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O g ł O s z e n i e 

Uprzejmie informuję, że 

O g ł O s z e n i e 

Starosta Reszke kłamie
O zerwaniu koalicji, 
której nie było

Na pytanie zadane przez dziennikarkę: „Czy można liczyć 
na polepszenie współpracy między władzami powiatu, a Wej-
herowa?”  przewodniczący PO Józef Reszke odpowiedział: „To 
zależy od prezydenta, to on zerwał koalicję w Radzie Miasta”.

Otóż Józef Reszke publicznie kłamie! Prezydent nie zrywał 
żadnej koalicji w Radzie Miasta, takiej koalicji nigdy nie było. 
Platforma Obywatelska atakuje Krzysztofa Hildebrandta i dąży 
do pozbawienia go urzędu Prezydenta. 

  Pisze o tym w swoim felietonie na str. 4 Dr Puls. 

Piętnaście ulic

Szkielet sprzed 
4 tysięcy lat!

W centrum Wejherowa, u zbiegu ulic Refor-
matów i Wniebowstąpienia pracownicy firmy 
deweloperskiej przygotowujący plac budo-
wy natknęli się na ludzki szkielet. Specjali-
ści ocenili wstępnie, że szczątki człowieka, 
najprawdopodobniej  mężczyzny, pochodzą z 
wczesnej epoki brązu, a więc sprzed ok. 4 000 
lat! To sensacyjne i pierwsze takie odkrycie 
w naszym mieście!                 Str. 3

Archeolog, dr Sławomir Wadyl oczyszcza miejsce, 
gdzie znajdował się gliniany piec z epoki żelaza.

W dobiegającym końca 2013 roku aż 
piętnaście ulic w Wejherowie uzyskało w 
całości bądź na odcinku nową nawierzch-
nię. Poza tym wybudowano rondo przy 
ul. Sienkiewicza i trasę pieszo-rowerową 
wzdłuż rzeki Cedron. 

- Po wybudowaniu WCK - Filharmonii Kaszubskiej, 
Wejherowo stawia na ulice - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt w miniony wtorek, podczas 
odbioru zmodernizowanej ul. Kotłowskiego (zdjęcie po-
wyżej). Przy okazji zakończenia tej inwestycji, rozma-
wiano o innych, zrealizowanych w 2013 roku zadaniach.

      Str. 2

84-230 Wejherowo, ul. hallera 18, tel. 58 672-25-11
biuro@cechwejherowo.pl,   www.cechwejherowo.pl 

POWIATOWY  cEch  RzEMIOSŁ
   Małych i Średnich Przedsiębiorstw
            - związek Pracodawców

  KURSY I SzKOLENIA
- KOPARKO-ŁADOWARKI,
- KOPARKI JEDNONAczYNIOWE,
- bETONIARKI, NARzĘDzIA UDAROWE,
- zAGĘSzczARKI I UbIJAKI WIbRAcYJNE,
- RUSzTOWANIA bUDOWLANE,
- PRzEcINARKI DO NAWIERzchNI DRÓG,
- WÓzKI JEzDNIOWE,
- ŻURAWIE hDS

zAWODOWE
- ELEKTROENERGETYczNE (SEP),
- OGÓLNObUDOWLANE,
- FRYzJERSTWO I KOSMETYKA,
- NOWOczESNY hANDLOWIEc,
- KOMPUTEROWE,
- PEDAGOGIczNE,
- KAS FISKALNYch,
- FLORYSTYczNE

Nowe kwalifikacje szaNsą Na lepszą pracę
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AKTUALNOŚCI

Policjanci z Wejherowa zatrzymali dwóch braci, którzy ukra-
dli laptopa swojej siostrze. Z ustaleń kryminalnych wynika, że 
18- i 37-latek weszli do mieszkania swojej siostry i pod nieobec-
ność domowników ukradli przenośny komputer. Gdy 39-latnia 
kobieta wróciła z pracy zorientowała się, że zniknął laptop. Kra-
dzież  zgłosiła policji.

 Funkcjonariusze ustalili sprawców i to, że złodzieje sprzedali 
już laptopa za 240 zł w jednym z lombardów. Właścicielka oceni-
ła stratę na 1300 zł. Bracia zostali zatrzymani. Za kradzież mienia 
grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat.

46-letni mężczyzna mieszkaniec Wejherowa usiłował zabić 
swoją 57-letnią sąsiadkę. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze 
policji zastali pokrzywdzoną kobietę, jej syna oraz sprawcę. 

Policjanci ustalili, że 46-latek wszedł do mieszkania swojej 
sąsiadki i po krótkiej rozmowie zaatakował ją nożem. Kobieta 
była sama w domu, ale próbowała się wyrywać i wezwać pomoc. 
Podczas szarpaniny, do mieszkania wszedł syn kobiety, który sły-
sząc krzyki i wołanie o pomoc, ruszył na ratunek matce. 

Technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia znalazł nóż ku-
chenny, zebrał ślady biologiczne i daktyloskopijne. Pokrzyw-
dzona 57-latka wraz z synem zostali przetransportowani do 
wejherowskiego szpitala. Zatrzymany mężczyzna został tym-
czasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. 

Za usiłowanie przestępstwa zabójstwa grozi kara na czas nie 
krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara do-
żywotniego pozbawienia wolności. 

Z POLICJI
Usiłowanie zabójstwa

Okradli swoją siostrę

Ukradł plecak z laptopem
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie za-

trzymali 57-latniego mężczyznę, który wykorzystał nieuwagę 
21-latka i ukradł mu kurtkę i plecak wraz z telefonem i lapto-
pem oraz portfelem z dokumentami. 

Do zdarzenia doszło w jednym z lokali rozrywkowych, w któ-
rym młody mężczyzna pracował. Policjanci zatrzymali podej-
rzewanego o kradzież mężczyznę, który - jak sie okazało - miał 
ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariuszom 
udało się odzyskać skradzione przedmioty. 

Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. 

n A s z  P A R T n e R 

W 2013 roku Miasto Wejherowo zrealizowało m.in.:
1. Przebudowa ul. Kotłowskiego: 
- wykonano nową nawierzchnię, chodniki, wjazdy na pose-

sje wraz z infrastrukturą podziemną i zielenią, koszt – ponad 1 
mln zł. 

2. Przebudowa ul. Morskiej i ul. Konopnickiej:  
- inwestycja objęła budowę nawierzchni wraz z infrastruktu-

rą podziemną oraz budowę chodników ze zjazdami na posesje, 
wykonano także elementy małej architektury oraz oświetlenie,

- koszt inwestycji – ponad 1 mln zł.
3. Przebudowa ul. Pokoju: 
- wykonano wymianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wy-

mianę elementów sieci teletechnicznej oraz budowę chodników 
i nawierzchni na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Chmielew-
skiego, koszt inwestycji ok. 500 tys. zł. 

4. Przebudowa ul. Śmiechowskiej: 
- budowa jezdni, chodników, wymianę sieci energetycznej i 

kanalizacyjnej, elementy małej architektury, 
- koszt inwestycji ok. 1,4 mln zł (w tym udział PEWiK Sp. z o.o.). 
5. budowa ul. Stanisławy Panek: 
- na odcinku od ul. Partyzantów do Kauflandu wykonano na-

wierzchnię bitumiczną oraz chodnik, koszt ponad 240 tys. zł. 
6. ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki cedron:
- wykonano atrakcyjną promenadę pieszo-rowerową wzdłuż 

rzeki Cedron odcinku do mostku przy ul. Judyckiego do mo-
stu przy ul. Panek w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, 
obiektów malej architektury i budowy mostków,

- inwestycja kosztowała ok. 4,5 mln zł, z czego dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej wyniosło 2,6 mln zł w ramach projektu „Tu-
rystyczny Szlak Północnych Kaszub – budowa i przebudowa publicznej 
infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego 
na terenie gmin pow. wejherowskiego i puckiego”. 

7. Przebudowa skrzyżowania ulic 10 Lutego – Sienkie
    wicza  – Św. Jana w Wejherowie:
- wykonano skrzyżowanie w formie ronda, przy czym dojazd 

do przejazdu kolejowego, będącego newralgicznym punktem 
miasta, ma długi, blisko dwustumetrowy oddzielny pas zjazdo-
wy,  wykonano parking i nasadzenia zieleni,

- całkowity koszt inwestycji - ok. 3,3 mln zł (w tym dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego).

8. Rewitalizacja Śródmieścia w rejonie zUS: 
- inwestycja obejmowała budowę ulicy przed budynkiem 

ZUS, parkingu, chodnika oraz skweru przy ul. Sobieskiego z 
zielenią i obiektami małej architektury,  koszt inwestycji ok. 
1,5 mln zł

9. Utwardzone płytami drogowymi zostały ulice: 
•	 ul.	Kolejowa	i	ul.	Jana	z	Kolna,	
•	 ul.	Kamienna,	
•	 ul.	Reja
oraz części:
•	 ul.	Pogodnej,	
•	 ul.	Konopnickiej	
(od ul. Asnyka do mostu na rzece Redzie), 
•	 ul.	Gryfa	Pomorskiego	w	stronę	ul.	Ogrodowej,
•	 część	ul.	Mestwina,	
•	 łącznik	od	ul.	Kotłowskiego	do	działek	ogrodniczych.	

Inwestycje drogowe w Wejherowie w 2013 roku 

Piętnaście ulic, rondo 
i ciąg pieszo-rowerowy

- Budowa i modernizacja ulic i chod-
ników we wszystkich częściach miasta 
oraz budowa ścieżek rowerowych to 
priorytetowe zadania inwestycyjne pro-
wadzone na szeroką skalę w Wejherowie 
- mówi prezdent Krzysztof Hildebrandt, 
zapowiadając kolejne inwestycje drogo-
we w mieście.

- Inwestycje drogowe zaj-
mują priorytetowe miejsce 
w wydatkach miasta. Mimo 
ogromnego wysiłku finan-
sowego, który musieliśmy 
włożyć w budowę nowego Wej-
herowskiego Centrum Kultu-
ry - Filharmonii Kaszubskiej, 
udało nam się  przygotować i 
skutecznie zrealizować mocny 
plan inwestycyjny na drogach 
- powiedział Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. 
- To nie koniec budowy dróg. 
Pomimo kryzysu i kłopotów 
budżetu państwa z którego 
otrzymujemy środki, będzie-
my starali się realizować ko-
lejne inwestycje drogowe. 

W 2013 roku 15 ulic w 
Wejherowie uzyskało w cało-

ści bądź na odcinku nową na-
wierzchnię, ponadto zostało 
wybudowane rondo przy ul. 
Sienkiewicza i ścieżka pieszo-
-rowerowa wzdłuż rzeki Ce-
dron. 

- Ulica Kotłowskiego jest 
ulicą osiedlową, ale dla miesz-
kańców tej części miasta rów-
nie ważna jak inne większe 
inwestycje drogowe w Wejhe-
rowie - dodał prezydent Hilde-
brandt. - Staramy się budować 
i remontować nawierzch-
nie dróg i budować chodniki 
sukcesywnie we wszystkich 
dzielnicach Wejherowa. W 
przyszłości ulica Kotłowskie-
go będzie prowadzić do Węzła 
Działki, który powstanie w po-
bliżu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie za-
trzymali 44-letniego obcokrajowca poszukiwanego przez nie-
miecki wymiar sprawiedliwości oraz dwoma listami gończymi, 
wydanymi w Gdańsku. Mężczyzna jest podejrzewany o 33 prze-
stępstwa popełnione na terenie Niemiec oraz o dwa przestęp-
stwa popełnione na terenie Polski. Poszukiwany ukrywał się w 
jednej z miejscowości powiatu gdańskiego. 

