodziny 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny z Wejherowa otrzymało od „Fundacji Auchan na rzecz młodzieży” grant 
w wysokości 3 tys. euro. Jak mówi prezes stowarzyszenia Zofia Kusterska, środki te pozwolą na funkcjonowanie 
Domu Społecznego przy ul. Dworcowej przez cały rok.   

Fundacja Auchan, działająca na rzecz młodzieży, umożli-
wia organizacjom non-profit zdobycie dofinansowania dla 
projektów na rzecz kształcenia. Symboliczny czek 
w wysokości 3 tys. euro przekazała na ręce Zofii Kuster-
skiej Anna Duriasz, dyrektor Auchan Rumia. 
- Jesteśmy pod wielkim wrażeniem działalności, w którą 
tyle serca wkłada pani Zofia – powiedziała Anna Duriasz. – 
Jestem przekonana, że środki te zostaną należycie wyko-
rzystane. Stąd decyzja fundacji o przyznaniu środków fi-
nansowych w wysokości 3 tys. euro na kolejne trzy lata. 
Pani Zofia to osoba wyjątkowa, która całe serce i czas po-
święca dzieciom, które potrzebują pomocy. 
Zofia Kusterska od dwudziestu lat prowadzi Dom Społe-
czny przy ul. Dworcowej 12 w Wejherowie. Wejhero-
wianka jest laureatką nagrody POLCUL, niezależnej 
fundacji popierania kultury polskiej im. Jerzego Boniec-
kiego. Jest także zdobywczynią statuetki Małej Andzi. Jako 

pierwsza otrzymała tę nagrodę przyznawaną przez 
Młodzieżową Radę Wejherowa, która jest uznaniem za 
pracę na rzecz dzieci. W 2012 r. prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wyróżnił ją Medalem Róży. 

Medal RóŜy dla Macieja Michalika 
Prestiżowy Medal Róży trafił do dr. Macieja Michalika 
Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie .  
Wyróżnienie jest formą podziękowania za 29 lat pracy ordy-
natora na rzecz wejherowskiego Szpitala. Maciej Michalik 
obejmuje obecnie profesorskie stanowisko kierownika Kate-
dry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskie-
go w Olsztynie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli 
dyrektor Szpitala Specjalistycznego Andrzej Zieleniewski 
 i zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, Krzysztof Hilde-
brandt prezydent Wejherowa wyraził uznanie za wkład 
 i pracę w rozwój nowoczesnej chirurgii, stworzenie wybit-
nego zespołu specjalistów ratujących życie mieszkańców 
oraz za życzliwość i poświęcenie na rzecz pacjentów.  
- Ja odchodzę, ale w Wejherowie zostaje profesjonalny ze-
spół wspaniale wykształconych chirurgów. Miałem okazję 
współpracować z dyrektorem Zieleniewskim, który z wielką 
życzliwością podchodził do moich pomysłów i zawsze mo-
głem liczyć na jego wsparcie w realizacji naszych zamiarów. 
Zawsze też mogłem liczyć na miasto – mówi dr Michalik 
podkreślając, że w Wejherowie panuje doskonała atmosfera 
rozwoju intelektualnego.  

Przedstawiciele rodu Trzebiatowskich odwiedzili Wej-
herowo w ramach XIV Zjazdu Rodzin Trzebiatowskich, 
który odbywał się w Jastrzębiej Górze. Uczestnicy Zjazdu 
wzięli udział w nabożeństwie odprawionym w kościele 
pw. Św. Anny w Wejherowie oraz w wernisażu wysta-
wy „Trzebiatowscy 1515-2015”, który miał miejsce  
w wejherowskim  muzeum.  
Otwarcia zjazdu dokonał wejherowianin Paweł Jutrzenka-
Trzebiatowski - przewodniczący Rady Rodzin Trzebiatow-
skich, a z życzeniami i słowem okolicznościowym do uczestni-
ków zjazdu wystąpił Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. Jak powiedział prezydent, w całej Polsce mieszka ok. 
2800 osób, które noszą główne rodowe nazwisko -
Trzebiatowski. Spośród nich wywodzą się poeci, pisarze, bio-
lodzy, chemicy i pedagodzy, profesorowie wyższych uczelni, 
artyści plastycy, malarze, muzycy i aktorzy, a także parlamen-
tarzyści i samorządowcy. Po nabożeństwie, które uświetnił 
wejherowski chór Art’n’Voices, parlamentarzyści wywodzący 
się z tej rodziny – posłanka Ewa Żmuda-Trzebiatowska ze 
Świnoujścia i senator Jan Wyrowiński z Torunia, otrzymali 
Medale im. Księcia Bogusława X. Przypomnijmy, że podczas 
ubiegłorocznego Zjazdu Rodzin Trzebiatowskich tym meda-
lem został uhonorowany urodzony w Wejherowie - wydawca  
Tomasz Żmuda-Trzebiatowski.   

