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Warszawa, 24 listopada 2014 r. 
                                                                Pan Krzysztof Hildebrandt  

    Szanowny Panie Prezydencie! 

   W związku z wyborem na zaszczytną funkcję Prezydenta 
Miasta Wejherowa proszę o przyjęcie moich serdecznych 
gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania  
i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczere-
go uznania kieruję także ku wybranym radnym miasta. Ra-
zem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla 
dobra całej miejskiej wspólnoty. 
   Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. 
Mieszkańcy, wybierając Pana i radnych, wyrazili swoją na-
dzieję na rozwiązanie konkretnych problemów, na osiągnię-
cie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic.  
Życzę więc wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realiza-
cji planowanych i oczekiwanych przez społeczność miasta 
zadań i wyzwań. Życzę uzasadnionej durny z wygranych 
wyborów. 
Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnym wysił-
kiem umocnimy przekonanie, że polska samorządność od 25 
lat jest ważną i piękną częścią rzeczywistości wolnej Ojczyzny. 
    Zachęcam wszystkich do włączenia się w przyszłoroczne 
obchody 25-lecia Samorządności.  
                                                                       Pozdrawiam! 
 

Prezydent RP pogratulował  
Prezydentowi Wejherowa  

II zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa 
Powołanie i ustalenie składu stałych Komisji Rady Miasta Wejherowa,  zmiany w budżecie miasta na rok 2014 i przy-
znanie dotacji na remont budynku wpisanego do rejestru zabytków, było m.in. tematem II zwyczajnej sesji Rady. 

Wejherowo miastem  
dbającym o finanse mieszkańców 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas 
konferencji „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finan-
se 2014”, która odbyła się w Warszawie, odebrał nagrodę  
I stopnia przyznaną dla Wejherowa jako „Miasta Dbające-
go o Finanse Mieszkańców 2014”. Organizatorami kon-
kursu jest Związek Banków Polskich oraz czasopismo Eu-
ropejski Doradca Samo-
rządowy. Nagroda 
przyznana została Pre-
zydentowi Wejherowa 
za skuteczne działanie 
na rzecz ochrony fi-
nansów samorządów. 
 - Takie wyróżnienie to 
dla nas potwierdzenie, 
że dobrze potrafimy 
zagospodarować każ-
dą złotówkę i racjonal-
nie wydajemy pienią-
dze na inwestycje w 
mieście – mówi prezy-
dent Hildebrandt. 
  O randze tegorocznej 
konferencji świadczy obecność blisko 250 uczestników: 
prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osób ściśle 
powiązanych z funkcjonowaniem samorządów, a także 
przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, bankow-
ców oraz środowisk naukowych, którzy towarzyszyli pre-
zentacjom, dyskusjom i wymianie doświadczeń. 

Na sesji gościła Gabriela Lisius, starosta powiatu wejhe-
rowskiego, której wyboru na to stanowisko pogratulował 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i przewodni-
czący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz. 
-  Liczę na współpracę powiatu z Wejherowem – miastem, 
które jest przecież stolicą powiatu wejherowskiego – po-
wiedziała Gabriela Lisius. – Razem będziemy realizować 
strategię rozwoju nie tylko miasta, ale i powiatu.  
Podczas sesji obecny przewodniczący Rady Miasta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz podziękował prezydium Ra-
dy poprzedniej kadencji za dotychczasową pracę: przewod-
niczącemu Leszkowi Glazie oraz wiceprzewodniczącym - 
Wojciechowi Kozłowskiemu i Maciejowi Łukowiczowi.   
 Podczas dyskusji na temat zmian w budżecie na 2014 r.  
i inwestycji prezydent Krzysztof Hildebrandt podtrzymał 
deklarację wygłoszoną na pierwszej w tej kadencji sesji RM, 
że obok kontynuowania już rozpoczętych i przygotowanych 
inwestycji m.in. w centrum miasta, zamierza w tej kadencji 
bardziej skupić się na zadaniach w innych dzielnicach, m.in. 
na Śmiechowie, osiedlu Sucharskiego oraz w dzielnicy Prze-
mysłowej. Radni powołali i ustalili również stałe Komi-
sje Rady Miasta Wejherowa:  
Komisja Spraw Komunalnych: Henryk Kanczkowski 
(przewodniczący), Marek Budnik, Paweł Formela, Jacek 
Gafka, Henryk Jarosz, Wojciech Kozłowski, Czesław Ku-
kowski, Maciej Łukowicz, Mariusz Łupina, Mateusz 
Schmidt, Teresa Skowrońska. 