Przestępca zatrzymany

Ulica Kotłowskiego jest po modernizacji nie tylko wy-
godna i bezpieczna, ale też bardzo ładna.

Inwestycje drogowe w Wejherowie
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BiUro PoSelSKie 
Prawa i Sprawiedliwości
w Wejherowie, ul. Kościuszki 3

przyjmuje w następujących terminach:

poniedziałek godz. 10.00 - 12.00
wtorek godz. 14.00 - 16.00
środa godz. 16.00 - 18.00
czwartek godz. 16.00 - 17.00 
- dyżur pełnią radni PiS: G. Gaszta, A. Januszew-

ski, M. lademann, W. reclaf, W. rybakowski
piątek godz. 14.00 - 16.00

Można również dzwonić pod nr 606 917 957 lub kon-
taktować się droga mailową: violetta.sasiak@wp.pl 

O g ł O s z e n i e

Prezydent Krzysztof Hilde-
brandt na ostatniej sesji Rady 
Miasta wyjaśnił, że Alfabet Ka-
szubski w formie kamiennych 
figur ma podnieść atrakcyj-
ność turystyczną Wejherowa. 
W sumie ma być 16 figur-liter i 
dopiero gdy powstanie cały alfa-
bet, będzie on wyznaczał szlak 
turystyczny po mieście. 

TYlKo 
W WeJHeroWie
- Uważam, że Alfabet Ka-

szubski dobrze służy promocji 
miasta, które ma rodowód ka-
szubski i jest duchową stoli-
cą Kaszub – mówił prezydent 
Hildebrandt na sesji – Jeste-
śmy jedyni, którzy realizują ta-
ki pomysł i tylko w Wejherowie 
będzie można spacerować po 
mieście szlakiem, wyznaczo-
nym przez tę niepowtarzalną 
atrakcję, jaką jest Alfabet Ka-
szubski.  Nigdzie indziej nie ma 
takiej trasy. Żeby nadmiernie 
nie obciążać budżetu miasta, 
realizujemy ten pomysł stop-
niowo, co roku stawiając dwie 
literki, a jak się uda, to więcej. 
Chodzi o systematyczną pracę, 
której efektem będzie cały alfa-
bet. Naszym marzeniem jest, 
aby już był gotowy, ale musimy 
cierpliwie poczekać. Pozostało 
jeszcze kilka liter.

SzAnSA 
dlA MiASTA
Prezydent przypomniał, że 

Wejherowo z racji swojego po-
łożenia geograficznego nie ma 
już dużych terenów inwesty-
cyjnych, na których mogłyby 
powstać nowe zakłady produk-
cyjne z miejscami pracy. Trzeba 
natomiast zadbać o rozwój tury-
styki, a wraz z nią handlu, ga-
stronomii i innych związanych 
z tym dziedzin. To szansa dla 
miasta i pracę dla wejherowian.

litery kaszubskiego alfabetu w artystycznej oprawie zdobią wejherowskie ulice 
i place w najstarszej części miasta. Będą stanowiły elementy szlaku turystycznego 
ukazującego najciekawsze miejsca w Wejherowie.  zdaniem prezydenta Wejherowa,  
z uwagi na rozwój turystyki, taka trasa jest potrzebna. opozycyjna Platforma oby-
watelska jak zwykle jest przeciwna.

MAMY PoTenCJAł
- Chcemy zachęcić miesz-

kańców aglomeracji gdańskiej 
do odwiedzania Wejherowa, co 
zresztą już ma miejsce, a tak-
że przyciągnąć turystów z od-
ległych miejsc w kraju – mówił 
Krzysztof Hildebrandt. – Ma-
my ogromny potencjał w posta-
ci pięknie położonego miasta z 
ciekawymi zabytkami. Trze-
ba tylko stale zwiększać jego 
atrakcyjność, myśląc także o 
kolejnych obiektach, takich jak 
wieża widokowa i inne. Szlak 
turystyczny po mieście to nor-
malność, jest nam po prostu po-
trzebny.

KASzUBi zA, 
Po PrzeCiW
Radny Jacek Gafka z Plat-

formy Obywatelskiej zarzucił 
prezydentowi, że ten zaplano-
wał budowę kolejnych liter al-
fabetu kaszubskiego w mieście, 
podczas gdy jego zdaniem to nie 
jest priorytetowa inwestycja. 

Prezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego - Oddziału w 
Wejherowie Henryk Kancz-
kowski w imieniu tej organi-
zacji podziękował prezydentowi 
za taką inicjatywę.

- Kolejny raz powtarzam, że 
musimy troszczyć się o spuści-
znę kulturową Kaszub. Alfabet 
Kaszubski jest jej elementem. 
To dobry pomysł, aby wokół nie-
go budować trasę turystyczną 
przez Wejherowo. Nikt nie ma 
takiego alfabetu i trzeba to wy-
korzystać!  -  podkreślił Henryk 
Kanczkowski. - Nie rozumiem 
dlaczego niektórzy radni są 
przeciw kulturze kaszubskiej.

Prezydent Hildebrandt wy-
jaśnił, że miasto realizuje wie-
le innych ważnych inwestycji, 
zwłaszcza drogowych, ale ma 
zamiar również kontynuować 

Atrakcyjne Wejherowo

Alfabet wyznaczy 
trasę zwiedzania

Litery stoją m.in. na placu Jakuba Wejhera, obok klasz-
toru i na ul. Wałowej. Kolejna litera pojawiła się niedawno 
przed budynkiem ZUS przy ul. Sobieskiego (na zdjęciu), 
gdzie wykonano nową nawierzchnię chodnika, ścieżkę 
rowerową i dodatkową aleję dla pieszych. 

Obecnie władze miasta planują ustawienie liter u zbie-
gu ulic 3 Maja i Marynarki Wojennej, tam, gdzie wchodzi 
się na Kalwarię Wejherowską oraz na końcu ul. Strzelec-
kiej, prowadzącej również na kalwaryjskie wzgórza (obok 
parkingu u podnóża Golgoty).

przedsięwzięcia, nastawione 
na podnoszenie atrakcyjności 
Wejherowa.

- Trzeba myśleć o przyszło-
ści, o rozwoju turystyki i gospo-
darki, o miejscach pracy. Nie 

można być tak krótkowzrocz-
nym.  - podkreślił prezydent. 
-  Zwłaszcza, że koszt tego 
przedsięwzięcia nie jest duży w 
skali budżetu miasta.

Anna Kuczmarska

Osoba została pochowana w pozycji embrionalnej, na prawym 
boku, z dłońmi złożonymi pod głową a obok niej złożono w grobie 
naczynie gliniane, które teraz jest uszkodzone, ale będzie zrekon-
struowane. Zapewne było to naczynie z pożywieniem na ostatnią 
drogę. 

- Pochówek najprawdopodobniej związany jest z kulturą lud-
ności iwieńskiej w epoce brązu, na co wskazuje układ szkieletu i 
wyposażenie grobu - wyjaśnił dr Sławomir Wadyl z Pracowni Ar-
cheologiczno-Konserwatorskiej Sylwii Kurzyńskiej.  Nigdy wcze-
śniej nie doszło w Wejherowie do odkryć z tego okresu. Na szczęście 
na tej działce nigdy nie powstały żadne zabudowania, i dlatego 
szkielet mężczyzny i wyposażenie grobu nie zostały odkryte.

Na terenie działki natrafiono na pozostałości pieców, które na-
leży datować na późniejszy okres, prawdopodobnie kultury pomor-
skiej w epoce żelaza. Charakterystyczne są bowiem ślady związane 
ze spalenizną i polepą konstrukcyjną z gliny.

Jedno jest pewne - w centrum Wejherowa odkryto ślady osad-
nictwa sprzed tysięcy lat, a szczegóły zbadają specjaliści. Szkielet 
trafił już do analizy w pracowni archeologicznej.

W centrum miasta

Szkielet sprzed 
4 tysięcy lat

U zbiegu ulic reformatów i Wniebowstąpie-
nia w Wejherowie trwają wykopaliska arche-
ologiczne. Podczas przygotowywania placu 
pod budowę, znaleziono tam ludzki szkielet 
prawdopodobnie  sprzed ok. 4 000 lat! 
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roman Pikuła przewodni-
czący jury konkursu w formie 
multimedialnej zaprezentował 
wyróżnione inwestycje samo-
rządowe. w tym Wejherowskie.
Na uznanie komisji zasłuży-
ły „Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej Śródmieścia wokół 
Wejherowskiego Centrum Kul-
tury wraz z jego modernizacją 
w ulicach Sobieskiego, Dwor-
cowej i Hallera” oraz „Termo-
modernizacja Zespołu Szkół nr 
2 przy ul. Gdańskiej 30 w Wej-
herowie”.

W imieniu prezydenta Wej-
herowa dyplomy odebrali: za-
stępca prezydenta Bogdan 
Tokłowicz i skarbnik miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

Pisemne podziękowanie 
otrzymali także projektanci: 
Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. z 
Opola i Autorska Pracownia 
Projektowa ARCH-STUDIO z 
Opola oraz wykonawca inwe-
stycji - EIFFAGE Budownic-
two  MITEX SA. w Warszawie. 

- Jesteśmy zainteresowani, 
aby najlepsze realizacje, które 
zmieniają przestrzeń publicz-
ną i podnoszą ich atrakcyjność, 
były doceniane i promowane  
- stwierdził marszałek Mie-
czysław Struk. - Filharmo-
nia Kaszubska w Wejherowie 
może być przedmiotem dumy 
wejherowian, mieszkańców po-
wiatu wejherowskiego i całego 
Pomorza. 

- Jesteśmy pod wrażeniem, 

Modernizacja Roku 2012

Kolejna nagroda 
Władze samorządowe Wejherowa kolejny raz zostały wyróż-

nione za inwestycje w mieście. Tym razem znalazły się w gronie 
laureatów XVii edycji ogólnopolskiego Konkursu „Moderni-
zacja roku 2012”. dyplomy wręczył marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk w Sali Herbowej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku.

że w niewielkim mieście po-
wstał tak fantastyczny obiekt 
jak Filharmonia Kaszubska, 
który służy nie tylko mieszkań-
com Wejherowa i powiatu, ale 
też Trójmiasta i turystom – po-
wiedział roman Pikuła.  

- To ważny dzień dla sa-
morządu i mieszkańców Wej-
herowa, gdy z rąk Marszałka 
otrzymujemy podziękowanie 
za rewitalizację Śródmieścia, 
budowę Filharmonii i termo-
modernizację budynku Zespołu 
Szkół nr 2 na Śmiechowie – po-
wiedział zastępca prezydenta 
Bogdan Tokłowicz.

 zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz i skarb-
nik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz odbierają dyplomy od 
marszałka pomorskiego, Mieczysława Struka. 

W poprzednim wydaniu 
„Pulsu Wejherowa” informo-
waliśmy o przyznaniu Urzędo-
wi Miejskiemu w Wejherowie 
innej prestiżowej nagrody, 
związanej z realizacją nowej 
siedziby WCK. 

„Kryształ Przetargów Pu-
blicznych” przyznano wła-
dzom miasta za przejrzysty, 
uczciwy i korzystny wybór 
wykonawcy Wejherowskiego 
Centrum Kultury.

Wcześniej był
Kryształ Przetargów

W Gdyni podpisano 
umowy na dostawę energii 
elektrycznej dla gmin z me-
tropolitalnego forum Norda. 
Przeprowadzony przetarg 
wygrały dwie firmy energe-
tyczne: Enea oraz Tauron 
– Polska Energia. Pierw-
sza dostarczać będzie prąd 
do budynków, a druga do 
zasilania oświetlenia miej-
skiego. Podział przetargu 
na dwie osobne części umoż-
liwił uzyskanie jeszcze ko-
rzystniejszych warunków 
niż w przypadku przetargu 
całościowego. 

