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Ukazuje się od 2011 roku

Podczas tradycyjnego noworocznego spotkania sympatyków Ruchu Społecz-
nego Wolę Wejherowo, prezydent Wejherowa a zarazem lider ugrupowania, 
Krzysztof Hildebrandt przedstawił informacje na temat ambitnych planów 
inwestycyjnych władz miasta na 2019 rok i na całą kadencję samorządu. Głów-
nym tegorocznym zadaniem jest dokończenie budowy Węzła Wejherowo wraz 
z tunelem pod torami w ciągu ulicy Kwiatowej. Spotkanie, w którym wzięło 
udział około 170 osób, było okazją do noworocznych życzeń i przekazania po-
dziękowań, nie brakowało również dyskusji.             Str. 3 

Rywalizacja 
i zabawa

W Gniewinie odbył się jubileuszowy, dwudziesty 
Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. W 
rywalizacji udział wzięło pięć kół z powiatu wejherow-
skiego, a turniej był okazją do świetnej zabawy. Panie 
zaprezentowały talent i umiejętności w kilku konku-
rencjach, m.in. kabaretowej (na zdjęciu powyżej). 

Grand Prix XX turnieju zdobyły mieszkanki 
Strzepcza w gminie Linia. Gratulujemy!                   Str. 5                                           

ambitne plany 
wolę wejherowo

W poniedziałek, w wieku 103 lat zmarł kapi-
tan Aleksander Pawelec, żołnierz 1 Morskiego 
Pułku Strzelców, który brał udział w obronie 
Wybrzeża i Wejherowa w 1939 roku. 

A. Pawelec od 1941 roku był żołnierzem Armii 
Krajowej o pseudonimie „Karol”. Był kombatantem 
II wojny światowej, noszącym zaszczytny tytuł We-
terana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. 

Czeć Jego Pamięci!                          Fot. Urząd Miejski

pożegnanie weterana

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego - święto ustanowione przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Jak co roku liturgia z tej okazji odbędzie się w sank-
tuarium pasyjno-Maryjnym w wejherowie.                   str. 7
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BEZPIECZEŃSTWO

Policjanci prowadzą wzmo-
żone działania mające na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniu ży-
cia oraz zdrowia osób bezdom-
nych i bezradnych. Działania 
prewencyjne funkcjonariuszy 
zmierzają do ograniczenia tra-
gicznych w skutkach zdarzeń 
oraz zapewnienia pomocy jak 
największej ilości osób będą-

policja apeluje:

Nie bądźmy obojętni
w związku z okresem zimowym i możliwymi znacznymi spadkami tempera-

tur, należy zwrócić uwagę na problemy osób, które są szczególnie narażone na 
działanie trudnych warunków pogodowych. 

Uroczyste przekazanie czterech nowych radiowozów

aby działać skutecznie
Do policjantów z powiatu wejherowskiego trafiły kolejne nowe i nowoczesne radiowo-

zy. Cztery nowe pojazdy lada dzień wyruszą na nasze drogi. Tym razem są to: Volkswagen 
T6, Opel Astra oraz dwa marki Hyundai I 30.

Przekazanie aut odby-
ło się na dziedzińcu Powia-
towej Komendy Policji w 
Wejherowie, w asyście ko-
mendanta powiatowego poli-
cji isp. Beaty Perzyńskiej, 
policjantów, władz samo-
rządowych powiatu, miasta 
Wejherowa i gminy Wejhe-
rowo, a uroczystego poświę-
cenia pojazdów dokonał ks. 
prałat Tadeusz Reszka.

Dwa pojazdy - Volkswa-
gen i Opel, zakupiono dzięki 
wsparciu samorządów: gmi-
ny Wejherowo oraz powiatu 
wejherowskiego. Samochody 
kosztowały 280 tys. zł i trafią 
do Rumi i gminy Wejherowo.

- Powiat dołożył 85 tys. zł 
do zakupu radiowozu Volks-
wagen, a dodatkowo 10 tys. 
zł na zakup aparatów do 
mierzenia poziomu alkoholu 

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa i  na www.pulswejherowa.pl

w wydychanym powietrzu - 
wyjaśniła Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski.

Gmina Wejherowo do-
łożyła 40 tys. zł na zakup 
Opla Astry i 120 tys. zł do 
zakupu dwóch samochodów 
operacyjnych. Dwa radio-
wozy marki Hyundai trafiły 
do wejherowskich policjan-
tów z przydziału służbo-
wego Komendy Głównej 
Policji. Jako radiowozy nie-
oznakowane będą służyły w 
służbie kryminalnej.

- Radiowozy są potrzeb-
ne, bo żeby być skutecznym, 
działać na rzecz bezpie-
czeństwa i pomagać miesz-
kańcom, każdy patrol musi 
swobodnie się przemieszczać 
po terenie powiatu - stwier-
dziła, dziękując za pomoc w 
zakupie aut dla policji, insp. 

Beata Perzyńska, komen-
dant powiatowy policji w 
Wejherowie.

Starosta Gabriela Lisius przekazuje kluczyki do jedne-
go z radiowozów.                            Fot. Leszek Spigarski

pożar na Fenikowskiego

policjanci 
ratowali ludzi

Sierżant Wojciech Bolda i posterunkowy 
Patryk Nurkowski przeprowadzili skutecz-
ną akcję ratunkową w związku z pożarem, 
który wybuchł nocą w mieszkaniu na os. Fe-
nikowskiego w Wejherowie.

Dzięki ich szybkiej reakcji ok. 30 mieszkańców tego 
bloku zostało sprawnie i bezpiecznie ewakuowanych, a 
dwaj poszkodowani z zajętego ogniem mieszkania zostali 
przewiezieni do szpitala. 

Sami policjanci podtruli się tlenkiem węgla i po zakoń-
czeniu akcji ratowniczej również musieli skorzystać z po-
mocy medycznej. Na szczęście obaj już czują się dobrze.

Podczas uroczystości, o której piszemy obok, komendant 
powiatowy policji insp. Beata Perzyńska podziękowała obu 
funkcjonariuszom. W obecności gości i policjantów Komendy 
Powiatowej Policji pisemne podziękowania za bohaterską 
postawę odważnym funkcjonariuszom wręczył również ko-
mendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski.