Komisja Budżetu i Finansów: Krzysztof Gajewski 
(przewodniczący), Mariusz Łupina, Mateusz Schmidt, Bog-
dan Tokłowicz; 
Komisja Gospodarcza i Obrotu Nieruchomościa-
mi: Ryszard Kandzora (przewodniczący), Krzysztof Ga-
jewski, Henryk Kanczkowski, Wojciech Kozłowski, Maciej 
Łukowicz, Grzegorz Skowroński, Arkadiusz Szczygieł. 
Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji: Rafał Szlas 
(przewodniczący), Bartłomiej Czyżewski, Jacek Gafka, To-
masz Groth. 
Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzin-
nej: Arkadiusz Szczygieł (przewodniczący), Dariusz Kreft, 
Teresa Skowrońska, Grzegorz Skowroński.  
Komisja Oświaty i Kultury i Dziedzictwa Regionalne-
go: Paweł Formela (przewodniczący), Bartłomiej Czyżew-
ski, Marcin Drewa, Tomasz Groth, Rafał Szlas, Bogdan To-
kłowicz. 
Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów: Henryk Jarosz 
(przewodniczący), Marek Budnik, Marcin Drewa,  Ryszard 
Kandzora, Dariusz Kreft, Czesław Kukowski. 
Komisja Mieszkaniowa: Teresa Skowrońska 
(przewodnicząca), Marek Budnik, Marcin Drewa, Tomasz 
Groth, Henryk Jarosz, Dariusz Kreft, Grzegorz Skowroński, 
Rafał Szlas. 
Komisja Rewizyjna: Mariusz Łupina (przewodniczący), 
Bartłomiej Czyżewski, Paweł Formela, Krzysztof Gajewski, 
Mateusz Schmidt. 
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Rada Miasta VII kadencji  (lata 2014-2018) 
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Przewodniczący Rady Miasta  Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

Prezydent Krzysztof Hildebrandt zapowiada zmiany 
1 grudnia 2014 r. na pierwszej w tej kadencji sesji Rady 
Miasta Wejherowa, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wygłosił przemówienie inauguracyjne: 

 Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Mieszkańcy! 
Za nami tegoroczne wybory samorządowe w wyniku których, 
z woli mieszkańców Wejherowa, zostałem wybrany na urząd 
Prezydenta Miasta. Serdecznie dziękuję wszystkim wejhero-
wianom, którzy oddali na mnie swój głos. Zapewniam, że was 
nie zawiodę. Ten zaszczytny wybór mobilizuje mnie do jeszcze 
większego wysiłku w pracy na rzecz podnoszenia jakości życia 
mieszkańców Wejherowa i rozwiązywaniu problemów, które 
stoją przed naszym miastem. Wszystkich, którzy na mnie nie 
głosowali, zapewniam, że ich głos jest również dla mnie waż-
ny. Będę wsłuchiwał się w głos wszystkich mieszkańców i chcę 
być prezydentem wszystkich wejherowian. 
 Na podstawie wielu rozmów z mieszkańcami, uczestnicząc w 
różnych spotkaniach i dyskusjach, a także analizując wynik 
wyborczy doszedłem do wniosku, że konieczna jest pewna ko-
rekta dotychczasowego zarządzania sprawami miejskimi. 
Mimo sporych osiągnięć i wielu dotychczasowych sukcesów, 
jest jeszcze dużo do zrobienia. Podkreślam, że zamierzam kon-
tynuować dotychczasową wizję rozwoju Wejherowa oraz zre-
alizować program, z którym szedłem do wyborów, ale chcę 
położyć większy nacisk na niektóre zadania. Nie planuję rewo-
lucji, ale korektę działań. 
 Szanowni Mieszkańcy! 
Po pierwsze, zamierzam szczególną uwagę zwrócić na moje 
bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, zarówno poprzez jesz-
cze szersze uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach orga-
nizacji społecznych, stowarzyszeń, rad dzielnic czy też w ramach 
inicjatyw osiedlowych, jak również poprzez jeszcze częstsze in-
dywidualne spotkania z mieszkańcami. Tych spotkań dotych-
czas było dużo, ale powinno ich być jeszcze więcej. Chcę bezpo-
średnio od wejherowian dowiadywać się, porozmawiać jakie 
mają problemy, potrzeby, pomysły, co chcą aby zmieniło się w 
naszym mieście, co im się nie podoba w działalności urzędu. 