Dzięki decyzji o wspól-
nym zakupie energii gminy 
zaoszczędzą 40 procent w 
porównaniu do cen z zeszłe-
go roku. Przekładając to na 
konkretne kwoty - cała gru-
pa zaoszczędzi 4,974 mln 
zł brutto, a Gmina Miasta 
Gdyni 3,242 mln zł brutto.

W ramach grupy zakupo-
wej Norda umowę podpisały: 
Gmina Miasta Gdyni, Mia-
sto Hel, Miasto Jastarnia, 
Gmina Kosakowo, Gmina 
Krokowa, Gmina Liniewo, 
Gmina luzino, Gmina 
Miasto reda, Gmina Mia-
sta rumi, Gmina Miasta 
Wejherowo, Gmina Wiej-
ska Wejherowo, Gmi-
na Miasta Władysławowo. 
Umowy podpisały także 
dwie instytucje: Akademia 
Morska i firma Abruko Sp. 
z o.o. z Władysławowa.

Większe zakupy to 
większe oszczędności. 
Gminy stowarzyszone 
w Metropolitalnym Fo-
rum Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów 
i Starostów nordA 
będą kupować prąd 
wspólnie, dzięki cze-
mu zapłacą mniej za 
energię elektryczną.  
W stowarzeniu jest 
kilka gmin z powiatu 
wejherowskiego, któ-
re zyskają na tej de-
cyzji.

Dla gmin

Tańszy
prąd

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że kolejny sympatyk 
Platformy Obywatelskiej musiał publicznie przepraszać na ła-
mach „Dziennika Bałtyckiego” prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta za fałszywe oskarżenia z okresu ostatniej 
kampanii wyborczej do samorządu w roku 2010. 

Były to już trzecie publiczne przeprosiny pod adresem 
Krzysztofa Hildebrandta po procesach sądowych, przegranych 
przez przeciwników prezydenta. Poprzednio Piotr Ruszewski 
redaktor naczelny „Faktu Wejherowskiego”, „Expressu Powiatu 
Wejherowskiego” i członek Platformy Obywatelskiej, który z li-
sty PO startował do Rady Miasta, musiał opublikować przepro-
siny na pierwszej stronie.   

To, że samorządowa kampania wyborcza w 2010 r. była wy-
jątkowo brudna, jest już oczywiste. Po wyrokach sądów widać 
jak na dłoni, że przeciwnicy Krzysztofa Hildebrandta posuwali 
się do kłamstw i oczerniania. Patrząc na to co się dzieje podczas 
sesji Rady Miasta Wejherowa i poza nią można odnieść wraże-
nie, że ta kampania trwa nadal.  

W „Gryfie Wejherowskim” z 11.10.2013 r. na str. 7 ukazał się 
wywiad z Józefem Reszke po kolejnym wyborze przez członków 
partii na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powie-
cie wejherowskim. J. Reszke pełni też funkcję starosty wejhe-
rowskiego. 

Na pytanie „Czy można liczyć na polepszenie współpracy 
między władzami powiatu, a Wejherowa? Ludzie mają dość 
kłótni i oskarżeń”  przewodniczący Józef Reszke odpowiedział: 
„To zależy od prezydenta, to on zerwał koalicję w Radzie Miasta”.

Otóż Józef Reszke publicznie kłamie! Prezydent nie zrywał 
żadnej koalicji w Radzie Miasta, takiej koalicji nigdy nie było. 
Platforma Obywatelska od samego swojego powstania w 2001 
roku atakuje w Radzie Miasta Wejherowa i poza nią Krzyszto-
fa Hildebrandta i dąży do pozbawienia go urzędu Prezydenta 
Miasta. Trzykrotnie w wyborach samorządowych, w roku 2002, 
2006 i 2010, wystawiała swojego kontrkandydata na prezyden-
ta Wejherowa. O brudnej kampanii wyborczej napisałem na po-
czątku. Platforma starała się zablokować i krytykowała liczne 
inicjatywy i pomysły prezydenta, choćby dla przykładu: zaczy-
nając od budowy krytego basenu, poprzez modernizację Parku 
Miejskiego im. Majkowskiego, na budowie nowego WCK - Fil-
harmonii Kaszubskiej kończąc. 

O jakiej zatem koalicji i jej zrywaniu mówił Reszke? 
Chyba wszyscy mieszkańcy, którzy choć trochę interesują się 

życiem społeczno-politycznym w Wejherowie wiedzą, że Plat-
forma „od zawsze” była i jest w opozycji do prezydenta Krzyszto-
fa Hildebrandta. Czy nie wie o tym szef Platformy Józef Reszke? 

W mojej opinii była to próba oczerniania prezydenta Hilde-
brandta przez starostę Reszke. Kłamstwo, które miało pokazać, 
że niby prezydent zerwał jakąś koalicję i nie chce zgody. Widać 
wspomniane wyroki sądowe niczego Józefa Reszke nie nauczy-
ły i PO dalej robi swoje. 

Zgoda zależy od Platformy, Panie Starosto! A to Pan jest jej 
przewodniczącym i zależy w szczególności od Pana. 

Zgoda nastąpi po zaprzestaniu ciągłych kłótni i ataków, 
oskarżeń i zwykłego obrażania prezydenta przez członków 
Platformy, w tym przez Pana pracowników ze starostwa, zasia-
dających w Radzie Miasta.                     Dr puls

Starosta Reszke kłamie

O zerwaniu koalicji, 
której nie było

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Karczemki zdobyły za-
szczytny tytuł oraz nagrodę w 
wysokości 20 tys. zł z przezna-
czeniem na cele sołectwa. Pod-
czas uroczystości w Urzędzie 

Wieś Karczemki w gminie Szemud zajęła drugie miejsce w tegorocz-
nej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013”. 

Nagrodzona miejscowość w gminie Szemud 

Piękna wieś Karczemki
Marszałkowskim w Gdańsku 
nagrodę w imieniu mieszkań-
ców odebrał sołtys eugeniusz 
Walkusz wspólnie z wójtem 
ryszardem Kalkowskim. 

Komisja konkursowa oce-
niała estetykę, ład i porządek, 
dbałość o środowisko przyrod-
nicze, ochronę i kultywowanie 
dziedzictwa kulturowego.
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MIASTO I POWIAT

Miejska uroczystość z okazji 
Święta Niepodległości w Wej-
herowie odbyła się 8 listopada 
w Zespole Szkół nr 2. Uczniowie 
zaprezentowali widowisko po-
etycko-historyczne, a młodzież 
z  Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Wejherowie pod 
batutą Ireneusza Stromskiego 
zagrała patriotyczny koncert. 
O roli patriotyzmu w wycho-
waniu młodego pokolenia mó-
wiła najpierw dyrektor ZS nr 
2  Beata dampc, a następnie 
Bogdan Tokłowicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

- To święto było radosne dla 
naszych przodków, radosne 
jest i dla nas – potomków tych, 
którzy walczyli o wolność i 95 
lat temu ją odzyskali – powie-
dział prezydent Tokłowicz, pod-
kreślając, że 11 Listopada jest 
symbolem zwycięstwa niepod-
ległości Polski, ale także symbo-
lem przyszłej Polski, dla której 
warto pracować i uczyć się.

Druga część obchodów Świę-
ta Niepodległości odbyła się w 
Kolegiacie, gdzie modlono się 
za Ojczyznę podczas uroczystej 
mszy świętej. Potem delegacje 
władz miasta, kombatantów, 
wojska, policji i innych służb, 
a także delegacje organizacji i 
Powiatowego Cechu Rzemiosł, 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw – ZP składały kwiaty 
pod pomnikiem na Skwerze 
Jana Pawła II obok Kolegiaty.

11 listopada w powiecie wejherowskim odbyły się msze 
święte za ojczyznę, apele, koncerty, parady z udziałem star-
szych mieszkańców oraz młodzieży. nigdzie nie zabrakło 
pocztów sztandarowych i przedstawicieli władz samorządo-
wych, a co najważniejsze nie brakowało młodzieży.

Msza święta i oddanie hołdu 
bohaterom to główne elementy 
uroczystości patriotycznych w 
Luzinie. 11 Listopada mimo 
nieprzychylnej deszczowej po-
gody mieszkańcy gminy spotka-
li się w kościele św. Wawrzyńca, 
a po mszy św. przeszli pod Po-
mnik Powstańców i Wojaków. 
Wójt gminy Luzino Jarosław 
Wejer przypomniał postać Na-
czelnika Józefa Piłsudskiego i 
wydarzenia sprzed 95 lat, a tak-
że bohaterów, którzy nie tylko 
przed 1918 rokiem walczyli o 
niepodległą Polskę. 

Przywołano ich podczas Ape-
lu Poległych, który przygotowali 
harcerze z luzińskiego Szczepu 
ZHP. Kombatanci, radni Rady 
Gminy, strażacy, leśnicy i in-
ne delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem, a Orkiestra Dęta 
przy gminnym ośrodku kultu-
ry zagrała pieśni patriotyczne. 

Uroczystości patriotyczne 

odbyły się także w innych gmi-
nach i wsiach. Świętowano rów-
nież w szkołach. W I LO Święto 
Niepodległości przebiegało pod 
hasłem „Cieszmy się Polską”.

Uczniowie wraz z absolwen-
tami  zorganizowali  koncert 
muzyki i pieśni patriotycz-
nych w nowoczesnej aranżacji, 
a także konkursy historyczne.  
Szkołę udekorowano barwami 
narodowymi. Na prośbę Samo-
rządu Uczniowskiego ucznio-
wie i nauczyciele przybrali 
biało-czerwone stroje. W szkol-
nej galerii przez cały dzień pre-
zentowano film o początkach 
polskiej niepodległości, przygo-
towany przez uczniów klasy I.

- Zaangażowanie młodzieży 
w obchody święta uświadamia, 
że można bez kompleksów i 
równocześnie  nadmiernego 
patosu  cieszyć  się polskością 
- mówi Bożena Conradi, dy-
rektor ZSP nr 1.

11Listopada: uroczyście i patriotycznie

cieszmy się Polską

luzińscy harcerze uczestniczyli w uroczystości z okazji Święta niepodległości.Samorządowcy, duchowni i kombatanci pod Pomnikiem Powstańców i Wojaków w luzinie.

W i lo w Wejherowie Święto niepodległości przebiegało pod hasłem „Cieszmy się Polską”.

Widowisko patriotyczne podczas uroczystości w zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. z wej-
herowskiej Kolegiaty pochodzi natomiast małe zdjęcie obok artykułu. 

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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POWIAT

Starosta podkreślił, że na 
drogi powiatowe nie wycią-
gnie ani złotówki, jeśli sa-
morządy gminne nie będą 
partycypować w ich budowie 
w 50 procentach. Przypo-
mnijmy zatem, że budowa i 
remonty dróg powiatowych to 
ustawowy obowiązek powia-
tu, a nie gmin. 

Sprawom drogowym po-
święcona będzie najbliższa 
sesja Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego, 29 listopada.

SKonFliKToWAnY 
STAroSTA
Pretensje do Józefa Resz-

ke mają samorządowcy szcze-
bla gminnego. Nie dość, że 
budują własne drogi, to jesz-
cze podpisali z powiatem wej-
herowskim porozumienie, w 
myśl którego będą dokładać 
50 proc. pieniędzy do dróg po-
wiatowych na ich terenie. 

Teraz wójtowie uważa-
ją, że zostali oszukani, a sta-
rosta Reszke stosuje wobec 
nich swoisty szantaż. Najdo-
bitniejszym przykładem jest 
niedawny list Zbigniewa Wal-
czaka, wójta gminy Gniewino. 
Wyliczył on, że gmina prze-
znaczyła ostatnio na drogi po-
wiatowe dwukrotnie więcej 
niż Starostwo. Radni Gniewi-
na już wypowiedzieli Zarzą-
dowi Powiatu krzywdzące ich 
porozumienie.