Fot. Leszek Spigarski

cych w potrzebie. 
Policjanci zwracają szczegól-

ną uwagę na osoby znajdujące 
się pod wpływem alkoholu, w 
okolicznościach zagrażających 
ich życiu. Wejherowscy funk-
cjonariusze apelują także do 
wszystkich mieszkańców po-
wiatu wejherowskiego o infor-
mowanie Policji oraz innych 

służb o każdej zauważonej oso-
bie, która siedzi na przystanku, 
w parku, a także będącej pod 
wpływem alkoholu lub znajdu-
jącej się w podobnej sytuacji 
mogącej spowodować wychło-
dzenie organizmu. 

Nie przechodźmy obok ta-
kich ludzi obojętnie, bo znajdu-
ją się oni w niebezpieczeństwie.

Znaleziono ponad 900 
gramów amfetaminy, pra-
wie 40 gramów marihuany, 
prawie 60 gramów mefedro-
nu oraz 43 tabletki ecstasy. 

Prawie kilogram narko-
tyków został przekazany do 

skuteczna akcja policji

prawie kilogram narkotyków
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w 

Wejherowie na terenie prywatnej posesji w powiecie wejherowskim za-
bezpieczyli kilka paczek ze znacznymi ilościami narkotyków.

badań dla biegłego specja-
listy. W związku z tą spra-
wą policjanci zatrzymali 
25-letniego mieszkańca po-
wiatu wejherowskiego, któ-
ry został już przesłuchany i 
usłyszał zarzut posiadania 

znacznej ilości narkotyków. 
Wobec niego został zastoso-
wany tymczasowy areszt na 
okres 3 miesięcy. Za posiada-
nie znacznej ilości narkoty-
ków grozi kara pozbawienia 
wolności do 10 lat.
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W spotkaniu w sa-
li „Atlantic” wzięło udział 
około 170 przedstawicie-
li różnych wejherowskich 
środowisk, organizacji spo-
łecznych i stowarzyszeń, 
aktywistów miejskich oraz 
radnych i władz miasta. 

Na początku spotkania 
zebrani uczcili minutą ciszy 
pamięć zamordowanego pre-
zydenta Gdańska śp. Pawła 
Adamowicza.

Prezydent Wejherowa, a 
zarazem lider ugrupowania 
„Wolę Wejherowo” Krzysz-
tof Hildebrandt złożył 
wszystkim noworoczne ży-
czenia, dziękował za aktyw-
ność i za wsparcie, a także 
przekazał informacje o tego-
rocznych planach inwesty-
cyjnych. Ponieważ niedawno 
rozpoczęła się kolejna, ka-
dencja samorządu, prezydent 
mówił też o zamierzeniach na 
całą 5-letnią kadencję. 

Noworoczne spotkanie Ruchu społecznego wolę wejherowo

Życzenia, podziękownia i ambitne plany 
Tradycyjnie na początku roku, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz członkowie Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo 

spotkali się ze swoimi sympatykami. Oprócz złożenia noworocznych życzeń i przekazania podziękowań, nie brakowało okazji do dys-
kusji. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też sporo na temat inwestycyjnych planów władz miasta i powiatu wejherowskiego.

- Spotykamy się głów-
nie po to, aby porozma-
wiać, wymienić poglądy, 
ale również po to, aby roz-
liczać się z tego co zrobi-
liśmy i ustalać plany na 
przyszłość. Robimy tak 
od 17 lat. Wolę Wejhero-
wo nie powstało niedaw-
no na potrzebę wyborów, 
ale pracuje i spotyka się 
regularnie, nie tylko z oka-
zji nowego roku. Jesteśmy 
poważanym ruchem spo-
łecznym.

prezydent wejherowa krzysztof hildebrandt

Do najważniejszych in-
westycji należą z pewno-
ścią zadania drogowe, a 
władze miasta skupiają się 
w tym roku zwłaszcza na 
dokończeniu budowy prze-

jazdu pod torami kolejowy-
mi w ciągu ulicy Kwiatowej 
(zakończenie zaplanowa-
no w listopadzie br.) oraz 
całego Węzła Wejherowo 
(Kwiatowa). 

Gośćmi spotkania byli 
m.in. starosta wejherowski 
Gabriela Lisius i wicesta-
rosta Jacek Thiel. Staro-
sta przedstawiła tegoroczne 
inwestycyjne zamierzenia 

władz powiatu, ale dotyczą-
ce samego Wejherowa. 

Jak powiedziała Gabriela 
Lisius, dwie najważniejsze 
powiatowe inwestycje dro-
gowe, realizowane w 2019 

roku w naszym mieście to 
modernizacja ul. Przemy-
słowej oraz budowa ronda 
na nieistniejącym obecnie 
skrzyżowaniu ulic: 12 Mar-
ca i Sikorskiego.

Celem szkolenia jest na-
uka umiejętności korzy-
stania z internetu oraz 
sprawnego i bezpiecznego 
funkcjonowania w świecie 
cyfrowym. 

- Jako miasto pozyskali-
śmy na realizację projektu 
„Ja w internecie. Program 
szkoleniowy w zakresie roz-
woju kompetencji cyfrowych” 
grant w wysokości prawie 
150 tys. zł w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa, Operatorem 
programu jest Fundacja 
„Legalna Kultura”. Każ-
dy mieszkaniec Wejherowa, 
który ukończył 25 rok ży-
cia, może z tych bezpłatnych 
szkoleń skorzystać, ale liczba 

Rozpoczęły się bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Wejherowa w ramach cyklu „Ja w Internecie”, prowadzone w Urzędzie Miejskim 
przy ul. 12 Marca lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zapisy trwają, ale liczba miejsc jest ograniczona. 

Zapisy do końca lutego w Urzędzie Miejskim w wejherowie

Bezpłatne szkolenia „ja w internecie” 

Zajęcia zaplanowano dla 264 uczestników, po 12 osób 
w każdej grupie. Prowadzone w cyklach 3 dni po 4 godzi-
ny lub 2 dni po 6 godzin.

Program szkolenia zbudowany jest z 7 modułów tema-
tycznych, po 12 godzin na każdy i obejmuje następujące 
tematy:  1. Rodzic w internecie, 2. Mój biznes w sieci, 3. 
Moje finanse i transakcje w sieci, 4. Działanie w mediach 
społecznościowych, 5. Tworzę własną stronę internetową 
(blog), 6. Rolnik w sieci i 7. Kultura w sieci.

Na każdy moduł tematyczny przewidzianych jest 12 
godzin.