 Po drugie, zamierzam jeszcze większe środki finansowe prze-
znaczyć na inwestycje, zwłaszcza budowę i utwardzenie dróg, 
w dzielnicach i na osiedlach poza centrum miasta, bardziej 
odległych od Śródmieścia. Oczywiście będziemy kontynuowali 
Program Rewitalizacji Śródmieścia, ale chcę zwiększyć inwe-
stycje na Śmiechowie, Oś. Sucharskiego czy w Dzielnicy Prze-
mysłowa. Zamierzam to uczynić proporcjonalnie do możliwo-
ści finansowych miasta.    
 Wysoka Rado! 
Po trzecie, Wyborcy określili nowy skład Rady Miasta Wejhe-
rowa. Proszę wszystkich radnych o wyciszenie emocji, któ-
rych w poprzedniej kadencji było zdecydowanie za dużo i 
rozpoczęcie konstruktywnej współpracy. Oczywiście wyma-
ga to zmiany postępowania wielu osób, ale ja rękę do zgody 
wyciągam.  
Liczę również na rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału 
owocnej współpracy i autentycznego partnerstwa z nowymi 
władzami powiatu wejherowskiego. Chcę wspólnie z powia-
tem realizować zadania na rzecz mieszkańców Wejherowa. 
Kończąc moje wystąpienie, zapewniam, że dołożę wszelkich 
starań, aby za cztery lata mieszkańcy mogli powiedzieć, że są 
zadowoleni z mojej pracy i że nie zmarnowaliśmy tego czasu. 
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Dofinansowanie na usunięcie azbestu  
Przypominamy mieszkańcom Wejherowa, że do 31 stycz-
nia 2015 r. należy przedłożyć w Wydziale Inwestycji, Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie „Informację o wyrobach zawierają-
cych azbest i miejscu ich wykorzystania”.  
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dofinan-
sowania osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby za-
wierające azbest z terenu administracyjnego miasta Wejhe-
rowa. Dofinansowanie polega na poniesieniu przez Gminę 
Miasta Wejherowa kosztów odbioru odpadów azbesto-
wych (z terenu nieruchomości, na której się znajdują), 
transportu i przekazania ich do unieszkodliwienia. 
O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która 
posiada tytuł prawny do nieruchomości – budynku 
mieszkalnego, gospodarczego, lub innego obiektu, 
z którego usuwany będzie azbest, jest mieszkańcem mia-
sta Wejherowa oraz nie zalega z podatkami i opłatami za 
daną nieruchomość. 
Ponadto zwracamy uwagę, iż demontażu wyrobów azbe-
stowych z budynku mieszkalnego, gospodarczego lub 
innego obiektu nie wolno wykonywać we własnym za-
kresie. Demontażu może dokonać jedynie firma posiada-
jąca stosowne zezwolenie. Azbest jest niebezpieczny! 
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 30 marca 
danego roku. Formularze wniosków o dofinansowanie 
dostępne na stronie www.bip.wejherowo.pl, lub w Urzę-
dzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, 
pok. 108 (tel. 58 677 71 16; 677 71 06). 
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 
czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 
r., Nr. 8, poz.31) 

Pomoc dla osób bezdomnych 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie odbyło się pod koniec listopada br. spotkanie 
wszystkich wejherowskich służb i instytucji poma-
gających osobom bezdomnym. Przedstawiciele wej-
herowskiego MOPS, Policji, Straży Miejskiej i wejhe-
rowskiego szpitala rozmawiali o sposobach udziela-
nia pomocy osobom bezdomnym podczas zbliżającej 
się zimy.  
Pomoc dla osób bezdomnych w Wejherowie świadczona 
jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współ-
pracy ze Strażą Miejską. Osoba bezdomna może otrzymać 
skierowanie do Schroniska dla Osób Bezdomnych w Gdyni 
wraz z biletem na jednorazowy przejazd SKM na trasie 
Wejherowo - Gdynia Główna w wejherowskim MOPS, a po 
godzinach pracy tej instytucji (poniedziałek: 7.30-17, wto-
rek-czwartek:7.30-15.30, piątek 7.30-14) w komendzie 
Straży Miejskiej w Wejherowie.  
W spotkaniu wziął udział zastępca prezydenta Wejhero-
wa, Bogdan Tokłowicz.  - Ludzie bezdomni nie powinni 
czuć się w naszym mieście osamotnieni – mówi Bogdan 
Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Zimą mo-
gą skorzystać ze schronienia w gdyńskim schronisku, z 
którym miasto podpisało porozumienie. W siedzibie 
MOPS i Straży Miejskiej są bilety SKM oraz skierowanie 
do gdyńskiego schroniska. Osoby bezdomne są pod opie-
ką pracowników socjalnych przez cały rok. Dodatkowo 
wejherowscy bezdomni zawsze w południe mogą sko-
rzystać z ciepłego posiłku, który przygotowuje kuchnia 
św. Franciszka w Wejherowie. Mogą także skorzystać z 
pomocy Sióstr Albertynek, które prowadzą placówkę 
przy ul. Kopernika w Wejherowie.  
Z danych wejherowskiego MOPS wynika, że w Wejherowie 
jest około 50 osób bezdomnych. Część z nich przebywa w 
schroniskach lub placówkach pomagających najuboższym 
m.in. świetlicy prowadzonej przez Siostry Albertynki w Wej-
herowie oraz w schroniskach w Gdyni i Wielu.  
Ważne telefony: MOPS tel. 58 677 79 60; Straż Miejska 
tel. 58 677 70 40; Policja tel. 58 672 97 85; Szpital pielę-
gniarka koordynująca SOR - po godz. 14.30 i w dni wolne 
od pracy 58 572 76 66.  