- Gmina Gniewino ze 
zdziwieniem i oburzeniem 
przyjęła stanowisko Zarzą-
du Powiatu Wejherowskiego 
uzależniające dalsze funk-
cjonowanie porozumienia w 
sprawie przejęcia przez Gnie-
wino i utrzymania dróg po-
wiatowych w naszej gminie od 
partycypowania przez nas w 
kosztach planowanego przez 
Powiat remontu drogi Bol-
szewo-Żelazno - napisał wójt 
Zbigniew Walczaka. - Uzależ-
nienie przez Zarząd Powiatu 
dalszego funkcjonowania po-
rozumienia od przekazania 
przez nas kwoty 300 tys. zł 
na remont drogi, poza faktem 

Nie będzie remontów dróg powiatowych

W kasie coraz mniej
Starosta Józef reszke (Platforma obywatelska) zapowiedział drastyczne cięcia w 

wydatkach na remonty i budowę powiatowych dróg w ciągu najbliższych lat. - Możli-
wości powiatu w tym zakresie są niewielkie - mówił starosta reszke na ostatniej sesji 
rady Powiatu, dodając, że na drogi będzie zaledwie ok. 2-3 mln zł rocznie i nic więcej! 

nieuprawnionego szantażu, 
jest tym bardziej oburzające, 
gdy odniesie się je rzeczywi-
stych kosztów utrzymania 
powierzonych nam dróg po-
wiatowych i dalszych nakła-
dów przez nas poniesionych. 
Gmina Gniewino wydało na 
inwestycje na drogach powia-
towych ponad 10 mln zł, przy 
niecałych 5 mln zł wsparcia 
powiatowego. Kolejne rosz-
czenia finansowe Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 
należy uznać za aroganckie 
i niemające związku z jakim-
kolwiek partnerstwem.

ProBleMY
MAJĄ TeŻ inni
Problemy mają inne samo-

rządy, m.in. miasto Wejhe-
rowo, zmuszone do podjęcia 
podobnych działań. Chodziło 
nie tylko o koszty w party-
cypowaniu modernizacji, re-
montów i budowy dróg, ale 
też o koszty odśnieżania wej-
herowskich ulic, które należą 
do powiatu.

Za wiele niepowodzeń sta-
rosta zaczął obarczać wójtów. 
Podczas sesji mówił m.in., że 
wójt Luzina zablokował budo-
wę dalszego ciągu drogi do Ze-
lewa, zaś wójt Henryk Skwarło 
(gmina Wejherowo) podobno 

ciągle zmienia zdanie. 
WłAdzA iGnorUJe 
MieSzKAńCóW
J. Reszke niepochlebnie 

wyraził się również o wójcie 
Choczewa. Zapowiedział, że 
nie da pieniędzy na chodni-
ki, czyli na poprawę bezpie-
czeństwa przechodniów (w 
tym dzieci uczęszczających do 
szkoły po zmroku), albowiem 
priorytetem dla powiatu są 
drogi. W ten sposób starosta 
torpeduje wiele oddolnych ini-
cjatyw mieszkańców. 

- Ostatnio wójt Choczewa 
do mnie napisał, że oni chcą 
chodniczków. Oczywiście, ne-
gatywnie to zaopiniowaliśmy. 
Wszyscy chcą kawałek chod-
niczka. Tylko chodniczek nie 
załatwia sprawy. Ja uważam, 
że gminy są od chodników i 
każdemu wójtowi po kolei to 
mówię. Teraz wójt Skwarło 
napisał, że chce 5 chodnicz-
ków, choć 2 dni wcześniej roz-
mawialiśmy o drogach, a on 
mi złożył wnioski na chodni-
ki - stwierdził starosta Józef 
Reszke.

Wychodzi więc na to, że sta-
rosta jest już skonfliktowany z 
większością samorządowców. 
Czyżby wszyscy byli źli, tylko 
starosta Reszke dobry?

Ten zabytkowy budynek w centrum redy, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie sprzedało za symboliczną 
złotówkę.                                                Fot. Ryszard Wenta

Najgorsze jest jednak to, 
że władza powiatowa ignoruje 
postulaty mieszkańców. Sko-
ro ludzie chcą chodników to 
należy je robić, a nie obrażać! 

Poza tym budowa chodni-
ków na drogach powiatowych 
to ustawowy obowiązek sta-
rosty, a nie wójtów. J. Reszke 
znów o tym zapomina.

PieniędzY zAWSze 
zA MAło, Ale ...
Podczas ostatniej sesji sta-

rosta Józef Reszke ironizował, 
że drogi powinny być... w jak 
najgorszym stanie, nie należy 
ich remontować i budować, po-
nieważ najwięcej wypadków 
samochodowych ma miejsce 
na trasach z asfaltową na-
wierzchnią. Im gorsze drogi, 
tym będzie bezpieczniej. 

Takie stwierdzenia, pada-
jące z ust Józefa Reszke, który 
jest jednocześnie szefem PO 
w powiecie wejherowskim, a 
więc partii rządzącej krajem, 
zapewne nie są na miejscu i 
obrazują stosunek tej partii 
do wyborców. Wiadomo, że 
pieniędzy na wszystko jest 
zawsze za mało. 

Warto jednak czasem za-
stanowić się, czy wydaje się 
te pieniążki racjonalnie? 

Wielu mieszkańców po-
wiatu wejherowskiego pyta 
na przykład, po co starosta 
Józef Reszke sprzedał wart 
kilka milionów zabytkowy 
budynek w Redzie za… 1 
zł (słownie: jedną złotów-
kę)? Sprzedając pałacyk w 
samym centrum Redy, przy 
ulicy Gdańskiej, można było 
pozyskać od nabywcy w dro-
dze przetargu tyle pieniędzy, 
że wystarczyłoby na moder-
nizację, remont i budowę 
wielu kilometrów dróg oraz 
chodników. A teraz co? 

Nie ma pieniędzy na drogi, 
ale na ciągłe zatrudnianie no-
wych urzędników starostwa 
to są (6,1 mln zł rocznie)? 

Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Rosną także urzędnicze pensje. W Starostwie w 2002 roku zara-
biało się 2465 zł w przeliczeniu na jeden pełny etat, zaś w 2012 roku 
już 3641 zł brutto. To wzrost o 48 procent. Jeszcze 10 lat temu wy-
nagrodzenia pochłonęły łącznie 3,1 mln zł, natomiast obecnie staro-
stwo wydaje na pensje 6,1 mln zł.

Ewidentnie widać, że na „zielonej wyspie”, którą obiecywał pre-
mier Tusk biurokracja rozrasta się w szalonym tempie. Platforma 
Obywatelska postulowała tanie państwo. A przecież właśnie sta-
rosta Józef Reszke jest szefem struktur PO w całym powiecie wej-
herowskim. I jakoś nie widać, aby wprowadzał w życie program 
modernizacji państwa lansowany przez Platformę Obywatelską. W 
ciągu 10 lat zwiększył bowiem liczbę swoich urzędników o 49 osób.

Być może urzędnik jest bardziej zapracowany niż kasjerka w su-
permarkecie, która zarabia minimalną krajową i często ma kłopoty 
z uzyskaniem zgody szefa, aby w trakcie swojej zmiany wyjść do to-
alety. Trzeba było się uczyć - to najczęściej padający argument z ust 
kadry samorządowej. Ale to tylko część prawdy, gdyż w supermarke-
tach za ladą stoi już wiele kobiet z wyższym wykształceniem. 

Nie mają innego wyjścia z powodu dramatycznie wysokiego bez-
robocia. Ich pechem jest, że nie miały tzw. kontaktów.

Zarobki w wejherowskim starostwie (3641 zł) nieszczególnie od-
biegają od uzyskiwanych w administracji publicznej. Średnia płaca 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosiła 4000 zł, 
Rozwoju Regionalnego 4189 zł, Skarbu Państwa 4256 zł. Najwyższe 
wynagrodzenia otrzymują pracownicy Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych (6550 zł) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (7409 zł).

Obietnice oszczędności w administraji składają przed wyborami 
politycy wszystkich opcji, a potem zapełniają urzędy w dużej mie-
rze swoimi ludźmi. Z pewnością wielu urzędników powie, że to nie-
prawda, bo regularnie przybywa im pracy i potrzebują dodatkowej 
pomocy. Gdyby jednak dobrze się rozejrzeć, to wiele stanowisk nale-
żałoby natychmiast zlikwidować, bo są marnotrawieniem pieniędzy. 

Praca w administracji samorządowej postrzegana jest wciąż jako 
bardzo atrakcyjna, bo to niesłychanie komfortowe zajęcie. Urzędnik 
pracuje w ustalonych godzinach, ma wysoką, stałą pensję, a jeśli do-
brze wykonuje swoje obowiązki, praktycznie nie musi obawiać się o 
posadę. Nawet, jeśli na co dzień robi niewiele. 

Szkoda, że my wszyscy musimy się do tego dokładać.                   
         ryszard wenta
                          ryszard.wenta@gmail.com

Administracja rośnie

Więcej urzędników 
w Starostwie

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie w 
ciągu ostatnich 10 lat zatrudnienie wzrosło o 44 
procenty. W 2002 roku powiatowa administracja 
liczyła 112 pełnych etatów, zaś na koniec 2012 ro-
ku było ich już 161. Rzeczywista liczba urzędników 
jest większa, gdyż nie wszystkie osoby posiadają 
umowy na cały etat.

liczba zatrudnionych w Starostwie w Wejherowie.
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ROZMAITOŚCI

Konkurs na najładniejszą 
ozdobę choinkową przezna-
czony jest dla dzieci z klas 
1-3 szkół podstawowych oraz 
ośrodków szkolno-wycho-
wawczych w Wejherowie. Do 
wykonania ozdób choinkowych 
należy wykorzystać materiał 
wodoodporny (np. plastik, me-

 W grudniu na wejherowskim rynku pojawia się bożonarodzenio-
wy żłóbek, a wokół niego świerki i choinkowe ozdoby, przygotowa-
ne przez dzieci w ramach miejskiego konkursu. Czas już zabrać się 
do pracy, bo prezydent Wejherowa ogłosił kolejny konkurs. 

tal, orzechy, suszone owoce, 
sznurek, pióra, skórę, korek, 
fizelinę, opakowania po jogur-
tach, modelinę, itp). Wielkość 
prac powinna być dopasowana 
do wielkości domowego drzew-
ka świątecznego. 

Na ocenę wpływać będzie 
pomysł dzieci i atrakcyjność 

wykonanej ozdoby. Każdy 
uczestnik konkursu może wy-
konać jedną pracę, która musi 
być podpisana (imię, nazwisko, 
nazwa szkoły i klasa).  Do każ-
dej ozdoby choinkowej musi być 
przymocowany długi sznurek 
bądź wstążka. 

organizatorzy przewi-

Konkurs dla dzieci na ozdoby choinkowe

Nagrody od św. Mikołaja
dują atrakcyjne nagrody, 
które zostaną wręczone 6 
grudnia br. w dniu św. Mi-
kołaja na Placu Jakuba 
Wejhera. Po konkursie ozdoby 
zostaną zawieszone na drzew-
kach przy Świątecznej Szopce. 

Prace należy dostarczyć w 
terminie do 29 listopada br. 
do Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie, Plac Jakuba Wej-
hera 8, pokój nr 5. 

Dodatkowych informacji 
udziela Urząd Miejski pod nu-
merem tel. 58 677 70 58.