 Zjazd rodziny Trzebiatowskich   
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Uroczystości w Piaśnicy  
6 października br. o godz. 10.40 Nabożeństwem Oczekiwania 
rozpoczną się w Piaśnicy uroczystości związane z rocznicą roz-
poczęcia mordów w lasach piaśnickich podczas II Wojny Świa-
towej. O godz. 11.30 rozpocznie się msza św.  za Poległych w 
obronie Ojczyzny.   
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uruchamia 
specjalne połączenie autobusowe oznakowane napisem „PIA-
ŚNICA” na trasie: Osiedle Kaszubskie - Prusa - Pomorska - Ko-
chanowskiego -I Brygady Panc. WP - Ofiar Piaśnicy - Piaśnica. 
Przystanek początkowy przy SP nr 11 przy ul. Prusa, odjazdy  
w kierunku Piaśnicy o godzinie: 9, 9.30, 10, 10,30 i 11. Na odcin-
ku od ul. Prusa do przystanku przy ul. Ofiar Piaśnicy autobusy 
będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach MZK. Prze-
jazdy są bezpłatne. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa 
koszty przejazdów do „Lasu Piaśnickiego” pokryte zostaną ze 
środków Miasta Wejherowa. 

          Szanowni Państwo, 
   Serdecznie dziękuję za podjęcie działań w zakresie segregacji odpadów, po wprowa-
dzeniu w życie nowych zasad gospodarki odpadami. 
   Od dnia 1 lipca 2013 r. to gmina zajmuje się organizacją odbierania  
i właściwego zagospodarowania wytworzonych przez mieszkańców odpadów. Jed-
nym z wymagań postawionych gminom jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu od-
zysku i recyklingu takich odpadów jak m.in. papier, szkło i tworzywa sztuczne. 
Dobry stopień segregacji w Wejherowie udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki 

Wam, Szanowni Mieszkańcy Wejherowa, którzy sumiennie prowadzicie tzw.  
„ segregację u źródła”. 
   Serdecznie zachęcam również tych mieszkańców miasta, którzy złożyli deklaracje o 
zbieraniu odpadów „bez  segregacji” do ewentualnej zmiany stanowiska i podjęcia próby segregacji odpadów.  
   Liczę na wspólne działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Wejherowa oraz osią-
gnięcie założonego odzysku i recyklingu odpadów.  
   Jestem przekonany, że z każdym tygodniem, system „śmieciowy” będzie funkcjonował coraz lepiej. 

                                                                                                                                                                                                  Prezydent Miasta Wejherowa 
                                                                                                                                                                                                          Krzysztof Hildebrandt 

Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta  
W programie XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta 
Wejherowa znalazły się uchwały wymagające pilnego 
rozpatrzenia. Jak wyjaśnił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, główną przyczyną zwołania 
sesji w trybie nadzwyczajnym było uchwalenie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Wejherowa w obszarze między ul. I Brygady Pan-
cernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską 
i Budowlanych, który radni uchwalili jednogłośnie. 
- Zaproponowałem tę uchwałę w trosce o ład przestrzenny 
na całym obszarze opracowanego planu wzdłuż drogi kra-
jowej nr 6. Wizytówkę miasta stanowią tam zakłady pro-
dukcyjne, obiekty handlowe, usługowe i oświatowe, a nie 
punkt zlewny, który chce zbudować wójt gminy Wejhero-
wo. – mówił Krzysztof Hildebrandt. – Nie po to całe Wejhe-
rowo jest skanalizowane, aby teraz w mieście budować 
zlewnię ścieków. Na to się zgodzić nie możemy. Dziękuję 
radnym za jednomyślność w tej sprawie. 
Ponadto radni dyskutowali i głosowali nad uchwałami do-
tyczącymi m.in. wieloletniej prognozy finansowej Wejhero-
wa oraz zmian w budżecie miasta na rok 2013. Radni zde-
cydowaną większością głosów przyjęli też zmianę uchwały 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych oraz zmianę regulaminu utrzy-
mania porządku i czystości na terenie Wejherowa. 
Jak powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bo-
chiński, należy zmienić częstotliwość odbioru odpadów, 
gdyż gwałtownie zmniejszyła się ilość śmieci zmieszanych, 
a wzrosła – odpadów segregowanych. Jest to sukces miesz-
kańców, którzy świadomie i aktywnie zaangażowali się 
w segregację odpadów. 
- Dążymy, aby śmieci zmieszanych było coraz mniej i jak 
możemy zaobserwować, tak się dzieje – mówi Piotr Bo-
chiński. – W związku z tym, że z budynków jednorodzin-
nych odbierane są często prawie puste pojemniki na odpa-
dy zmieszane, zdecydowaliśmy, że optymalne byłoby 
wprowadzenie zmian. Ustalono, że z obszaru zabudowy 
jednorodzinnej odpady komunalne odbierane będą nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z zabudowy wieloro-
dzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast odpa-
dy zbierane selektywnie odbierane będą częściej niż do-
tychczas - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Dopusz-
czono także zbiórkę popiołu i żużla, nie rzadziej niż raz 
na dwa miesiące od 15 września do 15 maja. 