Święty Mikołaj w szpitalu  
Do dzieci z wejherowskiego szpitala i puckiego ho-
spicjum  przybył Święty Mikołaj. Obdarował ich 
słodkim podarunkiem, ale także uśmiechem i życze-
niami… od dzieci.  
- Byliśmy świadkami siły, jaką posiada szczery uśmiech  
i życzenia płynące z serca – mówi Jacek Drewa organiza-
tor akcji. - Celem naszej akcji oraz wszelkich działań jest  
i zawsze pozostanie drugi człowiek. Nieważne w jakim 
jest wieku.  
Akcję zorganizowało PZC Caritas Wejherowo i Stowarzy-
szenie Naprzód Wejherowo. 

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. J. Wejhera 8, 31 
grudnia 2014 r. zostanie wywieszony na 21 dni wykaz lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejhe-
rowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: 
• lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Granicznej 5 wraz z ułamko-
wą częścią gruntu działka nr 142/14 i 142/16 obręb 6, 
• lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Hallera 25 wraz z ułamkową 
częścią gruntu działka nr 179 obręb 16, 
• lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Przemysłowej 16 wraz z 
ułamkową częścią gruntu działka nr 94/62 i 94/53 obręb 6, 
• lokale mieszkalne nr 1 i 3 przy ul. Sobieskiego 328 wraz z 
ułamkową częścią gruntu działka nr 63/23 obręb 16, 
• lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Kochanowskiego 19A wraz z 
ułamkową częścią gruntu działka nr  245/8 obręb 9  
(użytkowanie wieczyste), 
• lokal mieszkalny nr 43 na os. Kaszubskim 14  wraz z ułam-
kową częścią gruntu działka nr 384/16 obręb 9 
(użytkowanie wieczyste), 
• lokale    mieszkalne   nr   2 i 47  na os. Kaszubskim 15 wraz 
z ułamkową częścią gruntu działka nr 384/18 obręb 9 
(użytkowanie wieczyste). 
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Posiedzenie Rady  
Nadzorczej OPEC w Wejherowie 

W wejherowskim ratuszu odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wręczył Aleksandrowi Wellenge-
rowi, byłemu i długoletniemu dyrektorowi OPEC Sp. z 
o.o. miniaturkę Statuetki Jakuba Wejhera. Natomiast 
prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. Janusz Różalski otrzymał 
z rąk prezydenta miasta Medal Róży Miasta Wejherowa. 

OPEC prowadzi działalność na terenie Wejherowa od 1974 r. 
i dostarcza ciepło z ciepłowni Nanice poprzez sieci ciepłow-
nicze do stacji grupowych oraz węzłów indywidualnych, zlo-
kalizowanych na terenie Wejherowa. Zaopatruje w ciepło ok. 
70 proc. mieszkańców miasta. Sieć ciepłownicza w Wejhero-
wie liczy ponad 42 km. Posiada 11 stacji grupowych i obsłu-
guje 293 indywidualne węzły cieplne o łącznej mocy 35,43 
MW. 6 czerwca 2013 r. dokonano uroczystego otwarcia no-
woczesnej elektrociepłowni gazowej. 

Podziękowanie dla radnych  
Osiedla Sucharskiego  

W świetlicy Rady Osiedla Sucharskiego odbyło się ostatnie 
zebranie rady minionej kadencji. Radni osiedlowi otrzymali 
podziękowania za działalność społeczną na rzecz swojego 
osiedla. Bogdan Tokłowicz podziękował radnym osiedlo-
wym za pracę w imieniu Prezydenta Wejherowa. Podzięko-
wania otrzymali: Hanna Szewczyk – przewodnicząca, Miro-
sława Buja, Irena Formela, Beata Bużan, Aleksandra Pochyła, 
Mariola Zielezińska Sabina Wicka, Wojciech Paluch, Jarosław 
Plichta, Kazimierz Gaj, Kazimierz Gołąbek i Dariusz Kreft. 
 - W Wejherowie oficjalnie powołane są cztery Rady Osiedlo-
we, ale tylko jedna – Rada Osiedla Sucharskiego działała for-
malnie, bo w trakcie wyborów została wybrana przy fre-
kwencji powyżej 10 proc., zgodnie z przepisami – powiedział 
Henryk Jarosz, który przewodniczy Komisji Bezpieczeń-
stwa i Samorządów. - Pozostałe rady ze względu na zbyt 
niską frekwencję mieszkańców w wyborach nie mogły zo-
stać powołane. Aby utworzyć nową radę np. na os. Fenikow-
skiego, musi wpłynąć do Rady Miasta oficjalny wniosek  
z podpisami mieszkańców tego osiedla. 