Tak było w zeszłym roku. Święty Mikołaj - w tej roli 
prezydent K. Hildebrandt - obdarował upominkami 
wielu małych wejherowian.

  
                   Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz jedenasty:

KONKURS NA NAJbARDzIEJ 
     ATRAKcYJNĄ DEKORAcJĘ ŚWIĄTEczNĄ   

 bALKONU, OKNA LUb OGRODU 
 NA TERENIE MIASTA WEJhEROWA

celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności 
i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności 
podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku 
czasu Świąt bożego Narodzenia i Nowego Roku.

REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów obiektów położonych 

na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie.
2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana 
w dwóch kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i  balkonów w domach 
     jedno- i wielorodzinnych
II - dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- 
     i wielorodzinnych.
3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg następujących 

kryteriów:
•		pomysłowość	i	samodzielność	dekoracji,
•		widoczność	dekoracji	z	zewnątrz,
•		niepowtarzalność	zgłoszonej	dekoracji	na	danym	obiekcie,
•		ogólny	wyraz	estetyczny.
4. Punktacja: od 4 do 16 punktów.
5. W terminie do 20 stycznia 2014r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po 3 miej-

sca w każdej kategorii. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane 
nagrody. 

6. zgłoszenia pisemne do dnia 30 grudnia 2013r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12. Mar-
ca 195, Wejherowo. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58/  677-71-03   lub 677-71-06.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela, numer telefonu, rodzaj dekoracji przed-

stawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na którym umieszczono dekorację.
7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.), 

po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. Zgłoszenie musi zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i 
numer telefonu osoby zgłaszającej.

8. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po uprzednim uzyskaniu 
zgody właściciela.

9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
10. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

O g ł O s z e n i e

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych

z pracą pod rękę
Z wizytą przybył Jakub 

nowak z Centrum Ster, któ-
ry jest koordynatorem projektu 
aktywizacji zawodowo-społecz-
nej osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną oraz Anna 
Maszke, która pracuje w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym nr 1 w Gdyni. 
Oboje dzielili się wiedzą na 
temat aktywizacji zawodowej, 
zatrudniania i wspierania osób 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Pan Jakub jest też 

16 listopada w Wejherowie odbyło się spotkanie dyskusyjno-warsztatowe 
pt. „z pracą pod rękę”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy oso-
bom niepełnosprawnym „Przystanek”.

przedstawicielem stowarzysze-
nia „Na drodze ekspresji”, któ-
re promuje i dostrzega potencjał 
zawodowy osób niepełnospraw-
nych. Druga część spotkania 
miała charakter warsztato-
wy, a uczestniczyli w niej na-
uczyciele ze Specjalnej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy w 
Powiatowym Zespole Kształce-
nia Specjalnego w Wejherowie 
i pracownicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Gdyni. 

Temat aktywizacji zawodo-

Cele i zadania Rady bę-
dą realizowane poprzez: ści-
słą współpracę z samorządem 
oraz rekomendowanie swoich 
przedstawicieli do Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, 
inicjowanie, współtworzenie i 
opiniowanie projektów ustaw, 
uchwał i innych aktów praw-
nych, w szczególności dotyczą-
cych sektora pozarządowego, 
a także prezentowanie wspól-
nego stanowiska w  sektorze 

22 października br. powstała rada organizacji Pozarządowych Powiatu 
Wejherowskiego, która jest platformą porozumienia organizacji działających 
na rzecz mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. rada realizuje zadania we 
współpracy i przy wsparciu samorządów powiatu wejherowskiego. 

pozarządowym. Rada będzie 
też m.in. podejmować publicz-
ną dyskusję nad problematyką 
społeczeństwa obywatelskiego, 
wspierać i opiniować działa-
nie organizacji pozarządowych 
oraz grup tych organizacji, jak 
też promować zasady etyczne w 
organizacjach pozarządowych. 
Będzie też opiniować i udzielać 
rekomendacji organizacjom.

Organizacje pozarządowe 
które chcą nawiązać współpra-

cę z Radą mogą kontaktować 
się za posrednictwem poczty 
mailowej: roppw@wp.pl  

Informacji  można zasięgnąć 
na stronie: www. roppw.ma-
nifo.com

Siedziba Rady znajduje się 
w redzie przy ul. Gdań-
skiej 55. 

Członkowie Rady serdecz-
nie zapraszają do współpracy 
wszystkie organizacje pozarzą-
dowe z naszego powiatu.         IJ.

Rada Organizacji Pozarządowych

zaprasza do współpracy

wej jest bardzo ważny w środo-
wisku osób niepełnosprawnych, 
ich rodzin, nauczycieli i tera-
peutów. Wymiana doświadczeń 
i wzajemna integracja pozwala 
płynniej komunikować się mię-
dzy ośrodkami i instytucjami, 
które działają na rzecz osobób 
niepełnosprawnych intelek-
tualnie i z zaburzeniami psy-
chicznymi. Ważny temat został 
podjęty w powiecie wejherow-
skim – to dobry początek na 
działanie w tym zakresie.      IJ.
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eDUKACJA I KULTURA

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa punkt informacji europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O g ł O s z e n i e

Spektakl dla gimnazjalistów

Nil - historia
bohatera

Artyści opowiedzieli i wyśpiewali tragiczną historię generała nila.

Ciekawe połączenie narra-
cji, filmu i archiwalnych zdjęć 
wyświetlanych na ekranie, 
a także muzyki i piosenek 
sprawiło, że widowisko było 
poruszające i ciekawe. Spek-
takl wyprodukowany przez 
Spektrum Art pod patrona-
tem gdańskiego oddziały In-
stytutu Pamięci Narodowej, 
wyreżyserował Wojciech 
rybakowski, znany w Wej-
herowie z wielu przedsięwzięć 
kulturalnych, zwłaszcza te-
atralnych (choćby niedawno 
prezentowane w WCK, wy-
reżyserowane przez niego 
przedstawienie „Ożenek”).

Widowisko, poświęcone  
Emilowi Fieldorfowi Nilowi 
było już pokazywane w Trój-
mieście, m.in. przed rokiem z 

August emil Fieldorf, pseudonim nil, był 
jednym z żołnierzy niezłomnych, tzw. żołnie-
rzy wyklętych, o których nie mówiło się i nie 
pisało w czasach Polski ludowej.  Był boha-
terem, którego tragiczną historię poznali wej-
herowscy gimnazjaliści podczas spektaklu w 
Wejherowskim Centrum Kultury. 

okazji Dnia Żołnierzy Wyklę-
tych w Teatrze „Miniatura” w 
Gdańsku. Tym razem obej-
rzeli je uczniowie i nauczycie-
le gimnazjów w Wejherowie, 
nagradzając artystów dużymi 
oklaskami.

Spektakl był swoistą lekcją 
historii i patriotyzmu. Obecny 
na sali naczelnik Pionu Edu-
kacji Publicznej gdańskiego 
oddziału IPN, dr Grzegorz 
Berendt przypomniał wi-
dzom, że August Emil Fiel-
dorf który walczył, pracował i 
działał dla Polski  jest symbo-
lem wszystkich którzy budo-
wali Rzeczpospolitą.

- Niech ten koncert będzie 
elementem oddania hołdu bo-
haterom, takim jak Nil – po-
wiedział G. Berendt.

W Galerii Wejherowskiego 
Centrum Kultury otwarto wy-
stawę „Wiatr w skrzydła”, 
na której można obejrzeć pra-
ce absolwentów i studentów II 
Pracowni Projektowania Cera-
miki Użytkowej wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, kie-
rowanej przez prof. M. Kociń-
skiego i prof. J. Drzewieckiego.

Wystawa będzie czynna do 
20 grudnia. Wstęp wolny

W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie zapla-
nowano ekspozycję i benefis 
uświetniający czterdziesto-
lecie pracy twórczej Jerze-
go Stachurskiego oraz 
działalności Kaszubskiego 
zespołu regionalnego Ko-
leczkowianie. 

Uroczystość odbędzie się 23 
listopada o godz. 18.00 w sie-
dzibie Muzeum.

40-lecie pracy

benefis w 
muzeum

W WcK

Wystawa
ceramiki
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HISTORIA
z Władywostoku przez Japonię do Wejherowa - uciekały przed wojną i głodem

Ocalone dzieci syberyjskie 

Do Wejherowa przyjecha-
ły wczesną wiosną 1923 r. 
Dzieci najpierw przypłynę-
ły statkiem do Gdańska, a 
stamtąd do naszego miasta. 

Umieszczono je w blokach 
Krajowych Pomorskich Za-
kładów Opieki Społecznej 
(obecnie placówki szkol-
no-wychowawcze przy ul. 
Sobieskiego), gdzie miesz-
kały przez pięć lat. Otoczo-
no dzieci troskliwą opieką, 
m.in. lekarską, a także do-
karmiano, ponieważ dzieci 
były w większości wycień-
czone, wychudzone, słabe. 
Wcześniej wiele wycierpiały.

na Syberii, w Mandżurii i innych odległych oraz nieprzyjaznych miejscach na da-
lekim Wschodzie panowała bieda, głód i cierpienie, związane z trwającą tam wojną 
domową. W takich warunkach, najczęściej w sierocińcach żyły polskie dzieci z rodzin 
zesłańców. Uratowano ponad 800 dziewcząt i chłopców przywożąc je przez Japonię 
do Polski. około 300 tzw. dzieci syberyjskich trafiło do Wejherowa, gdzie mieszkały 
przez kilka lat.

Jedli nawet szczury...
W czasie rewolucji i wojny 

bolszewickiej wszyscy cier-
pieli straszną biedę i głód, a 
najczęstszymi ofiarami tra-
gicznej sytuacji były dzieci, 
wśród nich dzieci polskie.

Pochodziły z rodzin Pola-
ków zesłanych przez carat  
na Syberię i do Mandżurii. 
Niektóre były potomkami 
powstańców listopadowych 
i styczniowych. 

Jak opowiada pisarka i 
dziennikarka regina oso-
wicka, która zajmowała się 
tym tematem i rozmawia-
ła z dorosłymi już „dziećmi 

syberyjskimi”, u progu lat 
dwudziestych na Wschodzie 
nawet szczury stawały się 
pożywieniem. Matki sma-
żyły je dzieciom po to, żeby 
przeżyły straszny czas. Cza-
sem kilkulatkom lub nasto-
latkom udało się coś ukraść 
ze straganu i dzięki temu 
zjeść choćby owoc. W siero-
cińcach było również bar-
dzo źle. Wszędzie panowała 
straszna bieda.

Komitet ratunkowy
Na szczęście znaleźli się 

ludzie, którzy postanowili 
ratować dzieci przed choro-
bami i śmiercią. 

Polonia we Władywosto-
ku starała się o wywiezienie 
dzieci polskich z Dalekiego 
Wschodu. Podjął się tego 
Polski Komitet ratun-
kowy dzieci dalekiego 
Wschodu, a kierownikiem 
akcji ratunkowej był dok-
tor Józef Jakóbkiewicz 
(urodzony w 1892 r.), syn 
uczestnika Powstania Stycz-
niowego. Jego rodziców ze-
słano w góry Kaukazu, a 
Józef studiował medycynę 
w Moskwie. 

W czasie I wojny świato-
wej w 1919 r. został naczel-
nym lekarzem sanitarnym 

we Władywostoku, a póź-
niej naczelnikiem Okrę-
gu Harcerskiego Dalekiego 
Wschodu.