Bliższe informacje na temat projektu można pod nume-
rami telefonu 58 677 70 57 oraz 58 677 70 53. 

Materiały rekrutacyjne można pobrać również ze strony 
internetowej Gminy Miasta.

siedem modułów tematycznych

miejsc jest ograniczona. Do 
celów szkoleniowych kupili-
śmy 24 laptopy, które po za-
kończeniu projektu zostaną 
przekazane do dwóch szkół 
- mówi zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
dodając, że szkolenia bę-
dą odbywały się również w 

Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Wejherowie.

Pierwsze zajęcia prowa-
dził informatyk Tomasz 
Rojek, który zawodowo 
zajmuje się szkoleniami in-
formatycznymi dla różnych 
grup zawodowych.

- Rozmawiamy m.in. o 

prowadzeniu stron interneto-
wych, o stronach społeczno-
ściowych, o profilu zaufanym, 
o bezpieczeństwie w interne-
cie, o tym jak założyć swoją 
stronę internetowąmatach, 
które są zaplanowane - mówi 
Tomasz Rojek.

Szkolenia w ramach pro-
jektu „Ja w internecie” będą 
trwały do końca czerwca br. 
Zapisywać się można do 
końca lutego br. 

Aby wziąć udział w bez-
płatnych szkoleniach nale-
ży zgłosić się do: Urzędu 
Miejskiego w Wejhero-
wie, Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
lub Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.
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Konkurs co roku gromadzi coraz więcej uczestników, a 
świąteczne dekoracje tworzą wspaniałą atmosferę i piękną 
oprawę Świąt Bożego Narodzenia.

- Dziękuję Państwu za zaangażowanie i za inwencję w 
przygotowanie tych dekoracji, które tak pięknie zdobią nasze 
miasto i sprawiają, że jest magicznie w bożonarodzeniowym 
okresie - powiedział Krzysztof Hildebrandt, który wspól-
nie z zastępcą prezydenta Beatą Rutkiewicz wręczał na-
grody wyróżnionym w konkursie mieszkańcom.

Komisja oceniając zgłoszone dekoracje wzięła pod uwa-
gę m.in. takie kryteria jak samodzielność wykonania ozdób 
i rekwizytów, nakład pracy, niepowtarzalność ekspozycji, 
widoczność ze strony ulicy i od strony sąsiadów oraz ogólny 
wyraz estetyczny. 

W skład komisji, która oceniała dekoracje świąteczne 
ogrodów przydomowych, okien i balkonów wchodzili: Te-
resa Patsidis - przewodnicząca, Stanisław Brzozowski, 
Tacjanna Bielawa, Justyna Antczak, Antonina Łu-
czyńska i Leszek Miś.

Uroczyste rozstrzygnięcie rywalizacji odbyło się, jak co 
roku, w wejherowskim ratuszu.

W okresie bożonarodzeniowym i noworocznym Wejherowo wygląda bajecznie, nie tyl-
ko za sprawą iluminacji przygotowanych przez władze miasta. Piękne dekoracje świą-
teczne w ogrodach, na domach i balkonach wykonują też sami mieszkańcy. Ich starania 
po raz 16. docenił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt nagradzając kilkanaście 
osób w konkursie na najładniej udekorowany świątecznie dom, ogród lub balkon.

W kategorii dekoracje świąteczne ogrodów przy do-
mach jedno- i wielorodzinnych pierwsze miejsce zdobył 
Zbigniew wolanin (ul. Wczasowa), drugie  Maria Łuczak 
(ul. Marynarki Wojennej), a trzecie - sławomir kruszew-
ski (ul. Obrońców Kępy Oksywskiej). 

Wyróżnienia otrzymali: joanna Narloch (ul. Ludowa), 
Ludwika Erdmann (ul. Rogali), Marek Nowogórski (ul. 
Iwaszkiewicza) i henryk Teclaf (ul. Kusocińskiego).

W kategorii dekoracje świąteczne okien i balkonów 
w domach jedno- i wielorodzinnych zwyciężyli Barba-
ra i piotr Gołębiewscy (ul. Ofiar Piaśnicy), drugie miej-
sce zajęli Teresa i Tadeusz kaweccy (ul. Kusocińskiego), 
trzecie - Regina arendt (os. 1000-lecia) oraz wiesław 
sadowski (os. Kaszubskie). 

Wyróżnienia: Teresa szimichowska (os. Kaszubskie), 
aniela Bartnicka (os. Kaszubskie), Ewa królek (os. Ka-
szubskie) oraz Elżbieta i jan Cichoccy (os. Kaszubskie).

wyróżnieni mieszkańcy

konkurs na świąteczne dekoracje domów i balkonów

Mieszkańcy nagrodzeni 

Urokliwy Sędziszów Małopolski zdobył tytułu „Świetlnej 
stolicy Polski” i nagrodę główną: pomoc wartą 50 tys. zł, ale 
pomoc od Grupy Energa trafi także do pozostałych 15 fina-
listów, w tym do Wejherowa. Będą to zestawy sprzętu AGD 
o wartości 10 000 zł. W najbliższym czasie prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt zadecyduje, komu przekaże na 
cel charytatywny podarowany przez Energę sprzęt.

- Po raz trzeci wejherowskie iluminacje świetlne zyskały tak 
wysokie uznanie wśród mieszkańców naszego województwa i 
kraju. Czwarte miejsce w tym plebiscycie, to wielki sukces i 
znakomita promocja dla naszego miasta. Jestem usatysfak-
cjonowany, że ponownie będę mógł obdarować sprzętem AGD 
środowiska działające charytatywnie na rzecz mieszkańców - 
mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.     

Grupa Energa od 10 lat docenia miejscowości, dbające o 
swoją oprawę w okresie świątecznym. 

- Dzięki akcji „Świeć się z Energą” podopieczni ponad 200 
placówek w całej Polsce m.in. domów dziecka, stowarzyszeń 
czy ośrodków pomocy społecznej zyskali na przestrzeni ostat-
nich 10 lat pomoc, która ułatwia im codzienność. W tym roku 
do obdarowanych dołączą kolejni potrzebujący z 16 miast 
- mówi Lucjan Brudzyński, dyrektor Departamentu Mar-
ketingu i Komunikacji Energi SA. 

Już w lutym kolejne pralki, lodówki zmywarki i inne urzą-
dzenia AGD (łącznie 292 sprzęty o wartości 200 000 zł) zo-
staną przekazane potrzebującym z 16 polskich miast.