 Informacja 
Prezydent Wejherowa informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, oraz ul. 12 Marca 
195 24 września 2013 r. został wywieszony na 21 dni wykaz 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Wejhero-
wa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 56 na os. Kaszubskim 14 wraz z ułam-
kową częścią gruntu działka nr 384/16 obręb 9 
(użytkowanie wieczyste), 
• lokal mieszkalny nr 19 przy ul. 3 Maja 1 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 271/1 obręb 15 (użytk. wieczyste), 
• lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Klasztornej 22 wraz z ułam-
kową częścią gruntu działka nr 385/1 i 385/3 obręb 15. 

Pomorski Biznesplan 2013 
Pierwszy etap konkursu - złożenie projektu biznesowego - 
trwa do 4 października 2013 r. Projekt należy złożyć lub prze-
słać na adres: Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w 
Wejherowie, ul. I  Bryg. Panc. WP (budynek Centrum Kaszu-
by).  Efektem pomysłu na własny biznes jest nagroda pienięż-
na, wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej, bez-
płatne szkolenia i konsultacje. Konkurs organizowany jest z 
inicjatywy Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlo-
wej w Wejherowie, przy współudziale Wyższej Szkoły Admi-
nistracji i Biznesu w Gdyni, pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego, Krajowej Izby Gospodarczej oraz 
władz samorządowych miast i gmin woj. pomorskiego.  



Str. 6                                                             Nowiny -  www.wejherowo.pl                                             Wrzesień 2013 r.    

Wielkie otwarcie Tiger Gym w Wejherowie 
W Wejherowie otwarto Fitness Klub Tiger Gym. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Dariusz "Tiger"  Michalczew-
ski,  właściciel wejherowskiego klubu — Dariusz Jarzyński, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz jego 
zastępca Bogdan Tokłowicz. 

Wejherowski Tiger Gym znajduje się w nowo otwartym Wej-
herParku, tuż przy krajowej „szóstce”. Do dyspozycji klientów 
jest siłownia, sala spinningowa i fitness oraz SPA, w którym 
znajduje się 4-osobowe jacuzzi i dwie sauny (sucha i parowa). 
- Wybraliśmy Wejherowo na miejsce dla naszego klubu po-
nieważ, według nas jest to miasto nadziei - powiedział Da-
riusz Jarzyński, właściciel Tiger Gym w Wejherowie. - Mieszka 
tu zarówno dużo aktywnych młodych, jak i starszych osób. 
Jest to miasto, w którym powstało dużo ścieżek rowerowych 
i miejsc aktywnej rekreacji. 
- Tiger Gym to miejsce zarówno dla młodych jak i starszych 
osób. Powstaje coraz więcej fitness klubów dlatego jestem bar-
dzo dumny z tego, że powstał kolejny Tiger Gym - mówił Da-
riusz "Tiger" Michalczewski. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt nie krył swojego 
zadowolenia z otwarcia tak prestiżowego obiektu fitness w 
Wejherowie. 

- Taki klub jest naprawdę potrzebny w Wejherowie. Cieszę się 
że powstają takie miejsca, że biznes może iść w parze ze spor-
tem - mówił Krzysztof Hildebrandt.  

Złoto boksera WKB „Gryf” 
Zawodnicy WKB „Gryf” Wejherowo wzięli udział w gali bok-
su, która odbyła się w  Gdańsku. Gala zorganizowana została 
w ramach programu „Zrozumieć Sierpień”. Wejherowianie 
wrócili z trzema medalami, w tym jednym złotym, który wy-
walczył Bartosz Dąbrowski. Grzegorz Laga i Jakub Hryciuk 
zdobyli srebrne medale. Teraz do walk przygotowują się pa-
nie, które wystartują w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Śląska Kobiet. Klub będzie reprezentowała m.in. Justyna 
Krajewska, która bardzo dobrze zaprezentowała się pod-
czas majowej gali w Wejherowie. 

Tytani Wejherowo zwycięŜyli  
z AZS UMK Toruń 

Wejherowscy szczypiorniści w ramach I kolejki sezonu 201-
3/2014 na własnym parkiecie pokonali zespół gości AZS UMK 
Toruń 30:12 (13:7). Na uwagę zasługuje fakt, iż dzięki wysokiej 
wygranej wejherowianie zajmują pierwsze miejsce w ligowej 
tabeli. Jest to pierwsze w historii klubu prowadzenie wejherow-
skiego zespołu w II lidze. 
Tytani Wejherowo wystąpili w składzie: Bramkarze: Szymon 
Cholcha, Krzysztof Funk. Rozgrywający: Remigiusz Sałata, To-
masz Bartoś (5 bramek), Jakub Poerling, Kamil Wicki, Rafał 
Wicki. Obrotowi: Robert Wicon, Marcin Wicki. Skrzydłowi: Ma-
ciej Dąbrowski, Karol Behrendt, Bartłomiej Uzdrowski , Tomasz 
Turek , Paweł Zaworski . 

Mistrz Świata w Wejherowie  
W sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie gościł 
zawodowy Mistrz Świata w kickboxingu, Cezary Rzepnicki z 
Pułtuska. Mistrz poprowadził trening dla około 30. zawodni-
ków Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. 
- Trening miał na celu ukazać inne rozwiązania taktyczne oraz 
nowoczesne metody treningowe, które można stosować pod-
czas treningu kickboxingu - podkreśla Rafał Karcz, trener  
i prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. 
W Wejherowie treningi dla grupy starszej odbywają się we 
wtorki i czwartki w godz. 19:00 - 20:30 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie. Bliższych informacji 
można uzyskać na : www.sportwejherowo.pl.  