Druga bardzo zasłużo-
ną osobą i jedną z inicja-
torek Polskiego Komitetu 
Ratunkowego była Anna 
Bielkiewicz, nauczycielka, 
która razem z J. Jakóbkie-
wiczem jeździła po sierociń-
cach, wyciągając stamtąd 
polskie dzieci. W punktach 
zbornych we Władywosto-
ku, m.in. w szkołach i w mo-
nasterze, zgromadzono ich 
niemal tysiąc. 

rozpacz i nadzieja
Niektóre dzieci miały ro-

dziców, na ogół matki, które 
zdecydowały się wysłać je za 
pośrednictwem komitetu do 
Polski, byle tylko uratować 
od głodu i zagrożenia wojną. 
Tym większa była rozpacz i 
płacz z powodu rozstania ro-

dzin i opiekunów z dziećmi, 
kiedy te wsiadały na statki 
we Władywostoku. 

Matki, babcie, ciocie nie 
wiedziały, czy kiedykolwiek 
zobaczą dzieci, bo szanse na 
to były niewielkie. W więk-
szości widzieli się wtedy po 
raz ostatni

Jednak zanim udało się 
wywieźć dzieci, Polski Ko-
mitet Ratunkowy apelował 
o pomoc do rządów wielu 
państw na całym świecie. 
Odpowiedziały Stany Zjed-
noczone i Japonia, do której 
było bliżej. 

Anna Bielkiewicz dotar-
ła do Japonii i podobno na 
kolanach błagała tamtej-
szego ministra wojny o po-
moc. Obiecał przysłać statki 
po dzieci i dotrzymał słowa, 
co zaskoczyło organizatorów 
akcji.

dokończenie na str. 11

W 1923 roku dzieci polskie przypłyneły statkiem z Ja-
ponii do Gdańska.

dzieci syberyjskie w ośrodku w Wejherowie. W głębi po lewej stronie Anna Bielkiewicz, natomiast po prawej, z 
drugiej strony choinki - Józef Jakóbkiewicz.
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HISTORIA I KULTURA

Ledwo studenci WUTW rozpoczęli kolejny rok akademicki, 
a już obejrzeli w Teatrze Muzycznym w Gdyni musical „Chło-
pi”. Obejrzeli - to mało powiedziane, raczej uczestniczyli w tym 
wydarzeniu, urzeczeni barwnością, bogactwem scenografii, a 
przede wszystkim muzyką. 

Pięknie podsumował spektakl, obecny na nim niezapomnia-
ny Antek  z filmu  „Chłopi” -  Ignacy Gogolewski mówiąc: „Po-
lacy, nie wycinajcie tego lasu”, zawarłszy w „tym lesie” całe 
piękno folkloru, polskości i tradycji.

  Teatr dotarł też do sal wykładowych WUTW w Wejhero-
wie. Z inicjatywy dyrektor biblioteki Danuty Balcerowicz odby-
wają się tam cotygodniowe zajęcia z teatrologii. Od omówienia 
krótkiej historii teatru sięgającej starożytnej Grecji do teatru 
współczesnego w Europie, urozmaicone pokazem filmowym 
wykłady są fascynujące. Studenci sięgnęli po „Makbeta” ana-
lizując, omawiając i oglądając fragmenty filmu w reżyserii Ro-
mana Polańskiego, by ostatecznie samodzielnie próbować sił w 
graniu niektórych scen.

Jak twierdzą słuchacze, te zajęcia wciągają, nie pozwalają o 
sobie zapomnieć, stają się doprawdy teatromanią. Prawdą jest 
stwierdzenie: życie to teatr lub że teatr odtwarza nasze życie. 
Trzeba zarazić się teatromanią, by zauważyć, jak często scena 
towarzyszy nam w codziennym życiu.

Wracając po spektaklu „Chłopi”, kiedy autokar skręcił w uli-
cę Dworcową i jej wylot zamknęła rozjarzona światłami Filhar-
monia Kaszubska – uczestnicy eskapady głośno wyrażali swój 
zachwyt, mówiąc: to nasz teatr i on jest najpiękniejszy!

Wkrótce odbył się kolejny „kulturalny wyjazd” słuchaczy 
WUTW, tym razem do Ergo Areny, na koncert znakomitego 
Chóru Aleksandrowa. 150- osobowa ekipa chóru, baletu i or-
kiestry przez dwie godziny zachwycała kilkutysięczną widow-
nię swoim kunsztem, profesjonalizmem, cudownymi, głosami, 
pięknem strojów, wspaniałym baletem. Pieśni rosyjskie, ludo-
we, filmowe, dawne i współczesne, m.in. dobrze znane, takie jak 
„Kalinka”, „Oczy czarne”, „Sokoły” śpiewane w języku polskim 
nagradzano gromkimi oklaskami. „Czerwone maki na Monte 
Casino” publiczność jednym głosem zaśpiewała z solistą i chó-
rem. Potem była oczywiście owacja i wzruszenie.

Jeżeli komuś koncert nie podobał się, to tylko dlatego że 
trwał dwie godziny, a nie trzy czy cztery.                          BoZ

WIEŚcI z WUTW

Teatromania
Teatromania – pasja, miłość, fascynacja – 

czym by nie była, staje się częścią  życia wielu 
uczestników Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. zaszczepiona przez polo-
nistkę Wandę Kantecką, dzięki regularnym 
wyjazdom do teatrów Trójmiasta, jest stałym 
zjawiskiem wśród innych zajęć uczelni.

Przy pomocy japońskie-
go Czerwonego Krzyża 
udało się wywieźć z Wła-
dywostoku 877 chłopców i 
dziewcząt w wieku od 1 ro-
ku do 13 lat. Przewieziono 
je do Tokio i Osaki, skąd po 
zakończeniu wojny polsko-
-bolszewickiej mogły przy-
jechać do Polski. 

Wizyta u cesarzowej
W Japonii, gdzie dzie-

ci przechodziły kwaran-
tannę, cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Pisa-
ły o nich gazety, a grupa 
maluchów została nawet 
przyjęta przez cesarzową 
i obdarowana podarkami. 
Każde dziecko dostało ki-
mono i konika polnego w 
klatce. 

Dopiero po 1920 roku, 
kiedy w Polsce skończyła 
się wojna, mogły wyruszyć 
w drogę do nieznanej ojczy-
zny swoich przodków.

Dom w Wejherowie
Jesienią 1922 r.  doktor 

Józef Jakóbkiewicz przy-
jechał do Polski na sta-
łe i zajął się urządzaniem 
Zakładu Wychowawcze-
go Dzieci Syberyjskich w 
Wejherowie. Zorganizował 
dla nich internat, szkołę 
powszechną, przedszko-
le (freblówkę), pokoje na-
uki, bibliotekę, świetlicę, 
gabinet lekarski ze szpi-
talikiem, stołówkę z zaple-
czem kuchennym. 

Znalazło tu swój dom i 
troskliwą opiekę ponad 300 

syberyjskich dzieci. Okre-
sy głodu na Syberii tak 
wryły się dzieciom w pa-
mięć, że podczas posiłków 
część jedzenia zakopywały 
w ziemi, na dziedzińcu lub 
w parku, robiąc żelazne za-
pasy. 

W wejherowskich
szkołach 
Starsi wychowankowie 

kształcili się w wejherow-
skich szkołach. Kilkoro 
dzieci chodziło do gimna-
zjum, wśród nich późniejsi 
lekarze w Kartuzach, bra-
cia Wacław i Wincenty 
danilewiczowie. 

Kilkoro dzieci chodziło 
do ćwiczeniówki i Semina-
rium Nauczycielskiego, 
inni do szkoły handlowej 
i rolniczej. 

Część młodzieży sybe-
ryjskiej uczyła się rzemio-
sła w warsztatach Zakładu 
Wychowawczego i u rze-
mieślników prywatnych. 
Stefan Jakliński termi-
nował w warsztacie szew-
skim mistrza Bistrama, a 
później przez wiele lat śpie-
wał w chórze „Harmonia”. 

Około 100 wychowan-
ków opuściło Zakład, po 
odnalezieniu w Polsce 
krewnych lub wyuczeniu 
się zawodu. 

Jak mówi Regina Osowic-
ka, stosunek mieszkańców 
Wejherowa do przybyszów 
z dalekiego Władywostoku 
był różny. Niektórzy starali 
się im pomagać i wspierać. 
Bywało że rodzice dawali 

dzieciom podwójne śniada-
nia do szkoły, żeby podzie-
lili się z koleżankami i 
kolegami z zakładu.  Inni 
odnosili się dość wrogo lub 
nieufnie, mówiąc o dzie-
ciach „te ruski”. 

Prezydent i prymas
odwiedzili dzieci
W 1923 roku do zakładu 

w Wejherowie przyjechał 
prezydent RP Stanisław 
Wojciechowski i prymas 
Polski, kardynał edmund 
Dalbor, aby odwiedzić 
dzieci syberyjskie. 

Zakład Wychowawczy 
Dzieci Syberyjskich istniał 
do 1928 r. 

 Hufiec Syberyjski
W marcu 1923 r. Jakób-

kiewicz utworzył na tere-
nie Zakładu koedukacyjny 
samodzielny Hufiec Sybe-
ryjski ZHP im. Tadeusza 
Kościuszki i został jego ko-
mendantem. 

Jego zasługą jest także 
wybudowanie i wyposaże-
nie harcerskiej przystani 
żeglarskiej na Helu, gdzie 
corocznie odbywały się 
obozy harcerskie, także z 
udziałem dzieci syberyj-
skich. Wodniacy dyspo-
nowali kilkoma łodziami 
żeglarskimi i wiosłowymi 
oraz jachtem.                  AK.

Dzieci syberyjskie
dokończenie na str. 11

Powyżej i niżej bracia 
Wacław i Wincenty dani-
lewiczowie.

Wszystkie informacje na 
temat dzieci syberyjskich 
oraz zdjęcia uzyskaliśmy 
od Reginy Osowickiej.

zdjecia przygotował Le-
szek Spigarski.

Józef Jakóbkiewicz.

dzieci polskie wyruszyły z dalekiego Władywostoku... ...aby znależć dom i opiekę w Wejherowie.
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RZeMIOSŁO

Nie tylko torty o różnych 
smakach i efektownych de-
koracjach, ale też kilkadzie-
siąt gatunków innych ciast 
powstaje od kilkunastu lat 
w Cukierni „Iwonka” Janu-
sza Labudy. Zakład cukierni-
czy oraz sklep mieszczą się w 
Łęczycach, gdzie pan Janusz 
mieszka wraz z rodziną. 

noWA CUKierniA
W WeJHeroWie
Od niedawna również 

wejherowianie mogą poznać 
smak ciast z łęczyckiej cu-
kierni, ponieważ w Wejhe-
rowie Śmiechowie, przy ul. 
Waśkowskiego (obok Ze-
społu Szkół nr 2) otwarto 
niedawno sklep firmowy Cu-
kierni „Iwonka”. 

W ładnie urządzonym lo-
kalu można nie tylko ku-
pić ciasta oraz chleb, ale też 
usiąść i zjeść na miejscu słod-
kie przysmaki.

W rodzinie Janusza La-
budy, mieszkającego w dzie-
ciństwie w miejscowości 

Wejherowscy rzemieślnicy – Janusz Labuda

Liczy się smak i wygląd ciast
Miał być fryzjerem i nawet rozpoczął naukę w tym za-

wodzie, ale z różnych powodów musiał zmienić plany i zo-
stał cukiernikiem. Wbrew pozorom te dwa zawody mają 
jednak coś wspólnego. Układanie fryzur oraz dekorowa-
nie tortów i innych ciast wymaga zdolności artystycznych. 
Janusz labuda, bo o nim mowa, najbardziej lubi zajmo-
wać się dekorowaniem tortów. ich wygląd, obok smaku, 
ma bardzo duże znaczenie.

Łebunia (powiat lęborski),  
nie było cukierniczych trady-
cji. Jeden z wujków wpraw-
dzie był piekarzem, ale nikt 
nie zajmował się zawodowo 
słodkościami. 