X Pomorski Biznesplan rozstrzygnięty  
W Filharmonii Kaszubskiej rozstrzygnięto X edycję konkursu „Pomorski Biznesplan 2014”. Wśród wejherow-
skich projektów najlepszy okazał się projekt Magdaleny Kukowskiej-Kaszuby dotyczący ochrony własności 
przemysłowej w zakresie znaków towarowych, firmowych i wynalazków, drugie miejsce zajęła Joanna 
Dempc za projekt mebli i przedmiotów użytkowych.  

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który ufundo-
wał nagrody finansowe dla wejherowian w wysokości 7 tys. zł 
i 3 tys. zł, gratulując zwyciężczyniom podkreślił, jak ważny jest 
pomysł na własny biznes.  
- Efektem dobrego pomysłu jest wsparcie w rozpoczęciu dzia-
łalności gospodarczej oraz bezpłatne szkolenia i konsultacje – 
powiedział Krzysztof Hildebrandt. – Ważne są wszystkie inicja-
tywy, które mają na celu aktywizację młodych ludzi. Ktoś, kto 
nigdy nie prowadził własnej działalności, nie zdaje sobie spra-
wy, ile determinacji potrzeba do tego i odwagi. Gratuluję 
wszystkim uczestnikom, a kapitule i pomysłodawcom dzięku-
ję. 
 Konkurs organizowany jest z inicjatywy Prezesa Regionalnej 
Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie, przy współ-
udziale Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.  
- Konkurs jest szansą dla tych wszystkich młodych przedsię-
biorców, którzy mieli dość pomysłu i odwagi, by swoje pomy-
sły zrealizować – powiedział Jacek Pomieczyński, prezes Re-
gionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie. -Otrzy-
mują także merytoryczną pomoc w uruchomieniu firmy ze 
strony Urzędu Skarbowego, PUP, ZUS i Regionalnej Izby Przed-
siębiorców NORDA.  

- Konkurs zapoczątkowany został jako „Wejherowski Bizne-
splan”, który przerodził się w „Pomorski Biznesplan” – mówi 
pomysłodawca konkursu Leszek Glaza, wieloletni prezes Re-
gionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie. – W 
ciągu tych dziesięciu lat w konkursie wzięło udział ponad 250. 
uczestników. Wielu z nich prowadzi swoje firmy do dziś.  
Zwycięzcami z Redy zostali Malwina Mehring – pierwsze miej-
sce i Kamil Radke - drugie. Nagrody w wys. 7 tys. i 3 tys. zł wrę-
czał Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.  
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Srebro dla Jakuba Tomczaka  
Wychowanek Wejherowskiego Klubu Bokserskiego 
„Gryf” Jakub Tomczak, wywalczył tytuł wicemistrza 
Polski w rozegranych w Poznaniu III Mistrzostwach 
Polski Młodzików boksie w wadze 56 kg.  
Jakub Tomczak trenuje boks od półtora roku pod okiem 
olimpijczyka Huberta Skrzypczaka oraz Wojciecha Wasia-
kowskiego. Jak mówi Hubert Skrzypczak, wicemistrzowski 
tytuł młodego zawodnika to ogromny sukces, bowiem 
ostatni raz mieszkańcy Ziemi Wejherowskiej szczycili się 
takim tytułem ok. 40 lat temu.  
Sukces odniósł także zawodnik Konrad Kaczmarkiewicz, 
WKB „Gryf”, który wrócił ze srebrem Pucharu Polski zdo-
bytym w Pucharze Polski Kadetów w Łomży.  

Zwycięstwo i awans wejherowskich 
unihokeistek 

Drużyna Gimnazjum nr 3 w Wejherowie awansowała 
do finałów XVI Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży 
Szkolnej w unihokeju dziewcząt. 
W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie roze-
grane zostały półfinały XVI Wojewódzkiej Gimnazjady 
Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt. W zawodach 
wzięły udział 3 zespoły ze szkół gimnazjalnych z Nowej 
Wsi Lęborskiej i Gołubia oraz Gimnazjum nr 3 Wejherowo 
(gospodarz turnieju). Dziewczęta zespołu Gimnazjum nr 3 
wygrały oba mecze w stosunku 4:2 i awansowały do fina-
łów wojewódzkich.      
Zespół Gimnazjum nr 3 wystąpił w składzie: Agata Kupfer-
schmidt (bramkarz), Sandra Hałabura, Irmina Majchrzak, 
Weronika Szatanik, Paulina Szymańska, Monika Uzdrowska, 
Nikola Wysocka, Julia Żebrowska, Paulina Żyła, Weronika 
Żywicka. Opiekunem i trenerem zespołu jest Grzegorz Jani-
szewski. Wszystkie zawodniczki trenują unihokej w Uczniow-
skim Klubie Sportowym „ÓSEMKA” WEJHEROWO. Klub jest 
współfinansowany przez Urząd Miejski w Wejherowie. 