W ostatecznej klasyfikacji Plebiscytu Miast 
„Świeć się Energą” Wejherowo zdobyło 1535 
głosów i zajęło 4. miejsce, za  Sędziszowem Ma-
łopolskim (I miejsce, 7380 głosów), Katowicami 
(II miejsce) i Łomżą (III miejsce). 

wejherowo czwarte 

w nagrodę 
sprzęt aGD

Więcej zdjęć na:  http://www.wejherowo.pl/artykuly/najpiekniej-udekorowane-swiatecznie-balkony-i-ogrody-a6322.html

Prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz wręczają nagrody laueratom 
konkursu: zdobywcy I miejsca - Zbigniewowi Wolaninowi oraz II miejsca - Marii Łuczak.  Fot. Urząd Miejski   

Od poniedziałku 11 lutego do piątku 22 lutego w 
placówkach kulturalno-edukacyjnych prowadzo-
ne będą zajęcia dla dzieci na czas ferii zimowych.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano zajęcia 
pod nazwą pod nazwą „Ferie nie z tej bajki! Bliski i Daleki 
wschód w baśni i legendzie”, przeznaczone dla czytelników 
biblioteki w wieku 6-10 lat. Ilość miejsc ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń. Przepraszamy Czytelników, że 
w poprzednim „Pulsie” przez pomyłkę napisaliśmy, że 
zapisy już się skończyły, co nie było zgodne z prawdą.

Bez względu na to, w bibliotece zaplanowano wydarze-
nia otwarte (dla wszystkich zainteresowanych): 12 lutego 
(wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się spektakl „Opowieści z 
Bombaju” w wykonaniu Teatru Narwal, a 19 lutego (wto-
rek) godz. 10.00 - spektakl „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” 
w wykonaniu teatru Blaszany Bębenek 

Wstęp wolny. Grupy zorganizowane obowiązuje wcze-
śniejsza rezerwacja miejsc.

Od poniedziałku ferie

spektakle 
w bibliotece
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

W turnieju, który był 
okazją do integracji i do-
brej zabawy, udział wzięło 
pięć kół z powiatu wejhe-
rowskiego: KGW Bolszewo 
(gmina Wejherowo), KGW 
Rybno (gmina Gniewino), 
KGW Leśno (gmina Sze-
mud), KGW Brzeźno Lębor-
skie (gmina Łęczyce) i KGW 
Strzepcz (gmina Linia). 

Rywalizacji w kilku kon-
kurencjach towarzyszyła 
wspaniała atmosfera. 

W konkurencji potrawa 
regionalna pierwsze miejsce 
zdobyło KGW Bolszewo za 
śledzia marynowanego w 

strzepcz wygrał 
w Gniewinie

Panie z koła w Strzepczu w gminie Linia (na zdjęciu powyżej) 
okazały się najlepsze w XX Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich, który odbył się 26 stycznia w Centrum Kultury, Sportu, 
Turystyki i Bibliotece w Gniewinie. 

KGW Brzeźno Lęborskie zajęło pierwsze miejsce w konkurencji modowej. 

sesja Rady powiatu
Podczas obrad radni 

m.in. wysłuchali sprawoz-
dań z pracy Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wejherowie, a także infor-
macji na temat stanu dróg 
powiatowych.

Podjęto również uchwa-
łę w sprawie zmiany budże-

tu powiatu wejherowskiego 
na 2019 r. oraz  w sprawie 
zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej powiatu wejhe-
rowskiego na lata 2019-2034. 

25 stycznia odbyła się  czwarta w tej kadencji, ale pierwsza w tym 
roku sesja Rady Powiatu Wejherowskiego. 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Uroczystość prowadziła dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wejhe-
rowie - Grażyna Sobieraj.

100-lecie publicznych 
służb Zatrudnienia

Uroczyste obchody 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia od-
były się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie z udziałem pra-
cowników Powiatowego Urzędu Pracy, instytucji wspierających 
PUP oraz posłów i samorządowców. 

 Podczas uroczystości  zasłużeni pracow-
nicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wejhero-
wie, pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy na 
co dzień współpracują z urzędem oraz człon-
kowie Powiatowej Rady Rynku Pracy ode-
brali okolicznościowe gratulacje i statuetki.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius 
przypomniała historię służb zatrudnienia w 
Polsce, powołanych dokładnie  27 stycznia 
1919 roku. Podkreśliła, że priorytetem urzę-
dów pracy jest wykorzystanie różnych in-
strumentów w celu ograniczenia bezrobocia. 
Ich misją jest udzielanie pomocy osobom po-
szukującym pracy, poradnictwo zawodowe 
szkolenia, wspieranie pracodawców, a także 
młodych ludzi, startujących na rynku pracy.

Składając gratulacje pracownikom PUP 
zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz wręczył dyrektor Grażynie 
Sobieraj Statuetkę Jakuba Wejhera, przy-
znaną przez prezydenta Wejherowa dla Po-
wiatowego Urzędu Pracy.

oleju. W konkurencji eduka-
cyjnej najlepsze okazały się 
panie z KGW Strzepcz, au-
torki tablicy „1918-2018 My 
Polacy”. 

W rywalizacji modowej 
wygrało KGW Brzeźno Lę-
borskie za pokaz „Otulona 
kwiatami”. W scence kabare-
towej wygrało KGW Rybno 
(„Kagiewuszki kandydują” 
- program wyborczy na we-
soło), natomiast w piosence 
najlepsze było reprezentant-
ki  KGW Leśno (piosenka 
„O mojej mamie”).

Tytuł Grand Prix oraz 
nagrodę specjalną - wyjazd 

do Truskawca na polsko-
-ukraiński Festiwal Kultu-
ry - zdobyło KGW Strzepcz. 
Mieszkanki gminy Linia 
będą reprezentować nasz 
powiat podczas Wojewódz-
kiego Finału Kół Gospodyń 
Wiejskich.

Nagrody laureatkom 
wręczała starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, 
wicestarosta Jacek Thiel 
oraz przedstawiciele spon-
sorów. Gratulacje, kwiaty i 
upominki przekazywali też 
paniom wójtowie niektórych 
gmin, które reprezentowały 
uczestniczki konkursu.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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AKTUALNOŚCI

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w War-
szawie jest w skali kraju 
Instytucją Wdrażającą 
Program Operacyjny In-
frastruktura i Środowisko 
2014-2020 współfinansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej. Projekt wejherowskiej 
spółki ZUK pn. „Budowa 
wzorcowego systemu gospo-
darki odpadami na terenie 
Gminy Miasta Wejherowa 
pod nazwą EKO-FABRY-
KA, w tym budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych” otrzy-
mał unijne dofinansowanie. 
W związku realizacją pro-
jektu nasz zakład odwiedził  
Dominik Bąk, zastępca 
prezesa NFOŚiGW.

Po spotkaniu na terenie 
zakładu w piśmie przesła-
nym w styczniu do prezesa 
Zakładu Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. w Wejherowie 
Romana Czerwińskiego, 
Dominik Bąk napisał m.in.: 

„Była to dla mnie nie-
bywała okazja usłyszenia 
bezpośrednio od strony Za-
mawiającego i realizującego 
projekt jak wygląda prowa-
dzenie przedsięwzięcia, o 
pojawiających się ryzykach, 
problemach i przyjętych 
rozwiązaniach. Uważam, iż 
jakość pracy, jaką prezentu-
ją Państwo przy realizacji 
ww. przedsięwzięcia zasłu-
guje na szczególne uznanie 
i docenienie za rzetelną i 
merytoryczną obsługę pro-
jektu. Raz jeszcze ogrom-
nie dziękuję za poświęcony 

Już po raz drugi studen-
ci Inżynierii Środowiska w 
ramach prac semestralnych, 
zajęli się rozwiązaniami sys-
temowymi, dotyczącymi wód 
opadowych.  

- Młodzi inżynierowie, w 
formie prezentacji i opraco-
wań przedstawili trendy i 
możliwości bezpiecznego za-
gospodarowania wód opado-
wych również na działkach 
prywatnych - mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - W bar-
dzo zurbanizowanym świecie, 
coraz większego znaczenia 
nabiera zagospodarowanie 
wód opadowych na miejscu 
opadu. W wielu wypadkach 
problem wód opadowych 
może być rozwiązany za po-
mocą ich powierzchniowego 
zagospodarowania. Z uwa-

Jednokondygnacyjny 
budynek o pow. użytkowej 
ok. 82 metrów kw. powsta-
je przy ul. Mostnika, w po-
bliżu boisk, placu zabaw i 
siłowni fitness. Wewnątrz 
znajduje się duża sala na ok. 
45 miejsc, aneks kuchenny, 
pomieszczenie gospodarcze 
i WC. Utwardzony zostanie 
dojazd do świetlicy, a w jej 

Urząd Miejski przypomina, że 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566) nakładające obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opła-
cie podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 
związanych z gruntem. Wpływy z opłat stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Więcej na ten temat w internecie, pod adresem:

http://www.wejherowo.pl/artykuly/informacja-o-oplacie-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej-zgodnie-z-ustawa-prawo-wodne-a6316.html

W przypadku pytań UM prosi o kontakt z pracownikami Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Osoba do kontaktu justyna Machaliń-
ska-Murawska tel.: 58 677 71 20

Zakład Usług Komunalnych buduje wzorcowy system gospodar-
ki odpadami w Wejherowie pod nazwą EKO-FABRYKA, korzystając 
z dofinansowania unijnego o wartości blisko 8 mln zł. W tej sprawie 
zakład wizytował zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

wzorcowy system gospodarki odpadami

powstaje Eko-Fabryka 

czas, sprawną organizację 
i wysoki poziom spotkania 
oraz pełne zaangażowanie 
w wydatkowanie środków. 
Jestem przekonany, że moż-
liwość naszego spotkania 
wpłynie pozytywnie na na-
szą dalszą współpracę.”

Inwestycja wejherowskie-
go Zakładu Usług Komu-
nalnych, która ma na celu 
stworzenie wzorcowego mo-

W obiektach dawnej fabryki drzewnej w okolicach 
ulic Tartacznej i Budowlanych w Wejherowie ma powstać 
Eko-Fabryka. Jest to innowacyjny projekt, który ma nie 
tylko usprawnić selektywną zbiórkę odpadów, ale także 
całkowicie zmienić podejście mieszkańców do segrego-
wania i powtórnego wykorzystywania rzeczy, przedmio-
tów i sprzętów, które najczęściej trafiały na wysypisko. 

Eko-Fabryka będzie nowoczesnym centrum składo-
wania odpadów do ponownego ich wykorzystania oraz 
ośrodek edukacji ekologicznej. 

Zakończenie realizacji  projektu zaplanowano na ma-
rzec 2020 roku, czyli za rok.

Prezes ZUK Sp. z o.o. w Wejherowie Roman Czerwiński 
w miejscu dawnej fabryki, w której obecnie powstaje 
nowoczesne centrum składowania odpadów. 

delu gospodarki odpadami 
na terenie miasta, została 
doceniona przez ekspertów 
- Zakład Usług Komunal-
nych otrzymał za nią w li-
stopadzie 2017 roku tytuł 
„Ekostrateg 2017”. Polska 
Agencja Przedsiębiorczości 
wraz z redakcją Biznes Plus 
doceniła ZUK sp. z o.o. jako 
firmę solidną, dbającą o śro-
dowisko i innowacyjną. 

Studenci ostatniego semestru Inżynierii Środowiska Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przygo-
towali prace dotyczące szeregu rozwiązań zagospodarowania wód 
opadowych na terenie Wejherowa.

jak zagospodarować wody opadowe?

studenci proponują

gą zapoznamy się z pracami 
młodych inżynierów.

Zagospodarowanie wód 
na działce staje się szansą i 
koniecznością, ponieważ rze-
ka Reda i Cedron, które są 
odbiorcami zebranej w sieć 
kanalizacji deszczowej wody 
z miasta mają coraz mniej-

sze możliwości odbioru do-
datkowej wody. Natomiast 
szansę upatrywać należy w 
mniejszych opłatach, które 
narzucone zostały ustawą 
Prawo Wodne sprzed roku 
(informację o koniecznych 
opłatach zamieszczamy u 
dołu tej strony gazety).

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie powstaje świetlica osie-
dlowa, budowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Będzie miej-
scem spotkań i integracji mieszkańców. 

w ramach Budżetu Obywatelskiego

Osiedlowa świetlica

sąsiedztwie powstanie nie-
wielki parking. Koszt robót 
budowlanych wyniesie oko-
ło 420 tys. zł.

