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Nagrody czekają
na sportowców
Jeszcze tylko do 31 stycznia br. można zgłaszać
kandydatów na najlepszych sportowców i trenerów
powiatu wejherowskiego w 2017 roku. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia sportowe w minionym roku. Kandydata do nagrody zgłosić może m.in. klub
sportowy, właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy.
Str. 5

Uczniowie jeżdżą
za darmo
Od 1 stycznia br. uczniowie wejherowskich szkół
podstawowych korzystają z bezpłatnych przejazdów
komunikacją miejską. Rada Miasta podjęła pierwszą
taką uchwałę w województwie pomorskim. Uchwała
ma na celu zmniejszenie wydatków rodziców i ograniczenie liczby samochodów podczas dowożenia dzieci na zajęcia szkolne.
Str. 3
Ponad półtora tysiąca osób liczył Orszak
Trzech Króli, który tradycyjnie 6 stycznia
przeszedł ulicami Wejherowa. Mieszkańcy
przybyli na tę uroczystość całymi rodzinami.
Uczestnicy Orszaku wspólnie śpiewali kolędy, w
czym pomagał im zespół Fucus. Orszak przemaszerował z parku na plac Jakuba Wejhera, gdzie pokłon
Jezusowi oddali nie tylko Trzej Królowie, ale także
postaci historyczne z Wejherowa: siotra Alicja Kotowska i ks. prałat Edmund Roszczynialski.
Inscenizację wyreżyserował i orszakiem kierował Wojciech Rybakowski, szef Misterników Kaszubskich. W uroczystości wzięli udział m.in. księża
proboszczowie: ks. dziekan Daniel Nowak, ks. Tadeusz Reszka i ks. Marian Dettlaff.
Str. 8

Wybory
samorządowe
Nowy rok 2018 przyniesie nam kolejne wybory samorządowe. Arkadiusz Szczygieł zgłosił się jeszcze
przed Bożym Narodzeniem jako kandydat na prezydenta Wejherowa. Kandydat nie tylko nie przedstawił własnego programu, ale jeszcze poparł działania
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, który też zapewne będzie kandydował w tegorocznych wyborach.
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i Wojciechowi Książkowi

Pana Bogdana Domiana

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

wieloletniego pracownika Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie.
W naszej pamięci pozostanie
człowiekiem o wielkiej życzliwości.
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Rady Nadzorczej WTBS Sp. z o.o.
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z powodu śmierci teścia
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Feliksa Mroske
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koledzy z Rady Nadzorczej, Zarząd i pracownicy WTBS Sp. z o.o.
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W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego składa
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Ogłoszenia, reklamy, kondolencje
w Pulsie Wejherowa
606 101 502, redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Uczniowie szkół podstawowych

Już jeżdżą bezpłatnie
autobusami MZK
Uczniowie wejherowskich szkół podstawowych od 1 stycznia
br. korzystają z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
To efekt decyzji Rady Miasta Wejherowa. Radni jednogłośnie poparli pomysł prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, podejmując
pierwszą taką uchwałę w województwie pomorskim.
- Bezpłatne przejazdy
dla uczniów mają nie tylko
wielką wartość społeczną,
ale również ekologiczną.
Przyczynią się do zmniejszenia ruchu samochodowego i zanieczyszczenia
powietrza - podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Wprowadzenie
bezpłatnych
przejazdów
komunikacją MZK dla
dzieci i młodzieży szkol-

nej zapowiedziałem w połowie ubiegłego roku, a od
1 stycznia 2018 roku stało
się to faktem.
Uczniowie wejherowskich szkół podstawowych, będą uprawnieni do
bezpłatnych przejazdów
każdego dnia tygodnia od
1 września do 30 czerwca.
Podczas letnich wakacji
uczniowie uprawnieni będą do 50-procentowej ulgi

na przejazdy MZK.
Przejazdy odbywają się
na podstawie karty elektronicznej MZK i ważnej
legitymacji szkolonej. Karty elektroniczne można
otrzymać w MZK. Jak poinformował prezes MZK
sp. z o.o. Czesław Kordel,
wniosek można złożyć także przy pomocy internetu.
- Oprócz wsparcia rodzin w zakresie kosztów

Wielu uczniów korzysta z miejskich autobusów podczas dojazdów na lekcje i dodatkowe zajęcia. Od tego roku będzie ich zapewne jeszcze więcej.

związanych z dojazdami
uczniów do szkół podstawowych, ta uchwała ma
na celu m.in. ograniczenie
ruchu pojazdów osobowych
podczas
indywidualnych
dowozów dzieci na zajęcia

szkolne - mówi Wojciech
Kozłowski, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa. - Powyższe
uprawnienia dotyczyć będą
również uczniów szkół podstawowych w Redzie i Lu-

zinie, korzystających z sieci
MZK, na podstawie porozumień międzygminnych.
Jesteśmy pierwsi i jedyni
w metropolii w zakresie
wprowadzenia bezpłatnych
przejazdów dla uczniów.

Kaszubska Wybory samorządowe 2018
Szczygieł poparł
nazwa
A.
Szczygieł
kandyduje
Hildebrandta!
Wejherowa
Podczas ostatniej sesji
wejherowscy radni wyrazili zgodę na ustalenie dodatkowej nazwy miasta w
języku kaszubskim. Dzięki temu w tym roku na tablicach przy wjeździe do
Wejherowa obok podstawowej nazwy miasta pojawi się druga: Wejrowó.
Ta decyzja jest konsekwencją konsultacji społecznych, przeprowadzonych w
ub. roku wśród mieszkańców. Spośród 632 ważnych
głosów, 544 osoby (86 proc.)
opowiedziały się za kaszubską nazwą miasta.
Wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy miasta trafi do wojewody, a następnie
do ministra. Koszty wymiany tablic informacyjnych poniesie budżet państwa.
Zdaniem
prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta,
Wejherowo „zasługuje” na
nazwę w języku kaszubskim. Miasto położone w
sercu Kaszub, miejsce pielgrzymek i modlitw na Kalwarii od lat nazywane jest
„duchową stolicą Kaszub”.

na prezydenta

W tym roku, dokładnie w listopadzie czekają nas wybory samorządowe. Wejherowski radny Arkadiusz Szczygieł ze stowarzyszenia
„Dla Wejherowian” objawił się jako pierwszy kandydat na prezydenta Wejherowa, ale bez własnego programu.
O kandydowaniu na prezydenta poinformował bardzo wcześnie, bo jeszcze w
grudniu zeszłego roku, na
konferencji prasowej w wejherowskim muzeum. Ponieważ tylko wybrane media
zostały tam zaproszone (naszej redakcji A. Szczygieł nie
dał możliwości udziału), ograniczymy się do stwierdzania,
że kandydat zaprezentował
swoją osobę i kilka ogólnych
banałów (cytat przekazany
nam przez innych dziennikarzybrzmi: „aby mieszkańcom
żyło się lepiej”), dotyczących
powodu jego udziału w wyborach. Banałów, gdyż kandydat nie zaprezentował tego
co najważniejsze, czyli swojego programu, mówiącego
o tym co chce zrobić w mieście, ani nawet jego założeń
czy priorytetów.

Kto pyta, nie ...wie nic?
Arkadiusz Szczygieł ograniczył
się
ogólnikowego
stwierdzenia, że swój program, plan przedstawi po
konsultacjach z mieszkańcami. To oczywiście bardzo
ważne i konieczne przy budowaniu każdego programu
wyborczego i wszyscy kandydaci to robią, tylko trzeba
mieć co konsultować.
Poważni kandydaci czy
działacze wychodzą do ludzi ze swoimi propozycjami,
projektami, pomysłami dotyczącymi miasta, założeniami
programu, które wynikają z
ich wiedzy, doświadczenia, z
dotychczasowych rozmów z
mieszkańcami. Nie boją się
tego i nie ukrywają co zamierzają. Ważne jest, że w ogóle mają plany. Następnie w
wyniku konsultacji, dialogu,

dyskusji, uwag, czasami krytyki, korygują te propozycje i
w efekcie powstaje ostateczny program wyborczy kandydata.
Czy mamy rozumieć, że
kandydat na prezydenta Arkadiusz Szczygieł nic nie wie
o Wejherowie ani o potrzebach mieszkańców i dlatego
nic nie zaproponował, nawet
założeń programu? A może
ma coś do ukrycia? Boi się
powiedzieć, aby ludzie go nie
wyśmiali?
Arkadiusz Szczygieł chętnie krytykuje pomysły obecnego prezydenta Wejherowa
oraz innych radnych i w zasadzie na razie tylko tyle potrafi
powiedzieć m.in. o inwestycjach miejskich. Mieszkańcy
nie wiedzą, czego się mogą po
nim spodziewać.
Redakcja