Borhyd mistrzem 
W rozegranej XLI Wejherowskiej Amatorskiej Lidze Halowej 
Piłki Nożnej zwyciężyła drużyna Borhyd Wejherowo, która w 
meczu finałowym zwyciężyła 3:0 z wejherowskimi Mechani-
kami. Finaliści w tym meczu wystąpili w następujących skła-
dach: Borhyd Wejherowo - Mateusz Klein, Piotr Zadrowski, 
Slawomir Maliszewski, Adam Klass, Krzysztof Szczygieł( naj-
lepszy zawodnik ligi), Patryk Szymański. Organizatorem za-
wodów było Wejherowskie TKKF. 

Judoczki w Międzynarodowym Turnieju  
W XIII Międzynarodowym Turnieju - International Judo 
BALTIC CUP wzięły udział zawodniczki wejherowskiej 
szkółki Judo DRAGON 
Agata Syska i Marta 
Patok. Agata Syska 
uplasowała się na dru-
gim miejscu. Marta 
Patok odniosła na tych 
zawodach swój życio-
wy sukces zdobywając 
srebrny medal w swo-
jej kategorii wagowej. 
Sukcesy naszych judo-
czek są bardzo do-
brym prognostykiem 
przed zbliżającym się 
największym gdań-
skim turniejem dzieci 
który już za tydzień 
odbędzie się na obiek-
tach AWF-u, a w któ-
rym swój udział zapo-
wiedziało wiele liczą-
cych się klubów miedzy innymi ze Skandynawii. 

Sukces kickboxerów z Wejherowa  
W rozegranym w Krynicy turnieju kickboxingu "Muszy-
nianka Cup" bardzo dobrze spisali się zawodnicy Wejherow-
skiego Stowarzyszenia Sportowego oraz KTS-K GOSRiT Luzi-
no, zdobywając dla Klubu aż 11 medali: 6 złotych, 3 srebrne i 
2 brązowe krążki. Dodatkowo Zuzia Kalbarczyk, walcząc po 
raz pierwszy w formule kick-light zdobyła złoty medal i na-
grodę jako najlepsza zawodniczka turnieju w wersji kick-light.  
Wyniki wejherowskich  zawodników: Zuzia Kalbarczyk - 
złoto pointfighting kadet młodszy do 46 kg, złoto kick-light 
kadet starszy do 46 kg; Paulina Stenka - złoto pointfighting 
kadet starszy do 65 kg brąz light contact kadet starszy do 65 
kg; Mikołaj Herzberg - złoto pointfighting kadet starszy + 69 
kg; Mikołaj Herzberg - złoto light contact kadet starszy + 69 
kg; Filip Stark - złoto pointfighting kadet starszy do 63 kg; Pa-
trycja Hinc - srebro pointfighting junior do 55 kg; Aleksander 
Kohnke - srebro pointfighting kadet starszy do 63 kg; Oliwer 
Laskowski - srebro pointfighting kadet starszy + 69 kg; Błażej 
Mach - brąz light contact junior do 63 kg.  
– Bardzo dziękuję zawodnikom za tak wspaniały pokaz walk, 
wierzę, że daliście z siebie wszystko. Wasza wspaniała posta-
wa świadczy o waszym wielkim zaangażowaniu w sport kick-
boxing oraz w treningi w Klubie - powiedział trener i prezes 
Klubu Rafał Karcz. - Wyjazd na turniej był możliwy dzięki 
wsparciu Urzędu Miasta Wejherowa. Serdecznie dziękujemy, 
że miasto Wejherowo wspiera sport na ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym poziomie.  
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Kulturalnie w Wejherowie  
Grudzień 2014 