Pan Janusz prowadzi ta-
ką działalność jako pierw-
szy, ale być może jeden z jego 
trzech synów pójdzie kiedyś 
w ślady taty?

od UCzniA 
do MiSTrzA
Jak każdy rzemieślnik, 

który przechodzi drogę od 
ucznia do mistrza, J. Labuda 
najpierw uczył się w renomo-
wanym zakładzie państwa 
Wentów w Lęborku. Teraz 
sam jest mistrzem i szkoli 
uczniów. Oprócz tego zatrud-
nia kilku pracowników.

- Nasze słodkie wyroby 
przygotowywane są na bazie 
własnych, sprawdzonych re-
cepturach i technologii – mówi 
właściciel Cukierni „Iwonka”. - 
Bardzo ważna jest  wysoka ja-
kość surowców, używanych do 

pieczenia ciast, no i umiejęt-
ności cukierników, od których 
wiele zależy. Ciasta muszą też 
ładnie wyglądać i zachęcać do 
spróbowania. Estetyczny i cie-
kawy wygląd to też dla nas wy-
zwanie. Zwłaszcza gdy chodzi 
o wytworne wyroby na specjal-
ne okazje. 

ŚWięTA i ŚlUBY
Janusz Labuda przyzna-

je, że lubi eksperymentować, 
poszukiwać nowych smaków 
na bazie różnych produktów. 
Dlatego obok tradycyjnych 
ciast, takich jak drożdżówka, 
serniki, czy szarlotki, propo-
nuje klientom także nowości. 
Jedne i drugie ciasta mają 
swoich zwolenników. 

Zbliżają się Święta Boże-
go Narodzenia i na pewno 
najważniejsze w tym czasie 
będą tradycyjne pierniki, a 
także makowce, kojarzące 
się wszystkim ze świątecz-
nym stołem.

- Zawsze w okresie świąt 
królują tradycyjne wypieki, 

takie jak pierniki na Boże 
Narodzenie oraz mazurki na 
Wielkanoc, ale w ciągu roku 
chętnie próbujemy czegoś in-
nego - mówi Janusz Labuda.

Na wesela i inne przyję-
cia, zamawiane są okoliczno-
ściowe torty z napisami lub 
specjalnymi dekoracjami.

Młode pary zwracają uwa-
gę zarówno na smak, jak i 
wygląd weselnego tortu i naj-
częściej szukają czegoś nowe-
go, oryginalnego. Chcą mile 
zaskoczyć swoich gości.

W CeCHU
i rAdzie GMinY
Janusz Labuda jest człon-

kiem Powiatowego Cechu 
Rzemiosł, Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw - Związku 
Pracodawców. Jest też człon-
kiem Komisji Egzaminacyj-
nej w Izbie Rzemieślniczej w 
Gdańsku.

- Prężnie działający po-
wiatowy Cech Rzemiosł w 
Wejherowie integruje rze-

mieślników, również mojej 
branży - mówi Janusz La-
buda. - Mimo, że na co dzień 
prowadzimy konkurencyjne 
firmy, podczas spotkań w Ce-
chu rozmawiamy o naszych 
wspólnych  problemach. Po-
za tym chodzi o wymianę in-
formacji, szkolenia, a także 
o podtrzymywanie tradycji. 
To ważne i pożyteczne dzia-
łanie. Dobrze układa się też 
współpraca rzemieślników  
ze Starszym Cechu.

Janusz Labuda jest rad-
nym Gminy Łęczyce. Intere-
suje go polityka lokalna oraz 
wszystko, co dzieje się na te-
renie gminy. 

- Jestem przewodniczą-
cym Komisji Rolnej i Ochrony 
Środowiska oraz członkiem 
Komisji Gospodarczej Rady 
Gminy Łęczyce - informuje 
J. Labuda. - Jako radny zaj-
muję się różnymi sprawami, 
ale w ostatnich miesiącach 
chyba najbardziej ustawą 

o gospodarowaniu odpada-
mi komunalnymi. W naszej 
gminie nowy system, w tym 
segregacja odpadów, funk-
cjonuje naprawdę dobrze i 
nie mamy  z nim  większych 
problemów - mówi radny Ja-
nusz Labuda.

Zajęty pracą zawodową i 
dodatkową działalnością cu-
kiernik nie ma zbyt wiele 
wolnego czasu. Ale jeśli się 
uda wygospodarować czas 
na wypoczynek, pan Janusz 
chętnie podróżuje z rodziną. 
Lubi też gotować.

Oczywiście najważniejsza 
jest rodzina i czas spędzony z 
żoną oraz synami.

Anna Kuczmarska

Janusz labuda w swojej nowej cukierni w Wejherowie.

Nowa cukiernia 
w Wejherowie
- Śmiechowie
ul. Waśkowskiego 13

zaprasza codziennie 
w godzinach:
pon.-pt.     7.00-17.00
sobota       7.00-15.00
niedziela  8.30-15.00

Cukiernia „Iwonka” zajęła 
niedawno pierwsze miejsce  
w plebiscycie czytelników 
„Dziennika Bałtyckiego” - 
„Smakosz 2013” na najlepszą 
cukiernię w powiecie wejhe-
rowskim.

R e K L A M A
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Pierwsze spotkanie wejherowianie zaczęli obiecująco i wypraco-
wali okazje podbramkowe, ale zabrakło skuteczności. Potem poje-
dynek się wyrównał, a przed końcem pierwszej połowy głogowianie 
mieli dwie „setki”. W jednym przypadku piłka minimalnie minęła 
słupek naszej bramki, a w drugim odbiła się do słupka. Na najwyż-
sze oceny zasłużył bramkarz Gryfa - W. Ferra. 

W kolejnym meczu, w Stargardzie Szczecińskim, piłkarze Gry-
fa Orlex Wejherowo mieli sporo szczęścia, bo druga część to zdecy-
dowana przewaga gospodarzy. Pierwszego gola dla wejherowian 
strzelił R. Siemaszko, który ubiegł bramkarze gospodarzy. Drugie-
go gola zdobył M. Dettlaff, który strzałem zza pola karnego poko-
nał bramkarza Błękitnych. Tuż przed przerwą padła bramka dla 
Błękitnych, po jednym z rzutów wolnych.

Gryf Orlex Wejherowo: Ferra - Brzuzy, Kostuch, Kochanek, 
Warcholak - Kołc, Dettlaff (Osłowski), Dąbrowski (Szlas), Łuczak, 
Siemaszko - Bejuk (Krzemiński).

Piłka nożna. II liga

Wygrana Gryfa
Wejherowianie na własnym boisku zremisowali 

bezbramkowo z Chrobrym Głogów, a w kolejnym 
pojedynku w Stargardzie Szczecińskim, Gryf or-
lex Wejherowo pokonał Błękitnych 2:1. 

W turnieju wystapiło łącznie 10 drużyn, po 4 najlepsze z WLPN 
(Amator Gościcino, GOSRIT Luzino, Jama Zła, San Marino) i 
Amatorskiej Ligi Orlika z Bożegopola (Jumby Bożepole, De Luxe, 
Husaria Bożepole, Huragan Bożepole) oraz mistrz i wicemistrz Li-
gi Orlika Gminy Wejherowo (ProFan Gościcino i Junak Gowino).

W finale spotkały się dwie najepsze drużyny WLPN: Amator 
Gościcino i GoSriT luzino. Minimalnie lepsi w tym pojedyn-
ku po golu Błażeja Miszki okazali się gracze z Gościcina i to oni 
cieszyli się z końcowego zwycięstwa w turnieju. Najlepszymi strzel-
cami turnieju zostali Max Graczyk i Paweł Rutkowski z 6 golami 
na koncie.

Z rozgrywek grupowych do półfinałów awansowały również 
dwie młode wejherowskie drużyny San Marino i Jamy Zła, co bar-
dzo dobrze świadczy o poziomie organizowanej przy współudziale 
Urzędu Miasta Wejherowa Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej.

Relacja z turnieju na stronie : http://wlpn.futbolowo.pl

Zawodnicy WKB „Gryf” 
Wejherowo: Konrad Kacz-
markiewicz, Mateusz Ku-
biak i damian Jaskulski 
wygrali walki. Dwaj pierwsi z 

W gdyńskiej hali UKS Galeon rozegrano ii Me-
moriał im. Brunona Bendiga. W turnieju wzięły 
udział m.in. kluby z Tczewa, Gdyni, Gdańska, Choj-
nic, i Słupska. Wejherowianie odnieśli tam sukces.

boks. WKb „Gryf”

bokserzy na medal

W pierwszej połowie meczu nie było widać zdecydowanej prze-
wagi żadnej z drużyn. Po zmianie stron, niestety kontuzji doznał 
rozgrywający R. Wicki i trener Tytanów zmuszony był przepro-
wadzić zmiany. Następnie z gry został wykluczony prawy rozgry-
wający T. Bartoś, który z powodu zgromadzonych kar nie mógł 
już wrócić na boisko. Gdy zabrakło na boisku ważnych dla naszej 
drużyny piłkarzy, rzutami z drugiej linii zagrażał gdańszczanom 
już tylko K. Wicki. Gospodarz zaczął powoli „uciekać” z wynikiem. 
Nie udało się już doprowadzić nawet do  remisu.  

Najbliższe spotkanie Tytani Wejherowo rozegrają w sobotę, 23 
listopada z MKS Grudziądz.

Piłka ręczna. Tytani

Porażka w Gdańsku
Piłkarze ręczni Tytani Wejherowo przegrali po-

jedynek z wiceliderem ii ligi, Sokołem Gdańsk. W 
spotkaniu 8 kolejki padł wynik 33:27 (15:14). 

W organizowanym przez WAPn Błękitni Wejhe-
rowo Turnieju Mistrzów dla czołowych drużyn lig 
amatorskich z Wejherowa, Gościcina i Bożegopla 
Wielkiego zdecydowanie najlepsi okazli się przed-
stawiciele Wejherowskiej ligi Piłki nożnej.

Piłka nożna 

Wejherowska Liga

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START 
w Wejherowie (tel. 607 328 262) zaprasza na 

OTWARTE MISTRzOSTWA POWIATU 
WEJhEROWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM.                                               
Zawody odbędą się w sali sportowej Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Wejherowie-Śmiechowie (ul.Gdańska 30)  w sobotę, 23 
listopada (sobota) o godz. 10.00.

Tenis stołowy w „piątce”

Występujący w IV lidze tenisa stołowego tenisi-
ści z Luzina, w piątej kolejce rozgrywek wygrali w 
Bytowie z ZSP Jedynka. W 6. kolejce IV ligi teni-
sa stołowego zespół KTS-K GOSRiT Socha Meble 
Luzino podejmował we własnej hali zespół z Rumi. 
Mecz od początku przebiegał pod dyktando gospo-
darzy, a ostatecznie zakończył się wynikiem 10:3 
dla drużyny z Luzina. Punkty w meczu zdobyli: 
Rzoska Dagmar - 3,5 pkt, Płotka Waldemar - 3 pkt, 
Gruszczyński Krzysztof - 2,5 pkt i Płotka Magda - 1 
pkt. Po sześciu kolejkach drużyna KTS-K GOSRiT 
Socha Meble Luzino zajmuje 2. miejsce w tabeli z 
dorobkiem 10 pkt. 

Magda Płotka reprezentowała Klub KTS-K 
GOSRiT Luzino na  II Wojewódzkim Turnieju Kla-

Tenis stołowy. KTS-K GOSRiT Socha Meble

Sukcesy zawodników z Luzina
syfikacyjnym Młodziczek w  Gdańsku, gdzie zajęła 
5. miejsce. Z kolei Katarzyny Płotka z tego samego 
klubu zajęła 3 miejsce na  II Wojewódzkim Turnieu 
Klasyfikacyjnym Kadetek, w którym startowało 27 
zawodniczek.