W poprzednim numerze „Puls” informował o jednogłośnym
przyjęciu przez wejherowskich radnych budżetu miasta na 2018
rok. Chciałbym wrócić do tego temu w kontekście samorządowego roku wyborczego, który właśnie się rozpoczął. Przysłuchując się ostatniej sesji rady miasta mieszkańcy mogli odnieść
wrażenie, że kandydat na prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Szczygieł poparł innego kandydata Krzysztofa Hildebrandta,
obecnego prezydenta miasta (który zapewne będzie kandydował na ten urząd i raczej mało kto ma tu wątpliwości). Zresztą
takie komentarze pojawiły się po sesji na Facebooku-u.
A. Szczygieł poparł w głosowaniu budżet miasta na 2018
rok, przygotowany i zaproponowany właśnie przez prezydenta
K. Hildebrandta. Podkreślić należy, że głosowanie nad budżetem
to najważniejsze głosowanie w roku, zaś budżet to absolutnie
najważniejszy dokument, który tak naprawdę określa, co w mieście będzie się działo, gdyż przyznaje pieniądze na poszczególne
zadania. Tym samym należy przyjąć, że w głosowaniu A. Szczygieł nie tylko uznał za właściwe priorytety rozwoju Wejherowa
na 2018 rok zaproponowane przez prezydenta K. Hildebrandta,
ale też opowiedział się za pomysłami i działaniami obecnego
prezydenta. Bezradny A. Szczygieł, który nie ma własnego programu, musi popierać prezydenta?
Czy A. Szczygieł poparłby budżet Hildebrandta, gdyby zawierał on niepotrzebne inwestycje, które nie służą mieszkańcom? Co ciekawe, również pozostali radni ze stowarzyszenia
„Dla Wejherowian”, do którego należy A. Szczygieł, czyli Teresa
Skowrońska, Grzegorz Skowroński i Mateusz Schmidt również
jednomyślnie głosowali za budżetem i poprali prezydenta.
Krzysztof Hildebrandt podziękował radnym za udzielone
poparcie i zaufanie. Czy oznacza to, że Krzysztof Hildebrandt
będzie teraz kandydatem stowarzyszenia „Dla Wejherowian”
na prezydenta Wejherowa? 			
Dr Puls
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Budżet Wejherowa na 2018 - najważniejsze zadania
W poprzednim, świątecznym wydaniu „Pulsu” napisaliśmy o uchwalonym przez Radę Miasta budżecie Wejherowa na
2018 rok, ale z braku miejsca nie mogliśmy zaprezentować szczegółów tego najważniejszego dokumentu, zwłaszcza w
najbardziej interesującej mieszkańców dziedzinie inwestycji i oświaty. Oto najważniejsze zadania:
INWESTYCJE ogółem 38,5 mln zł
Inwestycje drogowe 26,4 mln zł:
• zakończenie prac budowlanych I etapu węzła ŚMIECHOWO za ponad 5,3 mln zł
• kontynuacja budowy węzła integracyjnego Wejherowo KWIATOWA za ponad 16,2 mln zł (z udziałem środków unijnych)
• dokończenie budowy dwóch rond w ulicy Ofiar Piaśnicy wraz z I etapem odcinka ulicy Karnowskiego
• budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chopina i Nadrzecznej wraz z przebudowa fragmentu ulicy Nadrzecznej
(z dofinansowaniem z powiatu)
• utwardzenie odcinka ulicy Gryfa Pomorskiego od nowego ronda w kierunku ul. Orzeszkowej poprzez wymianę
starych płyt betonowych na nowe płyty YOMB
• utwardzenie kolejnych dróg przez ułożenie nawierzchni z płyt.
Zasób mieszkaniowy 5,3 mln zł
• wymiana starych pieców na ekologiczne źródła ciepła zarówno w budynkach komunalnych, jak i wspólnot
mieszkaniowych oraz prywatnych, w ramach dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
programów KAWKA i Czyste powietrze dla Pomorza, jak
też środków własnych miasta
• kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania
energetycznego (ze środków unijnych)
• inwestycje w budynkach wspólnot mieszkaniowych
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia
(ze środków unijnych)
• budowa budynku komunalnego
Ponadto planowane są remonty budynków komunalnych i udział w remontach we wspólnotach mieszkaniowych za łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.
Rewitalizacja Śródmieścia (z udziałem środków
unijnych)
• budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sobieskiego
• przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Kopernika
• przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
zagospodarowania Parku Kaszubskiego

• remont łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową,
a ul. Zachodnią,
• przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul.
Sienkiewicza dla odwodnienia ulicy Kopernika
• zagospodarowanie zielonego placu pomiędzy ul. Rzeźnicką a ul. 12 Marca zwanym roboczo Parkiem Cedron.
• przebudowa ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego
Inne zadania inwestycyjne
• rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Wejherowie
• wykonanie przystani kajakowej na rzece Reda przy ul.
Ofiar Piaśnicy w ramach zadania pod nazwą „Pomorskie
Szlaki Kajakowe” (ze środków unijnych)
• kontynuacja modernizacji parku im. Aleksandra
Majkowskiego
• kontynuacja wydzielania dalszych obwodów oświetleniowych
• realizacja zadań z zakresu przebudowy kanalizacji
deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i
roztopowych z elementami małej retencji
• kontynuacja prac planistycznych w zakresie sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, urbanistyczno
-architektonicznych, w tym do celów regulacji terenowo.
• planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych
na nowe zadania, m.in. budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej
„Wodne Ogrody” oraz dalszą budowę boiska przy ul.
Sikorskiego/Wschodniej.
Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego
- ponad 1 mln zł
• Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu działki Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej 36 - 144.261 zł
• Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie -199.793 zł
• Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego - etap II - 200.000 zł

• Centrum Sportu Tytani, czyli budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw wraz oświetleniem zewnętrznym
i monitoringiem wizyjnym za kwotę 198.976 zł
• Budowa siłowni zewnętrznej ze stołami do ping ponga - 67.758 tys. zł
• I etap pierwszy Budowy Boiska „Jedenastka” za
kwotę 200.000 zł
Wykupy gruntów 2,1 mln zł
Przede wszystkim w związku z realizacją inwestycji
drogowych.
Zadania projektowane:
• projekt układu drogowego ul. Inwalidów - Oś.
Przyjaźni
• projekt budowy nowego połączenia od Węzła Działki
do ul. Łęgowskiego wraz z włączeniem do ul. Łęgowskiego,
• dokończenie projektowania wieży widokowej wraz z
kolejką linową
OŚWIATA ogółem 60,7 mln zł
Budżet oświaty na rok 2018 to 60,7 mln zł, natomiast
wstępna rządowa subwencja oświatowa to kwota 36,4 mln
zł, a więc do oświaty z budżetu miasta zostanie dopłacona
kwota 24,3 mln zł, co stanowi 40 procent kosztów jej utrzymania. Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie
stanowią prawie 30 procent całości budżetu.
Priorytety edukacji obejmują m.in. poprawę stanu
obiektów, unowocześnianie oświatowej bazy materialnej,
rozwijanie zainteresowań uczniów, dbałość o ich bezpieczeństwo i zdrowie oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów i rozbudowę bazy sportowej szkół.
Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2017 roku Prawem Oświatowym, poprzez podjęcie stosownych uchwał,
miasto dostosowało sieć szkół do nowego ustroju szkolnego
i rozpoczęło proces wygaszania gimnazjów i przekształcania sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie.
W budżecie miasta na 2018 rok zabezpieczono środki
na sport, kulturę, pomoc i opiekę społeczną (łącznie kwota ponad 11,3 mln zł, bez wydatków na Program 500 +) i
organizacje pozarządowe.

Wśród tegorocznych licznych zadań znalazła się m.in. budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5, kontynuacja budowy węzłów drogowych i
zagospodarowanie terenu między ulicami: Rzeźnicką i 12 Marca (Park Cedron).
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

11 stycznia 2018

Ruszył nabór wniosków o przyznanie
nagród dla najlepszych sportowców
i trenerów z powiatu wejherowskiego

Inwestycja drogowa w Luzinie

Prawoskręt usprawni
ruch na skrzyżowaniu Można już zgłaszać

kandydatów

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie nagród dla najlepszych zawodników i trenerów z terenu powiatu wejherowskiego
za osiągnięcia sportowe w minionym roku. Kandydata do nagrody zgłosić może m.in. klub sportowy, właściwy polski związek
sportowy lub wojewódzki związek sportowy.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Oddano do użytku
prawoskręt na ulicy
Wilczka w Luzinie,
na który kierowcy
czekali od dawna.
Dodatkowy
pas
ma
usprawnić ruch na skrzyżowaniu ulicy Wilczka z drogą krajową nr 6. W ramach
prowadzonych przez Powiat
Wejherowski prac powstał
także chodnik. Przebudowane zostało również
oświetlenie na ulicy Wilczka. Nowe lampy oświetlają
cały układ drogowy.