Wejherowskie Centrum Kultury 
6.01, godz. 14 - Brama Oliwska Orszak Trzech Króli; 
10.01 – spektakl „Opowieść Wigilijna”  w wykonaniu Teatru 
Eksperyment; 
11.01, godz. 12.30 - „23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy”. Wolontariusze będą kwestować w godz. 9 - 
17.30 na terenie Wejherowa. Część artystyczna odbędzie się 
w budynku Filharmonii Kaszubskiej – początek o godz. 12.30; 
18.01, godz. 11 - Poranki Muzyczne „Wesoły puzon i jego 
paczka”, bilety: 7 zł; 
15.01, godz. 19 - Koncert poświęcony pamięci Michaela 
Jackson’a; 
17.01, godz. 18 - Koncert 10-lecia Orkiestry Dętej „Fermata”; 
18.01, godz. 16 - Koncert kolęd w Kościele pw. Najświętszej  
Marii Panny; 
19.01, godz. 19 - Koncert noworoczny. W programie Kon-
certu Noworocznego szlagiery tenorowe, muzyka filmowa, 
znane przeboje światowej muzyki rozrywkowej, operetka, 
musical; bilety: 90 zł; 
21.01, godz. 9.30; 11.30 – spektakl „BAŚŃ o…” Państwowe-
go Teatru Lalki Tęcza ze Słupska; bilety: 12 zł; 
25.01, godz. 19 – Koncert Krystyny Stańko wraz z zespołem;  
28, 29.01 - Przegląd Jasełek przygotowanych przez grupy 
przedszkolne i szkolne z Wejherowa i okolic, wstęp wolny; 
28.01, godz.18 - Jasełka w wykonaniu dzieci z Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących;  
31.01, godz. 18 – Spektakl „Skrzypek na dachu” Nowy Teatr 
im. Witkacego w Słupsku. 

Więcej informacji: www.wck.org.pl 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie  
Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

do 9.01 wystawa będąca pokłosiem pleneru malarsko-
rzeźbiarskiego „Pejzaże Pomorza – Mikorowo – wioska 
ziół i kwiatów”, którego organizatorem był Klub Plastyka 
im. Stefana Morawskiego Słupskiego Ośrodka Kultury 
wraz ze Stowarzyszeniem „Loko-motywa";  
14.01. godz. 11– spotkanie Klubu Małego Czytelnika;  
28.01. godz. 11– spotkanie Klubu Małego Czytelnika.   

Żywa biblioteka 
Stowarzyszenie "Czas Inicjatyw Społecznych" w Wejhero-
wie zorganizował w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wej-
herowie akcję "Żywa Biblioteka". Akcja miała na celu 
wzrost świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń 
oraz ich konsekwencji. Wydarzenie zorganizowane zosta-
ło w konwencji biblioteki – „Żywymi książkami byli przed-
stawiciele grup dyskryminowanych.  

Jacek Thiel w Zarządzie Powiatu 
Pracownik Urzędu Miejskiego w Wejherowie Jacek Thiel wy-
brany został przez radnych powiatu na etatowego członka 
zarządu powiatu wejherowskiego.  

Jacek Thiel dotychczas w urzędzie peł-
nił funkcję zastępcy kierownika Wy-
działu Kultury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki. Od 15 lat zajmo-
wał się m.in. promocją miasta i Kalwarii 
Wejherowskiej oraz odpowiadał w 
urzędzie za kontakt z mediami. Inicja-
tor imprez „Wejherowo Biega”, 
„Jarmarku Bożonarodzeniowego” czy 
„Wejherowskiej Nocy Muzeów”. Zwią-
zany od lat z branżą turystyczną. Radny 
powiatu wejherowskiego od 2006 r.  

- Pracując w starostwie chcę zadbać o jak najlepsze relacje 
między powiatem a gminami. Będę zabiegać także o wspólne 
działania inwestycyjne, kulturalne i promocyjne na rzecz mia-
sta i powiatu – mówi Jacek Thiel. 

 

Bogdan Tokłowicz  
pomoże Prezydentowi Wejherowa 

Na prośbę prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, wielo-
letni zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz będzie 
nadal pomagał w zarządzaniu oświatą, ale w innej for-
mule organizacyjnej. 

  Z powodu wyboru w ostatnich wyborach samorządowych 
Bogdana Tokłowicza na radnego miasta Wejherowa, prze-
stał on pełnić funkcję zastępcy prezydenta Wejherowa ds. 
oświaty i społecznych. To stanowisko od niedawna jest wol-
ne, a prezydent Krzysztof Hildebrandt szuka obecnie dobre-
go kandydata.  
Jednocześnie z uwagi fakt, że obowiązki nie mogą czekać 
prezydent ogłosił konkurs na stanowisko Głównego Specjali-
sty do spraw rozwoju oświaty w wymiarze 3/5 etatu w Miej-
skim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wejhero-
wie. Prezydent zaprosił Bogdana Tokłowicza do tego kon-
kursu, bowiem wysoko ceni sobie jego wieloletnie doświad-
czenie, wyjątkowe umiejętności i znajomość wejherowskich 
realiów. W efekcie konkursu Bogdan Tokłowicz objął to sta-
nowisko. Będzie odpowiedzialny m.in. za weryfikację arku-
szy organizacyjnych i nadzorowanie inwestycji oświato-
wych, aby koszty nie przekroczyły zakładanego budżetu, na 
czym zna się bardzo dobrze. Sprawa jest bardzo ważna, bo-
wiem chodzi o wiele milionów złotych. Każdy błąd może 
dużo kosztować. Oczywiście Bogdan Tokłowicz pomoże no-
wemu zastępcy prezydenta w objęciu wszystkich obowiąz-
ków i wdrożeniu na stanowisku, kiedy nowa osoba zostanie 
powołana przez prezydenta Hildebrandta. 
- Nie zamierzam niepotrzebnie zwlekać z zatrudnieniem 
swojego zastępcy ds. oświaty i spaw społecznych. Prowadzę 
w tej sprawie rozmowy, ale proszę jeszcze o cierpliwość. - 
mówi Krzysztof Hildebrandt - Zamierzam jednak nadal 
współpracować z Bogdanem Tokłowiczem w nowej formu-
le, bo szkoda utracić jego umiejętności.  Fachowcy zawsze są 
potrzebni. 
Radny Bogdan Tokłowicz podkreśla, że nie zamierza wracać 
na stanowisko zastępcy prezydenta, ale - jeśli jest taka po-
trzeba - pomoże prezydentowi. Bogdan Tokłowicz chce 
obecnie przede wszystkim poświęcić się pracy w Radzie 
Miasta. 
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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. Skład komputerowy: własny. Druk: Wejherplast. 

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

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: Piotr Bochiński 

Sekretariat (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 

Straż 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 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,  
(p.o. Jarosław Jędrzejewski), ul. Sobieskiego 251   

(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 
Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecz-

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
(p.o. Anna Kosmalska) ul. Kusocińskiego 17,  

(58) 672 41 70   
Wejherowskie Centrum Kultury   

(Jolanta Rożyńska) ul. Sobieskiego 255,  
(58) 672 27 75 

Miejska Biblioteka Publiczna  
(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14,  

(58) 677 65 70 
Wypożyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Pomoc dla bezdomnych zwierząt  
Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Wejherowie organizuje akcję pomocy dla bezdomnych zwierząt. Osoby zainte-
resowane wsparciem OTOZ ANIMALS Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  w 
Dąbrówce k. Wejherowa, mogą zgłaszać się mailowo lub telefoniczne - tel. 784 
659 795;  e-mail: azw.utww@tlen.pl. Mile widziana jest każda forma pomocy, 
zarówno finansowa jak i rzeczowa  -  niepotrzebne ubrania, koce, akcesoria dla 
zwierząt. Akcja trwa cały rok.  
- Zima to ciężki okres dla zwierząt, szczególnie tych bezdomnych – mówi Ro-
man Białas, prezes Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku” Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Wejherowie. - Niestety schroniska nie dysponują środkami 
wystarczającymi do zaspokojenia wszystkich potrzeb, dlatego mile widziana 
jest każda pomoc. Ratując jednego psa, nie zmienimy świata, ale świat zmieni 
się dla tego jednego psa. 

Życzenia dla stulatka 
Jan Brodalski z Wejherowa obchodził setne urodziny. Życzenia na kolejne lata 
w zdrowiu i otoczeniu rodziny złożyli mu Bogdan Tokłowicz,  Alina Kieda-
Szefka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wejherowie i Anna Kosmalska 
p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.  
- Sto lat, to piękny 
jubileusz i magicz-
na cyfra, która 
wzbudza podziw 
oraz uznanie – 
mówił do jubilata 
Bogdan Tokłowicz. 
–  Dzisiaj jest Pana 
wielkie święto. 
Dzień, który mo-
gą  przeżyć tylko 
nieliczni, którym 
sprzyja szczęście. 
Życzę zdrowia  
i radości na kolejne 
lata życia.  
Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i pogody du-
cha, w otoczeniu licznej, kochającej rodziny. 

Lodowisko w Wejherowie już otwarte  
Miłośnicy jazdy na łyżwach już od najbliższej soboty 13 grudnia br. od 
godz. 9 będą mogli skorzystać ze sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół 
nr 3 w Wejherowie. Przypominamy, że lodowisko czynne jest od ponie-
działku do piątku w godz. 9-21, a w soboty, niedziele i ferie w godz. 9-
20.50. Bilet normalny kosztuje 7 zł, a ulgowy – 3 zł. Obok lodowiska będzie 
czynna szatnia, wypożyczalnia łyżew, kasków i punkt ostrzenia i łyżew.  

Nowy harmonogram odbioru  
odpadów komunalnych 

Informujemy mieszkańców miasta Wejherowa, że od 1 stycznia 2015 r. za-
czyna obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. 
Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej: 
www.wejherowo.pl w zakładce Czyste Miasto. 

 