Wejherowianie najlepsi w Boccia  
W rozegranym w Jastrzębiej Górze Powiatowym Turnieju Boc-
cia Osób Niepełnosprawnych „Lato 2013” zwyciężyła drużyna 
ISS START Wejherowo - Aneta Krzesińska i Helena Szpunar, 
która w meczu finałowym pokonała Ramole Reda - Leszka Len-
dę i Wiktora Konika. Trzecie miejsce zajął zespół wejherowskie-
go Śmiechowa - Jan Zębko i Henryk Ptach. W turnieju indywidu-
alnym zwyciężył Leszek Lenda, który pokonał  Genowefę Len-
da. Trzecie miejsce zajęła Helena Szpunar. Organizatorem za-
wodów było Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START 
Wejherowo. 

Tenisowe Mistrzostwa Wejherowa 
Ostatnim akcentem sezonu tenisowego były Mistrzostwa 
Wejherowa, które w dniach 20-22 września pod patronatem 
Prezydenta Miasta Wejherowa rozegrano na wejherowskich 
kortach. Tenisowym Mistrzem Wejherowa na 2013 r. został 
Damian Dąbrowski, który w finale  pokonał Damiana Białasa. 
Miejsca trzecie zajęli: Marcin Kenner i Damian Kamiński.  
W deblu tytuł mistrzowski zdobyli Damian  Dąbrowski  
i Damian Białas wygrywając w finale z M. Kennerem  
i Mirosławem Podgórskim. W kategorii +55 zwyciężył Roman 
Kenner, drugie miejsce zajął Grzegorz Miler, a trzecie - Michał 
Jeliński. Organizatorem mistrzostw było Wejherowskie 
Towarzystwo Tenisowe i Lech Bieńkowski - WKT.  
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Dzień StraŜnika Miejskiego  
Swoje święto obchodzili wszyscy pracownicy i funkcjonariusze Straży Miejskiej. Wyróżniający się 
w służbie strażnicy otrzymali awanse i wyróżnienia.  

Wejherowska straż otrzymała nowy pojazd patrolowy marki 
Fiat Doblo. Samochód służbowy poświęcił ks. prałat Tadeusz 
Reszka.  Kluczyki do pojazdu st. insp. Henrykowi Teclafowi 
wręczył sekretarz miasta Bogusław Suwara. To trzeci 
samochód wejherowskiej Straży Miejskiej. Straż dysponuje 
również quadem do patrolowania Kalwarii Wejherowskiej. 
Podczas uroczystości w ratuszu komendant Zenon Hinca 
wręczył dziekanowi Dekanatu Wejherowskiego ks. prał. Ta-
deuszowi Reszce Statuetkę Straży Miejskiej za bardzo dobrą 
współpracę. Natomiast kilku wyróżniających się w służbie 
strażników otrzymało awanse. Na stopień starszego specjali-
sty awansowany został Stanisław Dąbrowski, na stopień star-
szego strażnika Rafał Karcz, a na stopień młodszego strażnika 
aplikanci - Piotr Szypiorowski i Piotr Bekier. Nominacje awan-
sowanym wręczali zastępcy prezydenta - Bogdan Tokłowicz 
i Piotr Bochiński. 
Wejherowska Straż Miejska została utworzona 1 stycznia 
1992 r. Obecnie liczy 26. funkcjonariuszy i dysponuje monito-
ringiem wizyjnym obsługującym 32. kamery na terenie mia-

sta i Kalwarii Wejherowskiej. Służba w wejherowskiej Straży 
Miejskiej od 1993 roku pełniona jest całodobowo. 
- Dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie miasta bez 
strażników patrolujących ulice Wejherowa. Dzięki Wam -
zwrócił się do strażników komendant - Wejherowo uważane 
jest powszechnie za miasto bezpieczne. 

Hołd poległym pod Białą 
5 września w Białej pod Wejherowem obchodzono uro-
czystość upamiętniającą miejsce walki i spoczynku  
żołnierzy 1. Morskiego Pułku Strzelców w Białej. 
W tamtejszym lesie spoczywają żołnierze 1. MPS 
z Wejherowa, którzy polegli 7 i 8 września 1939 r. 
w obronie polskiego wybrzeża przed hitlerowskim na-
jeźdźcą. Od zakończenia wojny, co roku przy mogiłach 
spotykają się kombatanci, samorządowcy i młodzież. 
W Białej w gm. Wejherowo hołd bohaterskim obrońcom zło-
żyli m.in. kombatanci, władze miasta i powiatu wejherowskie-
go, przedstawiciele Oddziału Zabezpieczenia i Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia oraz młodzież 
gimnazjalna i mieszkańcy Wejherowa. W imieniu prezyden-
ta wiązankę na grobach żołnierzy złożył Bogusław Suwara, 
sekretarz miasta i Zenon Hinca, komendant Straży Miej-
skiej w Wejherowie. Wystąpienie okolicznościowe wygło-
sił zastępca wójta gminy Wejherowo Maciej Milewski. 
Podczas apelu pamięci wezwano do apelu żołnierzy, którzy 
polegli w rejonie Wejherowa i spoczywają w zbiorowej mogi-
le na terenie przysiółku Biała. W mogile spoczywa 24. żołnie-
rzy. Uczestnik tamtych wydarzeń, 98-letni porucznik w stanie 
spoczynku Aleksander Pawelec, przybliżył zebranym wyda-
rzenia z pierwszych dni września 1939 r.  

Obchody powstania NSZZ „Solidarność” 
33. rocznica powstania NSZZ "Solidarność" i podpisania Poro-
zumień Gdańskich miała w Wejherowie szczególnie uroczysty 
charakter. Z tej okazji przy Gimnazjum nr 1 została otwarta wy-
stawa "Anna Walentynowicz - Legenda Solidarności", a w Fil-
harmonii Kaszubskiej wystąpił Jan Pietrzak. 

Informacja 
Prezydent  Miasta  Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Pl. 
Jakuba Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 195, 24 września 
2013 r. został wywieszony, na 21 dni, wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Wejherowa, położonych w 
Osieku nad Notecią w gm. Wyrzysk, przeznaczonych do zby-
cia w drodze bezprzetargowej: działka nr 313/8, o po-
wierzchni 252 m2, KW nr PO2H/00004889/6. 

Obchody zapoczątkowała Msza św w kolegiacie, którą odprawił 
ks. prałat Tadeusz Reszka. Po nabożeństwie pod tablicą upa-
miętniającą 20-lecie utworzenia Solidarności poseł Janusz Śnia-
dek, wejherowscy działacze PiS i Solidarności oraz delegacje 
mieszkańców i związkowców złożyli kwiaty. W uroczystościach 
uczestniczyli m.in. posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, 
metropolita gdański ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, a także przed-
stawiciele władz miasta Wejherowa -zastępca prezydenta Bog-
dan Tokłowicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara.     
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Akcja Lato Caritasu  
Parafialny Zespół Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy Pa-
rafii p.w. Chrystusa Króla i Bł. A. Kotowskiej w Wejhero-
wie, ul. Narutowicza 2 składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim Darczyńcom, którzy przyczynili się do realizacji 
wypoczynku dzieci w ramach „AKCJI LATO 2013”. 
W obozie wędrownym w Tatrach wzięło udział 5 dzieci,  
a w 10. dniowych półkoloniach parafialnych uczestniczyło 
68. dzieci. 
Na ten cel zespół Caritas otrzymał dotację m.in. ze środków 
Gminy Miasta Wejherowa w wysokości  7.500 zł, pozostałą 
kwotę pokrył z ofiar do skarbonek Jałmużna Wielkopostna  
i datków na cele charytatywne Parafialnej Caritas. 
- Wyrażając swą wdzięczność szczególne podziękowania 
kierujemy do nauczycieli z Zespołu Szkół nr 3 w Wejhero-
wie i  Samorządowego Gimnazjum im.  Jana Pawła II  w 
Bolszewie, za serce i czas poświęcony dzieciom w czasie 
wakacji – mówi Elżbieta Chylat, prezes PZC przy Parafii p.
w. Chrystusa Króla i Bł. A. Kotowskiej w Wejherowie. - 
Dziękujemy wszystkim  za osobisty wkład i szczere zaan-
gażowanie w realizację podjętego zadania. Życzliwość  
i praca społeczna wielu ludzi pozwoliła na znaczne ograni-
czenie wydatków.  

Wejherowski Konkurs Literacki  
„Powiew Weny”  

Trwa Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny” pod 
patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, którego organi-
zatorem jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Wejherowie. Tematem tegorocznego konkursu jest „Pomorze 
za setki i tysiące lat...” a mottem cytat Davida Mitchella z książ-
ki „Atlas Chmur”: Czas jest tempem, w którym znika prze-
szłość.... Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do 
autorów mieszkających na terenie województwa pomorskie-
go. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 14 października 
br. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,  Wej-
herowo ul. Kaszubska 14, z dopiskiem : „Powiew Weny ”.  

Więcej :www.biblioteka.wejherowo.pl 

Urząd Miejski w Wejherowie, w ramach promocji mia-
sta, zorganizował latem nieodpłatne wycieczki po Wej-
herowie i Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem.   
Z tej oferty skorzystało prawie 3 tysiące turystów.  
Turyści  i wszystkie chętne osoby chcące poznać najważniej-
sze zabytki miasta i posłuchać opowieści o historii Wejhero-
wa mogły codziennie skorzystać z oferty zwiedzania miasta. 
Wycieczki oprowadzane były m.in. po Kalwarii Wejherow-
skiej, kościele klasztornym, po ratuszu i Parku Miejskim.  
W tym sezonie wejherowski Ratusz odwiedziło łącznie pra-
wie 2 tys. osób.  
- Tegoroczne wycieczki z przewodnikiem za darmo cieszyły 
się niezmiennym zainteresowaniem jak w latach ubie-
głych – podsumowuje Jacek Thiel, zastępca kierownika Wy-
działu Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM 
w Wejherowie. - Cieszy nas wciąż rosnąca ilość grup zorga-
nizowanych przyjeżdżających do Wejherowa, co jest efek-
tem systematycznych działań promocyjnych Ratusza. 

Letnie wycieczki po Wejherowie  

Diamentowe Gody  
Jubileusz 60. rocznicy ślubu obchodzili wejherowianie -  An-
na i Feliks Mroske.  Msza św. odbyła się w kościele pw. Św. 
Wawrzyńca w Luzinie, w którym jubilaci w 1953 r. ślubowali 
sobie miłość. Mszę św. celebrował przyjaciel rodziny - ks. dr 
Jerzy Więcek.  
Z okazji Diamentowych Godów gratulujemy wspólnie prze-
żytych lat i życzymy, abyście Państwo dalej  szli przez życie 
trzymając się mocno za ręce zawsze uśmiechnięci, zawsze 
razem, zawsze pewni swoich uczuć. Niech los Wam sprzyja, 
niosąc zdrowie, szczęście, spokój, dostatek i pomyślność. 

Bezpłatny kurs języka  
angielskiego dla dorosłych 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie za-
prasza na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego 
dla dorosłych. Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero 
zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy.  
Do udziału zapraszamy także wszystkich, którzy po prostu 
chcą zrobić coś dla siebie i lepiej rozumieć rzeczywistość prze-
syconą językiem angielskim.  
Szczegółowe informacje o kursie oraz zapisy pod nr tel. 58 677 
65 73 oraz e-mailem: katarzyna.r@biblioteka.wejherowo.pl. 

W imieniu Prezydenta Wejherowa, życzenia jubilatom złożył sekretarz 
Wejherowa - Bogusław Suwara 
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KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Październik 2013 r. 

Wejherowskie Centrum Kultury  
1.10, godz. 19.15,  „PAMIĘĆ. Tajemnice Lasów Piaśnickich”,  
sala główna, wstęp wolny. Katolickie Stowarzyszenie Obrony 
Wartości Chrześcijańskich o godz. 18 organizuje wieczór arty-
styczny pt.: ,,PIAŚNICA - MĘSTWO WCZORAJ I DZIŚ”.  
1.10 ;11-13.10 - Kino WCK –„ Pinokio”, sala kameralna WCK 
2-3.10 oraz 7-10 - Kino WCK – „Pinokio”, sala główna WCK 
1.10; 7-8.10 oraz 10-12.10 - Kino WCK – film pt. „Vincent chce 
nad morze”, sala kameralna WCK 
2-3.10 - Kino WCK – film pt. „Vincent chce nad morze”, sala 
główna WCK 
3.10 - Kino dla wszystkich – zastosowanie audiodeskrypcji – 
umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewi-
domym i słabowidzącym”,  sala kameralna WCK 
4-6.10 - II Festiwal Przygody WANOGA (patrz obok)  
6.10 - Poranki kinowe w WCK, kameralna sala  kinowa WCK 
7.10, godz. 16.30 – wystawa filatelistyczna ruchu amatorskie-
go przygotowana przez PZF koło nr 7 działające w WCK, foyer, 
wstęp wolny. Wystawa czynna będzie do 13.10; 
7-10.10 - Kino WCK – film pt. „Diana”, sala główna WCK 
11-13.10; 15-23.10; 28-31.10 - Kino WCK – film pt. „Wałęsa. 
Człowiek z nadziei”, sala główna WCK 
13.10, godz. 17 - GRUPA RAFAŁA KMITY - „Jeszcze nie pora 
nam spać” sala główna; bilety: 25 zł ulgowy / 30 zł normalny 
14.10, godz. 19- FAUST_XXI (na podstawie Fausta W. Goethe i 
Porwanie Europy K. Koehlera) , sala główna, wstęp wolny  
14-15.10 oraz 18-20.10.2013 r.  - Kino WCK – film pt. „Klatka 
(Corridor)”,  sala kameralna WCK 
15-17.10, godz. 15-17 - OTWARTE WARSZTATY TEATRAL-
NE . Warsztaty energii ruchu i słowa Jolanty Juszkiewicz  
17.10 - Katolicki Dyskusyjny Klub Filmowy, kameralna sala WCK 
20.10 - Poranki kinowe w WCK, kameralna sala  kinowa WCK 
20.10, godz. 16 - Koncert zespołu TSIGUNZ FANFRA AVAN-
TURA Sala Główna, bilety: 15 zł 
21-22.10; 24-26.10; 28-29.10; 31.10 - Kino WCK – film „Por-
wanie (Kapringen)”, sala kameralna WCK 
24.10, godz. 19 - 10-LECIE ZESPOŁU „FUCUS”, sala główna;
bilety: 10 zł (do nabycia w kasie WCK) 
25-27.10 -VIII OPMFT im. A. Luterka „ŚMIECH W LITERATU-
RZE I POZA NIĄ” -  sala główna.  
26.10 - Biesiada Literacka – spotkanie z fotografem Chrisem 
Niedenthal, sala konferencyjna WCK  
27.10 - Poranki kinowe w WCK, kameralna sala  kinowa WCK 
27.10, godz. 17 - Polska Filharmonia Kameralna Sopot, sala 
główna, bilety: 10 zł (do nabycia w kasie WCK)  
29.10, godz. 11 - „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”. 