Przedstawiciele samorządu Powiatu Wejherowskiego oraz
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego podczas oficjalnego otwarcia nowego pasa ruchu.

Tylko do 31 stycznia
br. przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród
za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w
pracy trenerskiej. Wyróżnienia przyznawane są
zawodnikom i trenerom z
powiatu wejherowskiego,
którzy w roku poprzedzającym uzyskali najlepsze
wyniki sportowe.
Możliwość przyznania
nagrody szczegółowo określa uchwała Rady Powiatu
Wejherowskiego z dnia 25
listopada 2011 r. O przyznanie wyróżnienia mogą ubiegać się zawodnicy
i trenerzy, którzy w roku
poprzedzającym uzyskali
wysokie wyniki sportowe
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Ubiegłoroczna gala wręczania nagród najlepszym sportowcom powiatu wejherowskiego.

Nagrody
przyznaje
Zarząd Powiatu Wejherowskiego po uzyskaniu
opinii Komisji Kultury,
Sportu i Turystyki.
Dodatkowe informacje oraz wymagane druki dostępne są na stronie

internetowej:
www.powiatwejherowski.pl

Wnioski składać należy w Powiatowym Zespole
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, przy ulicy 3 Maja 49.

Mieszkańcy Wejherowa śpiewali razem kolędy
W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie odbyło się
Wspólne Śpiewanie Kolęd. To pierwsza tego
typu inicjatywa, której pomysłodawczynią
jest Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Mieszkańcy miasta, nie tylko parafianie z Osiedla Kaszubskiego czy Śmiechowa, zaśpiewali kolędy
i pastorałki zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim. Współorganizatorem wydarzenia było Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie. Koncert prowadził i kolędy intonował dyrektor tej placówki Tomasz Fopke.
Uczestników koledowania powitała starosta Gabriela Lisius oraz ks. proboszcz Piotr Żynda.
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AKTUALNOŚCI
Na przejściach dla pieszych Na wnuczka i policjanta

Więcej światła Oszuści w akcji
W nowym roku nowe lampy pojawiły sie na
trzech przejściach dla pieszych w Wejherowie:
dwóch na ul. Pomorskiej i jednym na ul. 12 Marca. To efekt działań Straży Miejskiej.
Straż Miejska jesienią przeprowadziła kontrole oświetlenia ulicznego na terenie Wejherowa. Skontrolowano 217
ulic oraz 2575 punktów świetlnych, w 49 miejscach stwierdzając awarie oświetlenia. Strażnicy złożyli wniosek do
Prezydenta Wejherowa o doświetlenie 9 przejść dla pieszych. W efekcie na trzech przejściach pojawiły się już nowe
lampy, a dodatkowo trwają prace projektowe nad doświetleniem kolejnych przejść. Inwestycje te przyczynią się do
poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.
Straż Miejska przypomina, że pieszemu nie wolno wchodzić na jezdnię zza przeszkody, poruszać się niewłaściwą
stroną jezdni, poruszać się jezdnią, gdy można poboczem
lub chodnikiem, przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, przebiegać tuż przez pojazdem, wkraczać na
przejście dla pieszych przy czerwonym świetle lub zielonym migającym, wchodzić na jezdnię bez upewnienia się
czy nie nadjeżdża pojazd, poruszać się ruchliwą jezdnią
dwójkami zamiast „gęsiego”.
Natomiast kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Policjanci z Wejherowa znowu odebrali
zgłoszenie o próbie wyłudzenia pieniędzy od
starszej osoby. Kobieta była jednak przezorna, nie dała się oszukać i zapytała „swojej”
wnuczki o datę jej urodzenia. Po tym pytaniu
oszustka szybko przerwała rozmowę.

Wcześniej próbowano oszukać kobietę „na funkcjonariusza”. Na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna, który
podał się za funkcjonariusza i poinformował, że doszło do
poważnego wypadku z winy wnuczki i trzeba przygotować
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Kobieta poprosiła o umożliwienie rozmowy z wnuczką, a
gdy usłyszała damski głos, poprosiła rozmówczynię o podanie daty urodzenia, i rozmowa urwała się. Na szczęście nie
doszło do przekazania żadnych pieniędzy.

STRAŻ MIEJSKA
Badali alkomatem

Pierwszy raz w tym roku strażnicy miejscy przeprowadzili akcję prewencyjnych badań na alkometrze, na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu. W Komendzie Straży
Miejskiej w Wejherowie przebadano 22 kierowców, którzy
sami zgłosili się do SM. Najwięcej kierowców, bo jedenastu
do sprawdzenia zawartości alkoholu w organizmie zgłosiło
się w Nowy Rok, czyli 1 stycznia. Kierowcy na dyżurkę przychodzili od godz. 10.30 do późnych godzin wieczornych.
Wszyscy badani mogli spokojnie wsiąść za kółko.
Badanie wykonane alkometrem na zawartość alkoholu
w organizmie w Komendzie Straż Miejskiej jest bezpłatne.
Dyżurny żąda jedynie od osoby chcącej poddać się badaniu, prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego.
Takie kryteria musiano wprowadzić, bo w weekendy
urządzenia te wykorzystywane były do robienia zakładów.
Głównie młodzi mężczyźni, najpierw pili alkohol w okolicznych lokalach, a potem robili zakłady i poddawali się badaniu, kto ma silniejszą głowę. Te same osoby przychodziły na
badanie po kilka razy

Doświetlone przejście przez jezdnię na ul. 12 Marca.

Straż Miejska dba o porządek

Wraki będą znikać z ulic Wejherowa
Od października 2017 roku Straż Miejska
w Wejherowie prowadzi wzmożone działania w sprawie wraków pojazdów pozostawionych na drogach i placach.
W sprawach tych prowadzono dziesięć postępowań wyjaśniających. W
ich wyniku z dróg usunięto dwa pojazdy. Na wezwanie Straży Miejskiej pięciu
właścicieli auta usunęło we
własnym zakresie. Wraki
stały głównie na osiedlowych parkingach.
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W dwóch przypadkach
pojazdy nie posiadają opłaconego OC i wszystkie nie
mają przeglądu technicznego, co świadczy m.in. o tym
że nie są eksploatowane.
Dwóch właścicieli aut nie
ma stałego i tymczasowego
adresu zamieszkania.
Zgodnie z Ustawy Prawo

o ruchu drogowym, pojazd
pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd,
którego stan wskazuje na
to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi
przez straż gminną lub policję na koszt właściciela.
W Wejherowie wraki
usuwane będą przez Straż
Miejską, a właściciele będą
musieli zapłacić zarządcy terenu, na którym pozostawił
pojazd za bezumowne korzystanie z gruntu.

Z POLICJI
Potrącenia pieszych

W sobotę około godz. 22 w Godętowie na drodze krajowej
nr 6 doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pieszy znajdował się na
środku jezdni, gdy doszło do potrącenia przez kierowcę opla.
Droga nie była oświetlona, a pieszy nie posiadał elementów
odblaskowych. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Kierowca był trzeźwy.
Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt pod nr tel.
58 672 97 53.
W Redzie po godz. 17 w obrębie skrzyżowania ul. Brzechwy i Norwida kierujący fiatem potrącił 36-letnią kobietę.
Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca podczas manewru
skrętu najprawdopodobniej nie zauważył i potrącił pieszą,
która została przetransportowana do szpitala. Kierowca oraz
piesza byli trzeźwi.
Policjanci przypominają, że po zmroku bez odblasku jesteśmy niemal niewidoczni dla kierowców. W ciemnosci kierowca dostrzeże pieszego z odległości 35 metrów. Jeden
mały odblask wystarczy, aby dystans ten zwiększyć niemal
dziesięciokrotnie!

Złodziej i pirat drogowy
w dodatku z amfetaminą

Na terenie Gminy Szemud prowadzona była policyjna akcja
ukierunkowana na wyeliminowanie z dróg kierowców, którzy
sprowadzą pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
Patrole sprawdzały okolice sklepów z napojami alkoholowymi,
rejony stacji paliw jak też lokalne drogi.
Na jednej ze stacji paliw jakiś mężczyzna ukradł ptasie mleczko i odjechał. W pobliżu innej stacji policjanci zauważyli opisywany samochód. Siedzący za kierownicą mężczyzna na widok
radiowozu przyśpieszył, nie reagował na sygnały świetlne i
dźwiękowe i nie stosował się do znaków ograniczeń prędkości,
wyprzedzał na skrzyżowaniach czy łukach drogi, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
Na łuku drogi prawdopodobnie w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze
drogi i uderzył w siatkę ogrodzeniową, po czym wyskoczył z
pojazdu i zaczął uciekać.
Policjanci po chwili zatrzymali uciekiniera, pirata drogowego i złodzieja. 30-latek był trzeźwy. Podczas sprawdzania samochodu policjanci na siedzeniu z tyłu samochodu znaleźli
pakunek z białym proszkiem, który okazał się amfetaminą. Policjanci zabezpieczyli prawie 2,5 kg narkotyków.
Wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt na
okres 3 miesięcy.

Wypadek w Kielnie

W Kielnie w gminie Szemud funkcjonariusze ustalali okoliczności oraz przeprowadzili oględziny wypadku, z którego
dwie osoby ranne zostały przetransportowane do szpitala.
Wczesnym rankiem na ul. Leśnej 52-letnie kobieta kierująca
vw passatem na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem
i zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z jadącym
z naprzeciwka bmw. Wskutek wypadku kierująca passatem
oraz pasażerka bmw zostały przewiezione do szpitala.
Kierowcy często tracą czujność i nie zdejmują nogi z gazu. Wystarczy chwila nieuwagi, a najmniejszy błąd kierowcy
może skończyć się zderzeniem z innym pojazdem. Pamiętajmy także aby prędkość pojazdu dostosować także do warunków drogowych. Policjanci apelują o rozsądek i ostrożność
na drodze oraz kierowanie z wyobraźnią.
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AKTUALNOŚCI
Kanalizacja sanitarna
i szamba na posesjach

Będą kontrole
Każdy właściciel posesji ma obowiązek
przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej sanitarnej, a posiadający szambo do regularnego opróżniania
zbiornika. W Wejherowie zostaną przeprowadzone wzmożone kontrole właścicieli
nieruchomości, szczególnie pod względem
częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Aleja w parku między ulicami Sobieskiego i Strzelecką w różnych odsłonach.

Konsultacje trwają do końca stycznia br.

Jaki ma być Park Kaszubski?
Mieszkańcy Wejherowa, a szczególnie osoby, mieszkające w pobliżu Parku Kaszubskiego, mogą wypowiedzieć się na temat jego przyszłości. Do końca stycznia 2018 roku trwają
konsultacje społeczne, dotyczące zagospodarowania Parku Kaszubskiego pomiędzy ulicami Sobieskiego i Strzelecką w Wejherowie.
- Zamierzamy stworzyć atrakcyjne, zielone i
przyjazne
mieszkańcom
miejsce wypoczynku w
centrum Wejherowa – mówi Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Zagospodarowanie
Parku Kaszubskiego zostanie przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą
„Rewitalizacja
Śródmieścia Wejherowa”, na które
Gmina Miasta Wejherowa
otrzymała dofinansowanie
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
REKLAMA

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem konsultacji jest
zebranie uwag i opinii
mieszkańców, dotyczących
tego terenu, który objęty
jest ochroną konserwatorską. Skierowane są w szczególności do mieszkańców
planowanego obszaru rewitalizacji.
Przygotowane
przez
Urząd Miejski ankiety na
ten temat można wypełniać do 31 stycznia 2018 r.
- Po tym terminie przekażemy je specjalistom z Politechniki Gdańskiej, którzy

do maja 2018 roku przygotują koncepcję zagospodarowania parku - wyjaśnia
Beata Rutkiewicz. - Koncepcję przedstawimy miesz-

kańcom miasta, po czym
przystąpimy do projektowania. Roboty budowlane
w parku powinny się rozpocząć się w 2019 roku.

Aby wziąć udział w konsultacjach, nalezy wypełnić ankietę, dostępną w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie
przy ul. 12 Marca 195, w Ratuszu przy Pl. Jakuba Wejhera 8,
w Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskim Centrum Kultury
przy ul. Sobieskiego 255 oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14.
Można ją także pobrać w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta w zakładce REWITALIZACJA (http://
www.wejherowo.pl/rewitalizacja/ankieta).
Ankiety można wypełniać do 31 stycznia 2018 r.

Koncert
w pałacu
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza
na XIII koncert z cyklu „Akademia w Pałacu” pn. „Przyjście Mesjasza. Utwory
wokalne i chorały na pozytyw J.S. Bacha”.
Koncert odbędzie się 18
stycznia o godz. 18.00, w siedzibie muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Strażnicy Miejscy będą kłaść również duży nacisk na konieczność przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, jeśli taka możliwość istnieje.
To, w jakim środowisku żyjemy, zależy w dużej mierze od
nas samych. Przyjmuje się, że jedna osoba wytwarza około
160 litrów nieczystości płynnych na dobę. Zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele
nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a kiedy taka sieć
nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wówczas właścicielowi posesji przysługuje wybór między wyposażeniem nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
Z przyłączenia do sieci kanalizacyjnej zwalnia jedynie posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
- Właściciele zbiorników bezodpływowych tzw. szamb,
muszą pamiętać o ich regularnym opróżnianiu - mówi Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Nieopróżnione szamba przelewają się i ścieki trafiają do rowów, na
działki, do cieków wodnych. W ten sposób zanieczyszczają
środowisko, w którym przecież wszyscy żyjemy, trujemy siebie i nasze dzieci. Takie działania w świetle prawa są wykroczeniem. Strat spowodowanych w ten sposób nie da się
prędko odrobić. To my decydujemy, czy chcemy żyć w brudzie
i zatruwanym środowisku, czy w bezpiecznym i przyjaznym
otoczeniu, czystym i pozbawionym fetoru ścieków.
Umowa i dowody wpłat za wywóz nieczystości
W Wejherowie zostaną przeprowadzone przez Straż
Miejską kontrole właścicieli nieruchomości, szczególnie pod
względem częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. Właściciele tych nieruchomości muszą posiadać
umowę i dowody uiszczania opłat za te usługi.
Podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie
gospodarowania wodami obowiązującym na obszarze naszego miasta jest „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Do osiągnięcia celów środowiskowych
zawartych w tym Planie ma się przyczynić realizacja działań określonych w Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju.
Do zadań nałożonych przepisami prawa na samorządy
należy m.in. realizacja zadań związanych z programem
oczyszczania ścieków komunalnych i kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników
prywatnych.
Do zadań przewidzianych do realizacji przez mieszkańców
(właścicieli nieruchomości) posiadających szamba należy regularny wywóz nieczystości płynnych. Natomiast właściciele
nieruchomości nieobsługiwani przez oczyszczalnie ścieków,
na terenach pozaaglomeracyjnych są dodatkowo odpowiedzialni za budowę nowych zbiorników bezodpływowych oraz
remont istniejących oraz budowę indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków.

7

11 stycznia 2018

www.pulswejherowa.pl

UROCZYSTOŚĆ

Mieszkańcy
Wejherowa tłumnie uczestniczyli
w Orszaku Trzech Króli 6
stycznia 2018 r. W parku
i na wejherowskim rynku
tego dnia rozbrzmiewały
piękne kolędy.
OGŁOSZENIE
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Więcej zdjęć na:
facebook.com/PulsWejherowa

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA, EDUKACJA
W Miejskiej Bibliotece

Wernisaż w muzeum

W grudniu Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprosiła
dzieci, żeby zastanowić się nad tym, co w Święta Bożego Narodzenia jest najważniejsze. Pomagała w tym pisarka Katarzyna Zych,
która magii świąt szukała aż w dalekiej Laponii!

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie odbył się wernisaż wystawy prac ceramicznych uczestników projektu pt. „Wokół sama glina. Warsztaty czas zacząć!”.

Warsztaty lapońskie
Okruszki z tej niezwykłej
wyprawy posypały się do jej
najnowszej książki „Pani
Imbir i szkoła Elfów”, a dla
najmłodszych pani Katarzyna, autorka książki „Momo i Kiki” oraz założycielka
wydawnictwa
„Bajkopis”
- przygotowała warsztaty
lapońskie. W trakcie niezwykłego spotkania dzieci dowiedziały się co nieco
o elfach, kim są Samowie,
a także o dalekiej Laponii,
w której mieści się dom św.
Mikołaja.
Dzieci wykonały portret
elfa, a na koniec poznały
przyprawy, które przywołują świąteczne wspomnienia. Ten wyjątkowy zapach

zamknęły we własnoręcznie
przygotowanej świecy! Będzie to piękna pamiątka lapońskiego spotkania.
W Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Miejskiej

Bibliotece Publicznej w Wejherowie na swoich Czytelników czeka bajka „Pani Imbir
i szkoła Elfów” i inne książeczki z wydawnictwa Bajkopis.