W Pucku odbył się III Turniej Tenisa Stołowe-
go o Puchar Posła na Sejm RP Kazimierza Plocke. 
Zawody rozegrano w dwóch kategoriach, w których 
udział wzięło 40 zawodników. Wśród uczestników 
turnieju nie zabrakło zawodniczek z KTS-K GO-
SRiT Luzino Magdy i Katarzyny Płotka. Zawod-
niczki z Luzina zdominowały kategorie kobiet i 
spotkały się w finale. Po zaciętym meczu lepsza 
okazała się Magda i to ona została zwyciężczynią 
całego turnieju.

wynikiem 3:0, a trzeci 2:0. 
Mateusz Kubiak otrzymał 

dodatkowo Puchar dla Najlep-
szego z Najmłodszych Zawod-
ników. 

Pierwszy tegoroczny Turniej 
el professional/Kaszub cup 
odbył się w dniach 16-17 listopa-
da w Hali im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego w Luzinie. W rywa-
lizacji piłkarskiej wzięło udział 
500 chłopców, urodzonych w 
2005 i 2006 r.

Ideą zawodów była świetna 
zabawa, dlatego wszystkie dru-
żyny zostały nagrodzone dyplo-
mem ze zdjęciem oraz statuetką 
„Diabelskich Skrzypiec”, która w 
tej edycji turnieju jest symbolem 
imprezy. 

Ponad 500 
zawodników

Karatecy z Wejherowa i Bolszewa wywalczyli pięć medali na 
mistrzostwach świata. W trzydniowych zmaganiach startowali za-
wodnicy m.in. z Francji, Ukrainy, Rosji, Portugalii, Niemiec, Anglii.

Mateusz Szklarski zdobył  tytuł wicemistrza świata w kategorii 
kata 13-14 lat, Patryk Krefft  srebrny, a Szymon Garski brązowy 
medal w swoich kategoriach wiekowych.

W konkurencji kumie srebrny medal zdobył Mikołaj Ruda, a 
brązowy Adrian Necel w kategorii kumite 11-12 lat.

Karatecy z medalami
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  OGŁOSZENIA  DROBNE 

Prywatne  ogłoszenia  drobne 
zamieszczamy  bezPłatnie

ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl   

  lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych 

wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 

fotografia ślubna,  chrzciny i inne, 
fotografia reklamowa

zAKŁAD USŁUG 
KOMUNALNYch

   w Wejherowie Sp. z o.o. 
      ZACHĘCA MIESZKAŃCÓW                    

MIASTA WEJHEROWA I POWIATU WEJHEROWSKIEGO 

DO SEGREGAcJI ODPADÓW KOMUNALNYch
 chcESz PŁAcIĆ MNIEJ – SEGREGUJ ODPADY
Co segregujemy i w jaki sposób:
Rodzaj odpadu

MAKULATURA

TWORzYWA 
SzTUczNE 

METALE

SzKŁO

zIELONE bIO

      POPIÓŁ
- odbierany po 

zgłoszeniu (dekla-
racji) mieszkańca

Gdzie 
wrzucamy

Pojemniki 
lub worki  
NIEbIESKIE

Pojemniki 
lub worki  
ŻÓŁTE

Pojemnik 
lub worki 
zIELONE

Pojemniki 
lub worki
bRĄzOWE,
kompostownik

Pojemniki
lub worki
SzARE

co wrzucamy

o  każdy rodzaj papieru: gazetowy, 
pakowy, kredowy, książki, tektura;
o  opakowania wielomateriałowe: 
kartoniki po napojach, mleku, worki po 
cemencie, suchych zaprawach i klejach
o   tapety (bez tynku)

o worki foliowe, folia  opakowaniowa ;
o  butelki po napojach, chemii  gospodar-
czej,  nakrętki
o opakowania po wędlinach, owocach i 
warzywach;
o  doniczki plastikowe i wiaderka;
o styropian opakowaniowy i budowlany, 
niezanieczyszczony tynkiem lub betonem
Drobne odpady metalowe:
o zakrętki od słoików, butelek,
o puszki aluminiowe, metalowe, folia 
aluminiowa: opakowania po chipsach,

o Opakowania szklane bezbarwne i 
kolorowe po produktach spożywczych, 
kosmetycznych, chemicznych z gospo-
darstwa domowego  np. butelki, słoiki

o  skoszona trawa, liście,
o  gałęzie krzewów i konary drzew
o choinki w okresie poświatecznym
o odpady roślinne z warzyw surowych i 
gotowanych typu: obierki z ziemniaków
o stare siano, słoma
o wióry trociny

o  Popiół i żużel z pieców domowych

czego 
nie wrzucamy

o kalka techniczna, 
o kalka maszynowa
o tacki jednorazowe
zaniecz yszczone  
tłuszczem

o styropian 
zanieczyszczony 
tynkiem i klejem, 

o nieopróżnione
opakowania

o szyby okienne, 
o samochodowe;
o kineskopy
o szklanki – durelex
    żaroodporne
o talerze, porcelana
o fajans
o żarówki i świetlówki

o mięso, 
kości, 
tłuszcze

o  innych odpadów

zUK PRzYPOMINA O zAKAzIE PALENIA 
ODPADÓW KOMUNALNYch

Sekretariat:  58  676 95 20
biuro Obsługi Klienta:  58  676 95 50

nierUcHomoŚci
Sprzedam działkę budowlaną w Gości-

cinie, pow. 648 m przy ul. Wrzosowej. Jedna 
z najładniejszych działek. Tel. 512 523 344

 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie 

ul. Kotłowskiego, 55 m kw, 3 pokoje, salon 
z aneksem kuchennym, 1/3 piętro, 2011, 
wysoki standard zabudowa aneksu, ła-
zienki i przedpokoju w cenie Parkingi wo-
kół bloku. Cena 270 tys.  Tel. 509 524 714

 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Sprzedam murowany nowy domek 

piętrowy. Stan zamknięty, ocieplony, prąd, 
woda, na działce ogrodniczej 468 m kw. 52 
tys. zł do negocjacji.  Tel. 502 056 307

 * * *
Lokal na działalność gospodarczą 45 m 

kw. Wejherowo, ul. Kopernika 19. 
Tel. 507 708 413
 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579

wynaJmĘ
Pokój z kuchnią z aneksem 39 m kw. w 

Wejherowie wynajmę. 
Tel. 530 773 331
 * * *
Odnajmę mieszkanie 3-pokojowe 55 m 

Wejherowo ul  Derdowskiego cena 900 zł. 
Tel. 603 78 68 22
 * * *
Wynajmę pół domu w Bolszewie, na 

parterze, lekarzom lub na biura, tanio. 
Tel. 664 946 125
 * * *
mieszkanie 3 pokoje w Śmiechowie, 

umeblowane, nowe budownictwo. 
Tel. 505 597 770

sPrzedam
Płytkę z oprogramowaniem  do usb, te-

lefon samsung pc studio plus kabel za 7 zł. 
Tel. 725 171 656
 * * *

Wózek 3 w 1 głęboki, spacerówka, no-
sidełko za 180 zł, ubranka niemowlęce od 0 
do 1 roku po 3,50 za sztukę, buciki rom. od 
18-22 po 5 zł za sztukę, kostkę edukacyjną z 
klockami za 10 zł. Tel. 725 171 656

 * * *
Drewniane meble na opał, 80 zł. 
Tel. 507 961 309
 * * *
Kino domowe Panasonic 5.1 w bardzo 

dobrym stanie. Odtwarza wszystkie forma-
ty, USB, 320 zł. Tel. 784 808 700

 * * *
Pistolet do malowania za 100 zł, bluzki 

damskie po 10 zł za sztukę. 
Tel. 725 171 656 
 * * *
Sprzedam Fahrenheit absolute EDT in-

tense 100 ml, cena 180 zł. Tel. 509 524 714
 * * *
Tanio sprzedam sofę 3-osob. z poj. na 

pościel + 2 fotele +2 pufy. Kolor beżowo 
złoty. Stan idealny. Cena 980 zł. 

Tel. 510-519-919
 * * *
Misie, grzechotki, kostkę do zabawy, 

ciuchy dla niemowlaka, talerze głębokie, 
filmy dvd itp.  Tel. 725 171 656

 * * *
Sofa 2-osobowa rozkładana z pojem-

nikiem na pościel kolor szara mozaika stan 
db. Stolik rtv  szklany 2 półki srebrne nóżki, 
190 zł i szafkę rtv otwierana  szklane drzwi 
kolor jasny brąz 240 zł, k/ Luzina. 

Tel. 883 750 149
 * * * 
Lodówkę 147 cm Polar 3 letnia  zamra-

żalnik 2 szuflady,  szklane półki , energoosz-
czędna klasa A+ samorozmrażająca. 650 zł 
k/Luzina. Tel. 883 750 149

 * * *
Kuchenkę gazową z piekarnikiem, w 

dobrym stanie. Tel. 530 773 331
 * * *
Sprzedam płyty winylowe (około 80 

sztuk). Zagraniczni wykonawcy, lata 70-
80. Stan płyt bardzo dobry. Cena za płytę 
20 zł do negocjacji. Tel. 516 905 511

 * * *

Stojąca lampę podłogową za 30 zł. 
Tel. 507 961 309
 * * *
Blender ręczny b.d. stan za 25 zł, głów-

kę treningową damska, długie włosy, nową 
za 150 zł, suszarkę stojącą bialą w kartonie 
za 450 zł, odkurzacz w kartonie za 50 zł . 

Tel. 725 171 656
 * * *
Stolik owalny 90/70 ciemny orzech, 45 

zł i stolik kawowy 67/67 ciemny orzech 45 
zł. Tel. Tel. 509 332 370

 * * *
E-papieros - cena do uzgodnienia oraz 

torbę do laptopa w cenie 30 zł. 
Tel. 784 808 700
 * * *
Sprzedam niedrogo: futro damskie 

brąz barany bułgarskie, rozm. 42 oraz kurt-
kę damską barany zakopiańskie, rozm. 44. 

Tel. 518 652 977
 * * *
Sprzedam kanapę rozkładaną, cena 

200 zł oraz  fotel rozkładany cena 160 zł. 
Możliwość odpłatnego transportu.
Tel. 516 256 424

motoryzacyJne
Sprzedam Suzuki swift 1,3 glx, centr. 

zamek, elektryczne szyby, instal. gazowa, 2 
komplety opon. 1998 rok, stan idealny. Au-
to bardzo ekonomiczny. Tel. 661 664 085

 * * *
Sprzedam 4 opony zimowe Dunlop + 

alu. 205/55/16 do bmw. Tel. 725 504 787
 * * *
Sprzedam 4 opony zimowe 195/65/15 

roku cena 60 zł/szt. Tel. 516 256 424

Praca
Kobieta 45 lat szuka pracy dorywczej. 
Tel. 794 073 585
 * * *
Kobieta 44 lata poszukuje pracy. 
Tel. 517 733 379

naUKa
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w 

tym zadania, oraz matematyka. Nauczy-
ciel emeryt. Tel. 58 677 01 50.

 * * *
Nauczyciel muzyki, emeryt udziela lek-

cji gry na gitarze, akordeonie, mandolinie, 
skrzypcach, za niewielką opłatą. 

Tel. 665 570 808

rÓŻne
Przyjmę zepsute czajniki, garnki, 

sprzęt domowy. Tel. 725 171 656Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606-101-502 ,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRzEKAz  z siedzibą w Rumi 
Druk: Polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku 
Nakład: 8 000 egzemplarzy              ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 

Współpraca: Ryszard Wenta, ryszard.wenta@gmail.com

Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606-101-502

kreatorobrazu.pl

502 178 344
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Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa