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

Powiatowa i Miejska Biblioteka w Wejherowie 
 1–18.10 – konkurs na recenzję książki Franka Herberta  
„Diuna”, zorganizowany w związku z VII Powiatowym Kon-
kursem Czytelniczym „Kosmiczna Wędrówka” (cały regula-
min konkursu dostępny jest w siedzibie biblioteki);  
2.10, godz. 16 – spotkanie organizacyjne Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego „Ekipa”;  
3.10, godz. 16 – spotk. DKK dla Dorosłych; 
12.10, godz. 17 – wernisaż wystawy malarstwa Margarety Gaik 
10.10; 24.10, godz. 11 – spotkania Klubu Małego Czytelnika  
17.10, godz. 16 – spotkanie DKK dla Młodzieży. 

Więcej informacji:www.biblioteka.wejherowo.pl  

Trzy zwycięstwa biblioteki 
Wrzesień okazał się szczęśliwy dla Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Wejherowie. Placówka, pracownicy i czy-
telnicy biblioteki zostali docenieni i wyróżnieni w trzech całko-
wicie odrębnych konkursach, w których wzięli udział w ostat-
nich tygodniach.  
Pierwszy z nich dotyczył napisania recenzji książki wybranej z 
oferty wydawnictwa Galaktyka. Praca konkursowa, będąca 
recenzją książki Jan Fennell pt. „Zapomniany język psów” 
została wyróżniona i nagrodzona albumami wydawnictwa 
Galaktyka, dotyczącymi m.in. fotografii.  
Drugi konkurs zorganizowany przez Fundację Czas Dzieci pole-
gał na wyborze wiersza Juliana Tuwima i stworzeniu na jego 
podstawie słuchowiska. Biblioteka zrealizowała je na podsta-
wie utworu „Mróz”. Do konkursu zostały zaproszone dzieci: 
Kinga Bulczak, Damian Bulczak, Maksymilian Wiese, Michalina 
Bojke, Paweł Bojke, Julia Olejniczak, Maria Olejniczak i Martyna 
Dawidowska, które wykorzystując własne głosy oraz instru-
menty muzyczne, zrealizowały słuchowisko. Słuchowiska moż-
na posłuchać na stronie biblioteki.  
Natomiast w konkursie organizowanym przez Mak+ na relację 
z akcji „KsięgoZbiór”, która odbyła się w Parku Miejskim  
11 sierpnia br. pod patronatem Powiatowej i Miejskiej Bibliote-
ki w Wejherowie, zwyciężył nasz Czytelnik, Filip Rafałko, zdoby-
wając nagrodę w kategorii fotografia. W pracy konkursowej 
doceniono m.in. ukazanie determinacji czytelników mimo złej 
pogody, promowanie samej akcji i Wejherowa oraz to, że prze-
słane zdjęcia tworzą swoistą opowieść. Zwycięską pracę można 
obejrzeć na stronie Mak+: www.makplus.pl. 

II Festiwal Przygody WANOGA  
Festiwal Przygody „WANOGA”, który odbędzie się 4-6 
października w Wejherowskim Centrum Kultury, to jedy-
na tego typu impreza odbywająca się jesienią w północnej 
Polsce. Wydarzenie to skierowane jest do szerokiego gro-
na odbiorców zainteresowanych tematyką podróżniczą, 
turystyką oraz aktywnymi formami spędzania wolnego 
czasu. Więcej: www.wanoga.pl.  

4 października - Blok szkolny godz. 10.00 – 11.45 – pierw-
szy blok, godz. 12.00 – 13.45 – drugi blok 
Prelekcje filmowe – Festiwal Filmów Świata – 3 Żywioły godz. 
18:00-22:15 
5 października - Imprezy rekreacyjne godz. 11-17 rajd pie-
szy na orientację, rajd rowerowy na orientację, spływ kajako-
wy rzeką Redą, zajęcia wspinaczkowe. Warsztaty podróżni-
cze, godz. 12-13 warsztaty reportażu podróżniczego (Andrzej 
Muszyński).  
Rozpoczęcie festiwalu godz. 13.  
Prelekcje podróżnicze, godz. 13:15-22:00. Przewidywani 
goście: Magdalena Skopek, Maciej Czapliński, Bartosz Pi-
ziak, Marcin Obałek, Mikołaj Gołuchowski, Marek Klonow-
ski, Marek Tomalik, Jarosław Kret 
6 października - Warsztaty podróżnicze godz. 11-12 
Prelekcje podróżnicze godz. 12-19. Przewidywani goście: 
Piotr Sudoł – Piotr Opacian, Dominik Szmajda, Mieczysław 
Bieniek, Krzysztof Starnawski, Kinga Baranowska;  
Imprezy rekreacyjne godz. 13-16 zajęcia Nordic Walking, 
gra miejska, zajęcia wspinaczkowe. 
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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa 
        w sprawie przeprowadzenia Powszechnej Akcji Deratyzacji 

Przez miesiąc, od 1 do 31 października 2013 r. przeprowadzona zostanie w 
Wejherowie obowiązkowa akcja deratyzacyjna. Jej celem jest ograniczenie po-
pulacji myszy i szczurów, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych prze-
noszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.  
Deratyzacji zostaną poddane pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca 
najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach 
i infrastrukturze technicznej na terenie Wejherowa m.in. zakłady pracy, budyn-
ki mieszkalne wielorodzinne, budynki biurowe, gospodarcze, produkcyjne, po-
mieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hurtownie, magazy-
ny, piwnice, kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami na odpady itp., urzą-
dzenia i sieci kanalizacji sanit. miejskiej, prywatne przyłącza kanalizacyjne itp.  
Nad prawidłowym przebiegiem akcji deratyzacyjnej kontrolę będą sprawować: 
Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.   

Całość obwieszczenia na: www.bip.wejherowo.pl. 

Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych        
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla miesz-
kańców Wejherowa w październiku objazdową zbiórkę odpadów niebez-
piecznych. W ramach zbiórki odbierane będą: zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny,  zużyte baterie i akumulatory, resztki farb, lakierów, klejów, 
rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, środki 
do dezynfekcji i dezynsekcji, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawiera-
jące rtęć, oleje przepracowane. 

PUNKTY POSTOJU SPECJALNIE  OZNAKOWANEGO SAMOCHODU 

 piątek 18 października (postoje przy szkołach) 
9:00 Zespół Szkół nr 2 ul. Gdańska 30; 9:40 Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 (postój na ul. Weteranów); 10:20 Społeczna SP nr 1, ul. Obrońców 
Wybrzeża 1; 11:00 Zespół Szkół nr 3, ul. Nanicka 22; 12:00- 12:20 Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Budowlanych 2 

sobota 19 października  

 9:30 ul. Broniewskiego/Graniczna;  9:50 ul. Ogrody Nanickie/Kusocińskiego; 
10:20 ul. Kochanowskiego 8; 10:40 Os. Kaszubskie 8/10; 11:10 ul. Kaszubska 
(przy Kredyt Banku); 11:30 ul. P. Skargi/Stefczyka; 11:50 ul. Necla/
Konopnickiej; 11:50-12:10 ul. Patoka /Gdańska 60-66 (bloki) 

piątek 25 października (postoje przy szkołach)  
9:00 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Sobieskiego 279;  9:40 Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 ul. Sobieskiego 344 (postój na ul. Inwalidów Wojennych); 10:20 
SP nr 9, Os. 1000-Lecia Państwa Polskiego 15; 11:00 Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1, ul. Bukowa 1; 11 :40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Strzelec-
ka 9; 12:20 Niepubliczna Szkoła Rzemiosła, ul. Kalwaryjska 3; 13:00 – 13:20 
Zespół Szkół nr 1, ul. Śmiechowska 36 

sobota 26 października    

9:30 ul. Modra/Zielna;  9:50 ul. Krofeya/Kotłowskiego; 10:10 Os. Przyjaźni 
5;  10:30 Os. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6; 10:50 ul. Harcerska koło pa-
wilonu handlowego; 11:10 ul. Hallera 3; 11:30 Os. Ściegiennego 5-8 przy 
sklepie „Pro-sport”; 11:50 ul. Zamkowa/Osiedle Staszica; 12:10 ul. Odrębn-
a/Skibniewskiej;  12:30 ul. Sikorskiego 160; 12:50 ul. Sikorskiego 21-40; 
13:10 – 13:30 ul. Sikorskiego 12. 
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwalio-

wa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl, gospodarka odpadami:  
tel. 58 624 66 11 

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  
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: Bogdan Tokłowicz 
Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 

Sekretariat Zastępców Prezydenta 
58 677 70 03, 58 677 70 04, 58 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

58 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

58 677 71 59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  
58 677 70 30,  58 677 70 44 (fax)   

Sekretariat Rady Miasta  
58 677 70 26, 58 677 70 27 

  Wydział Kultury, Spraw Społecznych,  
Promocji i Turystyki   

(Michał Jeliński) - 58 677 70 37, 58 677 70 38 
Zespół ds. Promocji i Turystyki 

(Jacek Thiel) - 58 677 70 46 
StraŜ Miejska (Zenon Hinca)   

986,  58 677 70 40, 58 672 64 49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogólna 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15   
Dowody osobiste: 58 677 70 17 

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Stanisław Brzozowski)  
Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44 
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 58 677 71 41 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  58 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) 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 

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   
(Dorota Popiołek)  58 672 19 66, 58 677 56 34 (fax),  

58 736 29 22 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

(Roman Czerwiński) ul. Obrońców Helu 1,  
58 676 95 20, 58 676 95 50 - Biuro Obsługi Klienta 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  
(Czesław Kordel) ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30/32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych  

(Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
58 677 50 00, 58 672 47 97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Parkowa 2A/20 

58 677 46 16, 58 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta RoŜyńska)  

ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70 
WypoŜyczalnia, dorośli 58 677 65 74 