Zaproszenie do biblioteki
12 i 19 stycznia (kolejne piątki) godz. 15.00-17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbędzie się impreza „Planszówkowa Odskocznia – biblioteczny klub gier planszowych”, przeznaczona dla uczniów z klas 4-7 szkoły podstawowej. Obowiązują zapisy w
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Ilość miejsc ograniczona.
Nastomiast w sobotę 20 stycznia w godz. 14.00-17.30 biblioteka przy ul. Kaszubskiej 14 zaprasza na turniej gier planszowych dla całych rodzin „Rodzina się zgrywa”. Wstęp wolny,
nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
			
* * *
Od poniedziałku 29 stycznia do piatku 9 lutego trwać będa Ferie w Bibliotece, czyli zajęcia
dla dzieci w dwóch grupach wiekowych pod hasłem „Kocham Polskę!”.
Szczegóły w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, gdzie od 10 stycznia trwają zapisy na zajęcia.

Wokół sama glina
Spotkanie
uświetnił
„Mały książę” w wykonaniu grupy teatralnej JBT
Junior pod kierunkiem
Marka Czoski oraz pokaz
garncarstwa w wykonaniu
Pawła Seli. Każdy uczestnik mógł spróbować sztuki
garncarstwa i ulepić pamiątkowe naczynie.
W ramach projektu „Wokół sama glina…” w wejherowskim Muzeum została
utworzona pracownia ceramiczna,
zorganizowano wyjazdy edukacyjne do
Muzeum Ceramiki Neclów
do Chmielna oraz do Zakładu Porcelany Stołowej „Lubiana” k. Kościerzyny oraz
przeprowadzono warsztaty ceramiczne dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
Instruktorem zajęć ceramicznych była Katarzyna
Olechnicka-Śliwińska.
Koordynatorem wydarzenia z ramienia Muzeum
była Anna Kąkol.

Projekt pn. „Wokół sama glina. Warsztaty czas zacząć!” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Powiatu Wejherowskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Wejherowie oraz Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług - Biura Rejonowego w Wejherowie.

Świąteczne upominki i wspólna zabawa

Piłkarze dla dzieci

W Powiatowym Centrum Kształcenia Specjalnego odbyło się wigilijne spotkanie członków i podopiecznych Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem.

Jak co roku na przedświątecznym spotkaniu gościli zaprzyjaźnieni piłkarze WKS Gryf
Wejherowo, którzy tradycyjnie przynieśli dzieciom prezenty i słodycze. W zamian otrzymali
od dzieci własnoręcznie wykonane bombki z symbolem klubu sportowego Gryf Wejherowo.
Było miło, ciepło, serdecznie i świątecznie.
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Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Miłośnicy Wejherowa i Morsy

Naja Szkóła uczy języka i kultury

Kaszubscy kolędnicy
Przedświąteczne
spotkanie w ratuszu
Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia z inicjatywy radnego Pawła Formeli, w wejherowskim ratuszu odbyło się połączone
spotkanie wigilijne Klubu Miłośników Wejherowa oraz Klubu Wejherowskich Morsów.
Członkowie obu klubów
spotkali się z prezydentem Wejherowa Krzysztofem
Hildebrandtem,
jego zastępcą Arkadiuszem
Kraszkiewiczem oraz sekretarzem miasta Bogusławem Suwarą. Gościem ze
Starostwa był Jacek Thiel,
członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego.
Rozmowy dotyczyły m.in. planów
władz miasta, jak i powiatu.
Z inicjatywy sekretarza
miasta w minionym roku
w ratuszu powstała sala historyczna, która opowiada o
Wejherowie z lat dwudzie-

stych i trzydziestych. Bogusław Suwara oprowadził

uczestników spotkania po
tej ciekawej sali. Polecamy!

Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na placu Jakuba Wejhera z fragmentami przedstawienia „Gwiżdże” według scenariusza Tomasza Fopke i w reżyserii Katarzyny Kalkowskiej-Filipiak
zaprezentowali się uczniowie „Naja Szkóły” w Wejherowie. Dzieci zaśpiewały kolędy po kaszubsku, wzbudzając zainteresowanie
przechodniów.

Pełne widowisko dzieci z
Naja Szkóły zaprezentowały
w Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszusbko-Pomorskiej 22 grudnia 2017 roku.
- Pragniemy kaszubskimi przestawieniami przywracać tradycje i zwyczaje
kaszubskie - mówi Karol
Rhode, dyrektor szkoły. Gwiżdże, czyli kolędnicy kaszubscy z szopką i różnymi
postaciami chodzą jeszcze w
różnych rejonach Kaszub.
W naszym rejonie działają
m.in. w rejonie Rekowa, Redy, Strzepcza i Lini, ale w
Wejherowie ten zwyczaj zamarł na przełomie lat 80/90
minionego wieku. Przy

udziale naszych uczniów
chcemy przywracać te tradycje w naszym mieście.
Dwujęzyczna Prywatna
Szkoła Podstawowa „Naja
Szkóła”, w której zajęcia prowadzone są w języku polskim i kaszubskim,
funkcjonuje od 1 września
2017 roku, ul. Przemysłowej 20A w Wejherowie.
Dyrektor szkoły Karol Rhode informuje, że do
szkoły na poziomie podstawowym w klasach 0-IV
uczęszcza 32 uczniów. Uczy
w niej kilkunastu nauczycieli. Od wiosny rozpocznie
się budowa drugiego skrzydła budynku, co umożliwi

uruchomienie wszystkich
klas na poziomie od zerówki do klasy ósmej. Szkoła
utrzymuje się z subwencji
oświatowej i czesnego. Właścicielem szkoły jest Artur
Jabłoński.
Część zajęć prowadzona
jest po polsku, a część po kaszubsku. Docelowo pojawią
się też inne przedmioty m.in.
język angielski i niemiecki.
Działacze
kaszubscy,
którzy utworzyli „Naja
Szkółę”, w ramach Kaszëbskô Jednoty współpracują z przyjaciółmi z
Kraju Basków w Hiszpanii,
z Fryzami w Holandii i Bretończykami we Francji.

Rywalizacja i integracja

Baśka w Bolszewie
Pod koniec roku, dokładnie 28 grudnia w bibliotece w Bolszewie
odbył się kolejny Turniej Baśki Kaszubskiej. W rozgrywach wzięło
udział 32 uczestników, którzy od pierwszych minut zawodów zaciekle rywalizowali o Puchar Sołectwa Bolszewa.
Ostatecznie
zwyciężył
Mirosław Bach z Bolszewa.
Drugie miejsce zajął Stanisław Czerwionka, a trzecie - Eugeniusz Dampc ze
Stowarzyszenia Emerytów i

Rencistów. Wśród pań najlepsza była Władysława
Bużan, która w klasyfikacji ogólnej zajęła 7 miejsce.
Dziesięciu najlepszych zawodników otrzymało na-

grody, które wręczyli radna
Beata Nowicka i sołtys Edmund Bianga.
Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej
Urzędu Gminy Wejherowo.
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KOMUNIKATY I PORADY
Zeznanie podatkowe przez internet

Ruszyła e-składka w ZUS

Wygodnie, szybko i skutecznie Doradcy
pomogą

Z roku na rok zwiększa się liczba deklaracji podatkowych składnych drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu. Dotyczy to również zeznań w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.
Jak dowiedzieliśmy się w
Urzędzie Skarbowym w Wejherowie, ogólny wskaźnik
wszystkich deklaracji złożonych elektronicznie w relacji do ogólnej ilości deklaracji
składanych zarówno przez
Internet jak i papierowo wynosi w roku 2017 (na dzień
27.11.2017 r)., ponad 80
proc., co jest wynikiem bardzo dobrym. Wskaźnik ten
wzrośnie dodatkowo już w
lutym 2018 r., ponieważ od
1 stycznia br. wszystkie deklaracje w zakresie podatku
VAT muszą być składane w
formie elektronicznej.
Jest jednak spory obszar,
w którym utrzymuje się
znaczny procent deklaracji
składanych papierowo: są to
zeznania podatkowe PIT-37,
składane przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. W roku
2017, w ramach rozliczenia za rok 2016 do Urzędu
Skarbowego w Wejherowie
wpłynęło ich 71 100, z czego
elektronicznie 44 169, czyli
nieco ponad 62 procent.

Szczegółowe
informacje

Gdzie zatem szukać szcze-

gółowych informacji o rozliczaniu się przez internet i
jakie korzyści daje rozliczenie w tej formie?
Wszelkie informacje na
ten temat są dostępne na
oficjalnych stronach Ministerstwa Finansów: http://
www.finanse.mf.gov.pl/
systemy-informatyczne/e-deklaracje oraz http://
www.finanse.mf.gov.
pl/web/wp/pp/przewodnik-po-portalu-podatkowym.
Co ważne, żeby złożyć zeznanie przez internet nie
trzeba dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis ten może
zastąpić zestaw danych identyfikujących: numer PESEL;
pierwsze imię i nazwisko;
data urodzenia; kwota przychodu wykazana w zeznaniu podatkowym (rocznym
obliczeniu podatku PIT-40,
PIT- 40A) za rok podatkowy
o dwa lata wcześniejszy niż
rok przesyłania deklaracji
albo wartość „0” (zero), gdy
za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania (rocznego obliczenia podatku).
Szczegółowa informacja w

tym zakresie podana zostanie w trakcie sporządzania
elektronicznego
zeznania
podatkowego.

Korzystne
rozwiązanie

A korzyści? – są tak oczywiste, iż nikt kto raz rozliczył się przez internet, nie
wraca już do papierowej
formy składania zeznania
podatkowego. Oto najważniejsze zalety:
1) nie trzeba znać sposobu rozliczenia podatku
- system wszystko wyliczy
sam i zrobi to prawidłowo;
naszym zadaniem jest tylko poprawne wprowadzenie
danych z uzyskanych informacji PIT-11; tam gdzie
popełnimy jakiś błąd formalny przy wypełnianiu,
system oznaczy to miejsce i
poprosi o wprowadzenia odpowiedniej zmiany;
2) system jest dostępny
przez cała dobę, nie ma wolnych sobót i niedziel, świąt
etc. co oznacza, iż rozliczyć
się możemy w dowolnym
dniu, o dowolnej godzinie
dnia czy nocy, z dowolnego
miejsca, mającego dostęp
do internetu. Oznacza to, iż

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w 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.
Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00
do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108,
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich
działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim.
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nie musimy wybierać się do
urzędu skarbowego czy na
pocztę, ponosić związanych
z tym kosztów, spieszyć się
by zdążyć w godzinach urzędowania etc.;
3) bezzwłocznie otrzymamy potwierdzenie złożenia
zeznania, datowane czasem
(tzw. UPO) i możemy mieć
dostęp do złożonych przez
nas zeznań podatkowych w
kolejnych latach (archiwizowanie);
4) jeżeli treść zeznania
nie będzie budzić wątpliwości merytorycznych, złożenie
zeznania podatkowego elektronicznie może mieć wpływ
na skrócenie oczekiwania na
deklarowaną nadpłatę;
5) by uzyskać informacje
czy odpowiedzi na pytania
dotyczące sposobu wypełniania zeznania, ulg podatkowych etc., nie musimy
udawać się do urzędu skarbowego, bowiem możemy je
uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.
mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty.

Można zapytać
przez telefon

Informacje można też
uzyskać telefonicznie, od
poniedziałku do piątku w
godz. od 7.00 do 18.00 z
Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) pod numerami
telefonów: 22 330 03 30 (z
telefonów komórkowych);
801 055 055 (z telefonów
stacjonarnych); +48 22 330
03 30 (z zagranicy).
Można wreszcie zadzwonić do Urzędu Skarbowego
w Wejherowie pod numer
telefonu (58) 736 38 66, od
poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.30 do 15.00.
W następnym wydaniu wskażemy zasady
sporządzania
rocznego obliczenia podatku
przez płatnika, w szczególności dla emerytów i
rencistów, co eliminuje
obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Jeden przelew do ZUS zamiast trzech
lub czterech już działa. Pierwsze wpłaty,
które wpłynęły na indywidualne rachunki zostały już rozliczone. Natomiast na salach obsługi klientów w placówkach ZUS
wkrótce pojawią się doradcy płatników.
Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych korzysta ze swojego indywidualnego numer rachunku składkowego, na który wpłaca składki globalnie, bez
podziału na poszczególne fundusze. Przelewy nie muszą być,
tak jak dotychczas, dodatkowo opisywane identyfikatorem
płatnika i wskazaniem miesiąca.
Indywidualny numer rachunku składkowego pozwala zidentyfikować i szybko zaksięgować każdy przelew na poszczególne fundusze.
Pierwsze wpłaty na indywidualne numery rachunków
składkowych wpłynęły do ZUS już 2 stycznia przed 8:00.
Wcześniej prowadzone były intensywne prace nad modyfikacją systemu informatycznego oraz testy komunikacji z klientami. W woj. pomorskim pierwszego roboczego dnia nowego
roku wpłaty na swoje indywidualne numery rachunków zrobiło ponad 2,6 tys. płatników, w tym 2214 w Oddziale w
Gdańsku (najwięcej w kraju!) i 407 w Oddziale w Słupsku.
Łącznie wpłaty wyniosły ponad 6,3 mln złotych. Wpłaty zostały już przez Zakład zaksięgowane.
W związku ze zmianą sposobu płatności składek i możliwymi wątpliwościami klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza na salach obsługi doradców płatników
składek. Ich zadanie to wsparcie płatników w ustaleniu
sposobu rozliczenia wpłat na ich kontach. Będą dostępni w
całym kraju od połowy stycznia. Obecnie przechodzą intensywne szkolenia.

Polacy oceniali obsługę w urzędach

Najlepiej jest w ZUS
CBOS zapytał Polaków o jakość obsługi w urzędach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oceniany
jest najlepiej. W pięciostopniowej skali otrzymał
aż 4,4 punkty.
W szczegółowych kategoriach ZUS również wypadł
najlepiej. Aż 64 proc. respondentów było zadowolonych, że ich sprawa w ZUS została załatwiona „od ręki”.
Prawie wszyscy badani (96 proc.) stwierdzili, że obsłużono ich w Zakładzie prawidłowo i rzetelnie , a 87 proc.
stwierdziło że poświęcono im dostatecznie dużo czasu i uwagi. Aż 93 proc. respondentów bardzo wysoko
oceniło kompetencje pracowników ZUS.
Porównywalne dane sprzed pięciu i dziesięciu lat
świadczą o poprawiającej się jakości obsługi.
Sondaż „Polak w urzędzie” przeprowadzono na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1016 osób.
Ankietowani oceniali obsługę w urzędach powiatowych, urzędach gminy/miasta/dzielnicy, Urzędzie
Skarbowym, Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie
Pracy i ZUSie.
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HISTORIA
Uroczystość na cmentarzu w Redłowie

Pamiętają o bohaterze
Na cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie 19 grudnia ub.r. odbyła się uroczystość z okazji rocznicy 105. urodzin porucznika Jana Penconka, którego prochy spoczywają w kwaterze
255. Oficer I Morskiego Pułku Strzelców, stacjonującego w Wejherowie bronił m.in. rejonu Gowina, a 13 września 1939 r. poległ
na Kępie Oksywskiej.
W uroczystości wzięły
udział delegacje wejherowskich i gdyńskich jednostek
wojskowych, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w
Gdańsku, Urzędu Gminy w
Wejherowie, Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka
w Gowinie, Stowarzyszenia
Sympatyków i Byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w
Wejherowie, harcerzy 81 Kaszubskiej Drużyny Harcerzy
KASZEBA Wejherowskiego
Hufca Harcerzy im. Ochotniczej Kompanii Harcerskiej
Pomorskiej Chorągwi Harcerzy, Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, harcerek z
22 Wejherowskiej, Drużyny
Harcerek „Dżungla” Wejherowsko z Rumskiego Hufca
ZHP, Harcerek Pomorskiej
Chorągwi, Harcerek Związku
Harcerstwa Rzeczpospolitej i
harcerki ze Szczepu Związku
Harcerstwa Polskiego Luzino
im. Żołnierzy Niezłomnych,
portalu „Cyfrowe Archiwum,
Wilanowa i Okolic” oraz
mieszkaniec Powsina, skąd
pochodził J. Penconek.
Wojskową asystę hono-

Harcerze przy mogile por. Jana Penconka w Gdyni.

rową wystawiła Komenda
Portu Wojennego Gdynia.
Posługę duszpasterską pełnił ksiądz porucznik Adam
Tur, proboszcz parafii wojskowej pw. św. Wojciecha w
Wejherowie.
Przemówienia wygłosili:
Grzegorz Kłos, redaktor
naczelny czasopisma „Cyfrowe Archiwum Wilanowa
i Okolic” i Leszek Grabarczyk, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. por. Jana
Penconka w Gowinie.

Bieg Tropem
Wilczym
4 marca 2018 roku odbędzie się
już szósta edycja biegów Tropem
Wilczym z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadającego 1 marca.
Impreza cieszy się ogromną popularnością w całej Polsce i za granicą. M.in. wiele pomorskich miejscowości organizowało
biegi. W powiecie wejherowskim odbyły
się one w Strzebielinie. Organizatorzy (Moje Strzebielino i Szczep ZHP Czarna Trzynastka Strzebielino Hufiec ZHP Lębork) tym roku
również zapraszają biegaczy do udziału w
Biegu Głównym i w Biegu Wilczka (dla dzieci).
Zapisy pod adresem:
tropem_wilczym@comest.pl

Obchody 105. rocznicy
urodzin por. Jana Penconka objęli honorowym patronatem: gdański oddział
Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni, Prezydent Miasta Wejherowa,
Wójt Gminy Wejherowo i
Burmistrz Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego
Warszawy.
Organizatorem obchodów
jest portal „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic”.

Por. Jan Penconek miał niespełna 27 lat
Jan Penconek urodził się 19
grudnia 1912 roku we wsi Powsin koło Wilanowa, obecnie
położonym na terenie warszawskiej Dzielnicy Wilanów.
Był uczniem I Gimnazjum Męskiego Miasta Stołecznego
Warszawy im. Jenerała Józefa
Sowińskiego.
1 października 1931 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Piechoty (SPP) w
Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej, w jednej z najbardziej znany przedwojennych
kuźni kadr Wojska Polskiego.
Podchorążówkę ukończył
z czołową lokatą i dlatego
miał prawo wyboru przydziału służbowego - wybrał Batalion Morski w Wejherowie.
Jednostka wojskowa była
organizatorem wielu imprez
kulturalnych oraz patriotycznych w Wejherowie. Organizowano
uroczystości
wojskowo-religijne. Żołnierze byli w mieście bardzo cenieni i mieli świadomość, że
służą w doborowej jednostce.
W Wejherowie szkolono kadrę
i strzelców dla przyszłej piechoty morskiej wspierającej
Polską Marynarkę Wojenną.
Od 1 września 1934 r.
podporucznik Penconek był
dowódcą plutonu w 3. Kompanii strzeleckiej. Jednostka
dwukrotnie ulegała i zmieniała nazwę: 1 Morski Batalion Strzelców (od 1938 r.) i 1
Morski Pułk Strzelców (od 24
sierpnia 1939 r.).
W marcu 1938 r. Jan Penconek awansował na porucznika, a rok później został
mianowany dowódcą 2. Kompanii strzeleckiej 1 Morskiego
Batalionu Strzelców.
Wobec ataku Niemiec na
Polskę, 1 Morski Pułk Strzelców miał zadanie bronić się
na odcinku 15 kilometrów
wykorzystując do tego celu
dominujące wzgórza i skraje
lasów na zachód i południe
od Wejherowa. 2 września
1939 r. niemiecka dywizja
odcięła Wybrzeże od kraju,
a pod wieczór 6 września
Lądowa Obrona Wybrzeża
została zaatakowana przez
niemiecką 207 Dywizję Piechoty Landwehry. Do tego
czasu na odcinku od morza
aż do komisariatu Straży Granicznej Strzepcz włącznie,
trwały jedynie walki patroli
w strefie przygranicznej.
Większość niemieckich od-

Por. Jan Penconek

działów lądowych na Wybrzeżu,
skupionych od 5 września w hitlerowskim korpusie gen. Kaupischa, z pewnymi wyjątkami,
w dniach 7-8 września uderzyła
na Oddział Wydzielony „Wejherowo”, w którym znajdował się
porucznik Penconek.
Decydujące walki rozegrały
się na kierunku zachodnim, bronionym właśnie przez 1 Morski
Pułk Strzelców: 7 i 8 września
w rejonie Wejherowa, 9 września w Redzie, a w następnych
dniach - do 12 września w rejonie: Szmelta-Zagórze-Rumia.
Przewaga Niemców była
olbrzymia - w kulminacyjnym
momencie walk na każdego
polskiego żołnierza przypadało 9 żołnierzy niemieckich.
W broni artyleryjskiej Niemcy
mieli 35-krotną przewagę, a w
moździeżach 45-krotną.
7 września 1939 r. w godzinach popołudniowych na
całym odcinku 1 Morskiego
Pułku Strzelców w rejonie Wejherowa Niemcy rzucili do walki silne oddziały rozpoznawcze
(kompanie i baony), wsparte
ogniem kilku baterii artylerii i
licznych moździerzy.
Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża - pułkownik Stanisław Dąbek uznał, że trzeba
opóźnić uderzenie nieprzyjaciela, dlatego na całej linii
zarządził
przeprowadzenie
wypadów. Około północy z
7 na 8 września 1939 r. trzy
kompanie 1 Morskiego Pułku
Strzelców uderzyły na wroga, wychodząc z rejonu lasu
miejskiego i Żydowskiej Góry.
Druga kompania pod dowództwem porucznika Penconka przeprowadziła skuteczne
uderzenie na Gowino, całkowicie zaskakując śpiących niemieckich żołnierzy.
Tuż przed wsią około go-

dziny 1.00 młody dowódca
zatrzymał wojsko. Podczas
odpoczynku obmyślił plan
akcji, dzieląc swoją kompanię na dwie grupy. Pierwsza
z nich, którą dowodzłi, była
grupą uderzeniową, a druga
- grupą zaporową. Porucznik
obsadził drugą grupą pobliskie wzgórze, oddzielające
wieś od lasów Dąbrówki – był
to kierunek przewidywanego
odwrotu Niemców.
Pierwsza grupa żołnierzypodjęła nocną walkę z
wrogiem, a w wyniku gwałtownego starcia 80 polskich
żołnierzy dowodzonych przez
porucznika Penconka rozbiło
niemiecki baon (około 300
żołnierzy). W rejonie Gowina
znajdował się wówczas niemiecki II Batalion 322 Pułku
Piechoty dowodzony przez
majora von der Osten-Wisbu.
Poza jeńcami i bronią zdobytą na wrogu dla naszego
wojska cenne były również
rozkazy i mapy odebrane oficerom niemieckim – zawierały bowiem bardzo ważne
informacje o zamierzeniach
wroga na następne dni.
Po tym sukcesie porucznik
Penconek walczył w rejonie
osady Biała pod Sopieszynem, gdzie również wykazała się bohaterską postawą i
gdzie został ranny.
Tak pisał o nim po wojnie dowódca I Morskiego
pułku Strzelców, pułkownik
Kazimierz Pruszkowski, w
uzasadnieniu wniosku o pośmiertne nadanie mu krzyża
Virtuti Militari:
„Bohater pułku. Jako przykład - w ciężkiej sytuacji pod
Sopieszynem dostał zadanie
w razie załamania się kompanii czwartej wstrzymać
Niemców na polanie Biała do
czasu użycia odwodu. Poszedł
z kompanią do uderzenia na
batalion 1 pułku Osterreich’a,
natarcie zatrzymał, mimo rany w głowę zdążył wysłać meldunek (…)”.

Tekst został opracowany
na podstawie obszernego
artykułu Grzegorza Kłosa
na portalu: „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic”
(CAWIO).
Więcej na:

https://www.cawio.pl/SYLWETKI_JAN+PENCONEK
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SPORT
Luzino zaprasza

Piłkarskie
nadzieje
GOSRiT Luzino, Akademia Piłkarska Karola Piątka, Stowarzyszenie Kaszubskie
Towarzystwo Sportowo – Kulturalne i Pomorski LZS zapraszają do udziału w IX Turnieju im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
„Nadzieje Polskiej Piłki” .
W tegorocznej edycji imprezy, która odbędzie się w dniach
24-25 lutego 2018 r. na Hali Widowiskowo – Sportowej im.
Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie rywalizować będą zespoły rocznik 2010 i młodsi.
Informacje i zapisy: Paweł Buzała, mail: p.buzała@gosrit.luzino.pl, tel.: 502 149 817.
Do wręczenia nagród dla młodych piłkarzy zapraszani są
znani ligowi piłkarze oraz trenerzy.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego , Wojewoda Pomorski, PZPN,
Pomorski Związek Piłki Nożnej, Starostwo Powiatu Wejherowskiego, Ludowe Zespoły Sportowe.

Boks. WKB „Gryf”

Do zarządu związku
Wojciech Wasiakowski, założyciel, prezes i trener WKB
„Gryf” został powołany do składu Zarządu Pomorskiego
Związku Bokserskiego. Będzie współodpowiadał w nim za
rozwój boksu na Pomorzu.
OGŁOSZENIE
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Tenis stołowy

Cenne zwycięstwo
Tenisistki Stołowe KTS-K GOSRiT Luzino w ostatniej kolejce
spotkań II ligi kobiet pokonały na wyjeździe MKS EMDEK Bydgoszcz 8:6.
To był mecz na szczycie,
gdyż do tej pory żadna z
drużyn nie doznała porażki w lidze. Bydgoszczanki w
poprzednim sezonie występowały w pierwszej lidze.
Spotkanie to było bardzo
zacięte i emocjonujące.
Po pierwszej serii gier
był remis 2:2. Następne dwie gry podwójne za-

kończyły się podziałem
punktów. Ważne dla losu
całego spotkania okazały
się partie 7,8 i 9 które zakończyły się zwycięstwem
luzińskich
zawodnicze.
Drużyna wystąpiła w składzie: Małgorzata Fidala,
Katarzyna Płotka, Magda
Płotka, Iwona Gadomska,
Małgorzata Mika.

Po pierwszej rundzie liderem tabeli jest luzińska drużyna, która ma dwa punkty
przewagi nad MKS EMDEK
Bydgoszcz i pięć punktów
nad trzecim w tabeli GKTS
Gdańsk.
KTS-K GOSRiT Luzino
zrobił pierwszy krok, aby zakwalifikować się do baraży o
pierwszą ligę.

Kickboxing. Zapisy do 16 stycznia

Nowy nabór na treningi
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe i GOSRiT Luzino zapraszają dzieci w wieku
od 4 lat na treningi kickboxingu do sekcji kickboxingu w Wejherowie i w Luzinie. Nowy
nabór potrwa do 16 stycznia. Obowiązują zapisy - liczy się kolejność zgłoszeń.
Każdy, kto chciałby pójść w
ślady utytułowanych zawodników lub po prostu spędzić pożytecznie czas na sali treningowej,
poprawić sprawność, koordynację, siłę, szybkość czy sylwetkę,
a takżę nauczyć się skutecznej
samoobrony i kickboxingu, mo-

że zadzwonić na nr tel. 695 650
914 lub napisać na adres: kontakt@sportwejherowo.pl.
Treningi kickboxingu prowadzone w Wejherowie i w Luzinie. Prowadzony jest nabór do
wszystkich grup wiekowych od dzieci po dorosłych.

Klub zaprasza również
dziewczęta i kobiety, które z
powodzeniem trenują tę dyscyplinę sportów walki. Pierwszy
trening będzie darmowy.
Szczegółowe
informacje
można znaleźć na stronie:
www.sportwejherowo.pl

Kickboxing

Kobiety
trenują
Sekcja
„Kickboxing
for Ladies”, działająca
pod egidą Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, będzie trenować
z trenerką personalną,
terapeutką masażu i trenerką kickboxingu Moniką Turemką z Węgrowa.
Na zaproszenie trenera
Rafała Karcza, Monika Turecka poprowadzi treningi
specjalnie dla kobiecej sekcji kickboxingu, która liczy
dziś prawie 20 pań. Jak zaznacza trener Rafał Karcz
jest to sekcja rekreacyjna,
stworzona dla kobiet, które
chcą zdrowo i aktywnie spędzić czas, poprawić kondycję
i dobre samopoczucie.
Klub ogłasza nowy nabór
do żeńskiej, rekreacyjnej
sekcji kickboxingu. Zajęcia
są dostosowane do możliwości i umiejętności kobiet, prowadzone są w miłej, jednak
sportowej atmosferze.
Informacje nt. sekcji oraz
szkolenia na stronie: https://
www.facebook.com/kickboxingdlakobietwejherowo/

redakcja@pulswejherowa.pl
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Luzino. Futsal Cup by Night

Wikęd był najlepszy
Dwanaście zespołów rozegrało 34 mecze, strzelono ponad 100
bramek. Wygrali gospodarze, którzy pewnie wygrali z odmłodzoną drużyną 4 Pory Roku, której twórcą jest Longin Skrzypiński.
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie, a w zespole
Wikędu Luzino można było
zobaczyć drugoligowych piłkarzy oraz czwartoligowych
z Luzina. Wysoki poziom rozgrywek wprowadzili zawodnicy z Chrobrego Charbrowo,
Barki Łebno, KS Prezes oraz
Cafe Fusy Reda i Jama Zła z
WLPN. Na koniec wręczono

dla 3 najlepszych zespołów
nagrody rzeczowe oraz nagrody niespodzianki, puchary i pamiątkowe dyplomy
ze zdjęciem dla wszystkich
ekip.
Najlepszym bramkarzem
został Mikołaj Bojka z GKS
Linia, strzelcem Sebastian
Richter z Barka Łebno,
MVP to Piotr Grabowski z

4 Pory Roku. KTS-K GOSRiT Luzino, którzy wygrali 2 nocny turniej, oraz zajęli
2 miejsce, w trzech turniejach nie przegrali żadnego
meczu.
Zawody
organizowane
zostały przez Piotra Jasielskiego we współpracy
z Wojciechem Krasuckim i
Maksymem Graczykiem.

Wystawa fotografii w Luzinie
W holu Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
można obejrzeć ciekawą wystawę fotografii i pamiątek sportowych. Wystawę przygotowano z okazji 10-lecia GOSRiT Luzino.
Można ją oglądać na
pierwszym piętrze w holu
łączącym halę z SP 2 Luzino, w godzinach otwarcia
GOSRiT. Najstarsza fotografia, która dokumentuje
mecz KSM Luzino z KSM
Grabówek pochodzi z 1938
r. Innym „rodzynkiem” jest
zdjęcie LZS Luzino z 1946 r.
OGŁOSZENIE

Czwarta edycja TriCity Trail

Górskie bieganie
nad morzem
Na trasie z Gdańska do Wejherowa organizowany jest bieg TriCity Trail. Nieco ponad
80 km poprowadzone ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego to wyzwanie
nawet dla wprawionych biegaczy, bo ponad
30 podbiegów i podejść wymaga bardzo roztropnego rozłożenia sił. Tym razem impreza
odbędzie się 8 lipca 2018 r. Właśnie ruszyły
zapisy dla uczestników takiego biegania.
TriCity Trail Maraton+ to 47 km dystans, który miał swój
debiut w 2017 r. Limit czasu na pokonanie trasy z Gdyni
do Wejherowa wynosi 7,5 godziny. Nowością tego roku będzie sztafeta poprowadzona na trasie biegu ultra – 80 km +.
Drużyny będą składać się z czterech osób, a składy będą dowolne - męskie, damskie bądź mieszane.Trzecim dystansem
indywidualnym będzie przełajowy TriCity Trail Półmaraton, rozgrywany na pętli w okolicy Wejherowa. W ubiegłym
roku zwyciężył Rafał Kołodzik z Luzina, a wśród kobiet Monika Rolbiecka. Zapisy do półmaratonu ruszą 17 stycznia.
Podczas TriCity Trail organizowane będą zawody dla dzieci
i młodzieży - TriCity Trail Junior - na dystansach od 300 m
do 2 km. Rejestracja rozpocznie się 17 stycznia.
W poprzedniej edycji TriCity Trail wzięło udział blisko
800 uczestników. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Sport Dla Każdego - organizator największego cyklu biegowego w Polsce - CITY TRAIL.
Więcej informacji i zapisy znajdują się na stronie www.
tricitytrail.pl. Wiele ciekawostek pojawi się też na profilu
imprezy na Facebook’u.
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Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Wtorek
8.00-9.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
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Luzińskie Kolędowanie
Coroczny
koncert
w Luzinie, 3 stycznia
przyciągnął do hali widowiskowo-sportowej
tłum widzów. Nic dziwnego, skoro na scenie
wystąpili „Bracia”, czyli Piotr i Wojciech Cugowscy z zespołem.

Zespół „Bracia” był gwiazdą „Luzińskiego Kolędowania”, podczas którego
w tym roku śpiewano nie
tylko kolędy. Tradycyjnie
Stowarzyszenie „Oliwskie
Słoneczko” przeprowadzało
w czasie koncertu zbiórkę
pieniędzy na cele charytatywne. Dochód ze zbiórki
zostanie przeznaczony na
zimowy wypoczynek dla
podopiecznych.

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. A1, A2, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się
22 stycznia 2018 r.
N A S Z PA R T N E R

Więcej zdjęć na: www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Luzinie

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Administrator
nieruchomoŚci
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/