Jednocześnie zostanie 
wybudowana kanaliza-
cja sanitarna, deszczowa 
i wodociągowa, instalacja 
elektryczna i odgromowa, 
a także instalacja gazowa 
umożliwiająca ogrzewanie 

budynku piecem z sieci ga-
zowej.

- Obiekt który będzie do 
dyspozycji Rady Osiedla 
Sucharskiego, to miejsce 
do spotkań mieszkańców z 
przeznaczeniem na działal-
ność kulturalno-oświatową 
i samorządową - wyjaśnia 
zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz.
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WYDARZENIA

Na widowisko zaprosił 
po raz 16. prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hilde-
brandt, ks. prałat Tadeusz 
Reszka oraz Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. 

- Dla mnie to kolejne wta-
jemniczenie, jeżeli chodzi o 
Biblię i kolejne zagłębianie 
się w język kaszubski - mó-
wi Danuta Stenka. - W tym 
roku dostałam także inne za-
danie - przepisania tekstu 
prezentacji. Po raz pierwszy 
pisałam po kaszubsku.

Komentarz teologiczny 
wygłosił franciszkanin o. 
prof. dr. hab. Adam R. Si-
kora, autora przekładu. 
Reżyserem widowiska był 
Przemysław Basiński. 

Czytaniu Biblii towarzy-
szyła piękna oprawa mu-
zyczna, którą skomponował i 
przygotował Cezary Pacio-
rek. Towarzyszyli mu chór 
Cantores Veiherovienses pod 
dyrekcją Tomasza Chyły, 
Daria Pełeńska - śpiew, 

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

kpt. ALEKSANDRA  PAWELCA
Żołnierza 1 Morskiego Pułku Strzelców, biorącego udział w obronie 
Wybrzeża i Wejherowa w 1939 roku, Żołnierza Armii Krajowej, 
kombatanta II Wojny Światowej, noszącego od 2001 roku zaszczytny tytuł 
Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, odznaczonego licznymi 
medalami i wyróżnieniami w tym Medalem Miasta Wejherowa, ojca chrzestnego 
Sztandaru Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 
Człowieka otwartego, żywo uczestniczącego w uroczystościach patriotycznych.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom, 
którzy opłakują śmierć kpt. Aleksandra Pawelca, 

wyrazy najgłębszego współczucia składa

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy Rodzinie słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą ukojenie.

Krzysztof  Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Pana Romualda Błaszkowskiego
wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia

składa

 Krzysztof  Hildebrandt 
 Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Verba Sacra - wydarzenie artystyczno-literackie, a zarazem reli-
gijne, co roku przyciąga tłumy słuchaczy. 28 stycznia w wypełnionej 
„po brzegi” świątyni Trójcy Świętej w Wejherowie aktorka Danuta 
Stenka czytała po kaszubsku Listy Św. Jana. Oprawę muzyczną za-
pewnili trójmiejscy muzycy oraz Chór Cantores Veiherovienses. 

Niezwykłe wydarzenie przyciąga tłumy

Verba sacra po raz 16.

Maja Miro-Wiśniewska - 
flet, Tomasz Chyła - skrzyp-
ce, Ireneusz Kaczmar 
- instrumenty perkusyjne.

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/
pulswejherowa i w galerii na:
www.pulswejherowa.pl

Danuta Stenka i Cezary 
Paciorek w Kolegiacie.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

kapitana Aleksandra Pawelca
 

kombatanta II wojny światowej, żołnierza Lądowej Obrony Wybrzeża, 
który we wrześniu 1939 r. walczył w szeregach 
1 Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie.

 Laureata Medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, 
Honorowego Obywatela Gminy Wejherowo.

Brał udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie 
powiatu wejherowskiego oraz spotkaniach z młodzieżą, 
przekazując wiedzę historyczną i wartości patriotyczne.

  Niech spoczywa w pokoju.

Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia 

składają:

          Przewodniczący Rady    Starosta Wejherowski
       Powiatu Wejherowskiego   Gabriela Lisius
               Józef  Reszke                   wraz z Zarządem Powiatu
           wraz z Radnymi                    i  współpracownikami      

K O N D O L E N C J E

W kościele św. Anny o godz. 9.15 roz-
pocznie się różaniec św., a o godz. 10.00 
msza św. w intencji chorych i pracowni-
ków służby zdrowia z udzielaniem sakra-
mentu namaszczenia chorych.

Światowy Dzień Chorego w wejherowie

Modlitwa 
w sanktuarium

W poniedziałek 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Jak 
co roku, tego dnia ojcowie Franciszkanie zapraszają do Sanktuarium 
Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie wszystkich, a szczególnie chorych, 
cierpiących fizycznie i duchowo. 

O godz. 19.00 zaplanowano mszę św. przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych z modlitwą o uzdrowienie (ojcowie 
Franciszkanie proszą o przyniesienie na tę 
mszę róż). Dodatkowa msza św. o godz. 12.00.
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EDUKACJA

 

 

 
Fundacja „Uśmiech Dziecka” realizuje projekt dofinansowany 

z Funduszy Europejskich „Rozbudowa Niepublicznego 
Przedszkola Specjalnego Uśmiech Dziecka w Wejherowie 

szansą na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w regionie” 
 

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego przedszkola specjalnego                       
i   utworzenie 10 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci                     
z niepełnosprawnościami w gminie miejskiej Wejherowo  
oraz wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych i podniesienie 
kompetencji zawodowych 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie 
opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami.  
 

Dofinansowanie projektu z UE:  583 667,37 zł 

 

  

 

 

Projekt pn. „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Uśmiech Dziecka 
w Wejherowie szansą na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w regionie” 

jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
                                   OGŁOSZENIE 
 
Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie pn. „Rozbudowa Niepublicznego 

Przedszkola Specjalnego Uśmiech Dziecka w Wejherowie szansą na rozwój dzieci  

z niepełnosprawnościami w regionie” nr projektu RPPM.03.01.00-22-0059/18,  

którego celem jest: utworzenie 10 trwałych miejsc przedszkolnych dla dzieci  

z niepełnosprawnością w gminie miejskiej Wejherowo oraz wprowadzenie 

dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych. 

 

Nabór do Projektu adresowany jest do osób, posiadających dzieci  

z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym, zamieszkałych w gminie miejskiej 

Wejherowo. Projekt zakłada utworzenie 2 grup w Niepublicznym Przedszkolu 

Specjalnym Uśmiech Dziecka w Wejherowie i realizowanie edukacji przedszkolnej  

w okresie od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.  

 

Nabór prowadzony będzie od dnia 1.02.2019 do wyczerpania miejsc. 
 
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana podczas 
zgłoszenia dostępna będzie w biurze projektu: 
Fundacja „Uśmiech Dziecka” 84-200 Wejherowo, ul. Chopina 15,  tel. 58 5727898; 
5727897 oraz na stronie internetowej: www.usmiechdziecka.org.pl 
 

    

Fundacja „Uśmiech Dziecka” 
84-200 Wejherowo ul. Chopina 15,  
tel. 58 5727897, 5727898, 
www.usmiechdziecka.org.pl 
 

archiwalne  wydania „pulsu wejherowa”
znajdziesz w internecie:  www.pulswejherowa.pl

Podczas spotkania 
uczestników warsztatów z 
prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrand-
tem przedstawiciel Fundacji 
„Dom mojego Brata” Mi-
chał Schröder powiedział, 
że dzięki zajęciom prze-
prowadzonym w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej 129 
dzieci dowiedzało się m.in., 
że pieniądze odprowadzane 
w formie podatków do pań-
stwa, nie giną, lecz trafiają 
na pożyteczne cele służące 

Uczniowie wzięli udział w projekcie „Małe Miasto Wejhero-
wo 2019”, organizowanym przez Fundację „Dom mojego Brata”. 
Uczyli się jak funkcjonuje gospodarka i jak zarabiać, wydawać i 
oszczędzać pieniądze. W głosowaniu wybrali projekt placu zabaw 
o nazwie „Linarium Walec”, który stanie na osiedlu Sikorskiego.

Małe Miasto wejherowo

Nauka, zabawa
i wybór projektu

całemu społeczeństwu.
W ostatnim dniu warsz-

tatów, uczniowie głosowali 
na jeden z sześciu projektów 
doposażenia wejherowskich 
placów zabaw, zapropono-
wanych przez Urząd Miejski 
w Wejherowie. Zwycięski 
projekt zostanie zrealizo-
wany przez Fundację „Dom 
mojego Brata”, dzięki inicja-
tywie Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt wyjaśnił uczniom, 
że BGK wspiera inwestycje 

w samorządach i jest ich bli-
skim partnerem. Zdaniem 
prezydenta, „Małe Miasto” 
to atrakcyjny projekt edu-
kacyjny, który wprowadza 
dzieci i młodzież w niełatwe 
pojęcia i zasady ekonomii.

Podobne zdanie ma zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, 
Arkadiusz Kraszkiewicz:

- Ten projekt ma ogrom-
ny walor edukacyjny. Pod-
czas symulacji dorosłego 
życia dzieci zdobywają wie-
dzę na temat obrotu i war-
tości pieniądza. 

O G Ł O S Z E N I E
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KULTURA, EDUKACJA

Po Wejherowie i Luzinie, 
gdzie projekcje odbyły się 
pod koniec stycznia, czas na 
Gniewino i Bolszewo. 

Dzisiaj, 7 lutego o godz. 
19.00 film będzie można 
obejrzeć w Centrum Kul-
tury w Gniewinie, przy ul. 
Sportowej 1 (informacje: 58 

„piaśnica” w Gniewinie i Bolszewie

Bezpłatne projekcje
Film „Piaśnica” w reżyserii Mariusza Sławińskiego zrealizowany 

przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, a sfinansowany ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prezentowa-
ny jest w różnych miejscowościach powiatu wejherowskiego. 

670 63 37,  centrum@gnie-
wino.pl), natomiast jutro, 
8 lutego, godz. 18.00  w 
Samorządowym Gimna-
zjum w Bolszewie, przy 
ul. Leśnej 35a (informacje: 
58 736 11 11).

Uwaga, ze względu na 
poruszaną tematykę, film 

wskazany dla dzieci powy-
żej 13 roku życia. 

Instytucje zainteresowa-
ne zorganizowaniem poka-
zu filmu „Piaśnica” proszone 
są o kontakt z Muzeum Pia-
śnickim pod nr tel. 732-700-
446 lub mailowy: promocja@
muzeumpiasnickie.

W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbył się finał IV Konkursu Chóralnego Ma-
łego Trójmiasta Kaszubskiego, w którym uczestniczyły - wyłonione drogą eliminacji miej-
skich - chóry z Rumi, Redy i Wejherowa.

iV konkurs Chóralny Małego Trójmiasta kaszubskiego

Zwyciężyło wejherowo 

Jury pod przewodnic-
twem Piotra Bartelke, 
jako przedstawiciela Za-
rządu Stowarzyszenia Ma-
łe Trójmiasto Kaszubskie 
i organizatora konkursu, 
po wysłuchaniu wszystkich 
chórów wyłoniło laureatów.

W kategorii chórów dzie-
cięcych I miejsce zdobył 
Chór Szkoły Podstawo-
wej nr 9 w Wejherowi, dyry-
gowany przez Aleksandrę 
Janus - nagroda 1500 zł.

W kategorii dorosłych I 
miejsce zdobył Chór Mie-
szany „Laudate Domi-
num” przy parafii NMP 
Królowej Polski w Wej-
herowie, dyrygowany przez 
Wiesława Tyszera - nagro-
da 2000 zł.

W finale konkursu wy-
stąpiły również chóry: Scho-
la Karola z parafii pw. Św. 
Karola Boromeusza w Wej-
herowie, Zespół Wokalny 
„Bambo” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10  w Rumi, Chór 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Redzie, Zespół „Redzanie” i 
Chór Kameralny z Rumi.

Jury pracowało w skła-
dzie: Piotr Bartelke - prze-
wodniczący, Anna Borys, 
Weronika Korthals, Doro-
ta Muża-Szlas, Waldemar 
Czaja, Leszek Winczew-
ski i Tomasz Wiśniewski.

Fot. Urząd MiejskiNa zdjęciach zwycięskie chóry z Wejherowa.

Wsród artystów, nominowanych do tego-
rocznych nagród muzycznych Fryderyki 
2019 jest zespół Tomasz Chyła Quintet, w 
kategorii Muzyka Jazzowa. - Album Roku. 
Tomasz Chyła - lider formacji, otrzymał no-
minację jako Artysta Roku w kategorii Jazz.

Tomasz Chyła Quintet

Nominacja do
Fryderyka 2019

To druga nominacja dla zespołu. Pierwszą otrzymali w 
ub. roku w kategorii Jazz, Fonograficzny Debiut Roku za 
album „Eternal Entropy”. W tym roku nominacja dotyczy 
płyty „Circlesongs”.

Tomasz Chyła Quintet to zespół wywodzący się z gdań-
skiego środowiska jazzowego. Pochodzący ze Strzepcza To-
masz Chyła jest muzykiem dobrze znanym w Wejherowie, 
m.in. dyrygentem Chóru Cantores Veiherovienses i człon-
kiem grupy Art’n’Voices.

Obok Tomasza Chyły (skrzypce) nominowany do nagrody 
quintet tworzą: Piotr Chęcki (saksofon), Szymon Burnos 
(fortepian), Konrad Żołnierek (kontrabas), Sławomir Ko-
ryzno (perkusja).

Płyta „Circlesongs”, przyjęta z ogromnym entuzjazmem 
przez krytyków muzycznych, dziennikarzy i przez szeroką 
publiczność ukazała się w październiku 2018 roku.

W konkursie mogą wziąć 
udział prace wykonane in-
dywidualnie lub zespoło-
wo (w zespołach liczących 
maksymalnie do 3 osób), w 
dwóch kategoriach wieko-
wych: kat. I - wiek: 5-10 lat 
(rysunek, fotografia), kat. 
II - wiek: 11-16 lat (plakat, 
fotografia).

konkurs dla dzieci i młodzieży

stok nie jest dla bałwanów 
Elementem konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i 

młodzieży jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej 
Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. 

Warunkiem uczestnic-
twa w konkursie jest na-
desłanie do 1 marca 2019 
r. pracy plastycznej wyko-
nanej dowolną techniką 
rysunkową, malarską lub 
fotografii, pozwalającej na 
utrwalenie obrazu na arku-
szu o formacie A3 na adres 
Biura Prewencji Komen-

dy Głównej Policji wraz 
z wypełnioną kartą zgłosze-
nia podpisaną przez opie-
kuna prawnego. 

Szczegóły i regulamin na:
www.policja.pl/bezpie-
czeństwo-na-stoku

Jury przyzna laureatom 
atrakcyjne nagrody rzeczo-
we.
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W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyło się ciekawe spotkanie w ramach promocji książki 
Daniela Dempca „Straty wojenne wśród ludności powiatu wejherowskiego w latach 1914-1919”, zorganizowane 
przez Klub Miłośników Wejherowa.

Autor jest mieszkańcem 
Rumi i pasjonatem historii, 
zwłaszcza naszego regionu 
i powiatu wejherowskiego. 
Jest też aktywnym człon-
kiem Klubu Miłośników 
Wejherowa. Podczas spotka-
nia w Powiatowej Bibliotece 
przy ul. Dworcowej ciekawie 
opowiadał o swojej pracy nad 
książką, pokazując na ekra-
nie zdjęcia i kopie dokumen-
tów. Uczestnicy spotkania, 
dzielili się swoją wiedzą na 
ten, jak się okazało bardzo 
interesujący temat.

Daleko od frontu
Jak pisze we wstępie 

do swojej publikacji Da-
niel Dempc, „Powiat wejhe-
rowski, jak i całe Pomorze 
(wówczas Prusy Zachodnie) 
znajdował się daleko od linii 
frontu i nie było na naszych 
terenach zniszczeń wojen-
nych”, jednak wcielani do 
wojska mieszkańcy Pomo-
rza, w tym również naszego 
powiatu, ginęli na frontach 
I wojny światowej. Niemiec-
kie listy strat prowadzone 
od początku wojny informo-
wały o rannych, zabitych i 
zaginionych, a także o żoł-
nierzach,  którzy dostali się 
do niewoli. Można na nich 
znaleźć mieszkańców Wej-

herowa i okolic. To trudna i 
żmudna praca, która zajęła 
Danielowi Dempcowi około 
10 miesięcy.

Książeczka wojskowa
pradziadka
O to, skąd wziął się po-

mysł na taką pracę zapyta-
liśmy samego autora.

- Zainteresowanie pierw-
szą wojną światową zaczęło 

się właściwie od książeczki 
wojskowej mojego pradziad-
ka Wiktora Dombrowskiego. 
Wydano ją w 1923 roku, ma 
odcisk kciuka zamiast zdję-
cia i jest w niej dużo infor-
macji o przebiegu służby 
pradziadka w czasie pierw-
szej wojny światowej. Jest 
tam między innymi zapis: 
„ranny w prawą nogę w 1916 

roku” - mówi Daniel Dempc.
Idąc dalej tym tropem, 

autor książki dowiedział 
się o stronie internetowej 
http://des.genealogy.net/ein-
gabe-verlustlisten/search 
(niemieckie straty wojenne) 
i postanowił potwierdzić in-
formację z książeczki. Fak-
tycznie brzmiała ona tak: 
„Infanterie Regiment Nr . 

343, 5. Kompagnie, Viktor 
Dombrowski, Kl. Mischau, 
Karthaus - leicht verw. (ver-
wundet)” czyli 343. Pułk 
piechoty, 5. kompania, Wik-
tor Dombrowski, Miszewko, 
Kartuzy - lekko ranny.” - za-
pisane pod datą 19.08.1916.

Potem zaczął sprawdzać 
wojenne losy innych człon-
ków rodziny i znajomych, 
co dla osoby zainteresowa-
nej historią lokalnego społe-
czeństwa okazało się bardzo 
interesujące. 

Miała być prelekcja, 
powstała książka
- Kiedy Paweł Formela, 

prezes Klubu Miłośników 
Wejherowa zaproponował mi 
przygotowanie jakiegoś te-
matu na spotkanie klubowi-
czów, pomyślałem, że można 
by sprawdzić wpisy w listach 
strat dla tego miasta. Z cza-
sem temat powiększył się do 
powiatu - wyjaśnia Daniel 
Dempc. - Zacząłem zbierać 
informacje w styczniu 2018, 
a w październiku książka by-
ła na ukończeniu.

Publikacja zawiera cie-
kawe informacje o powiecie 
wejherowskim na początku 
XX wieku, zestawienia tabe-
laryczne opracowane przez 
autora i zdjęcia, głównie 
grobów opisywanych osób, a 
także mnóstwo ciekawostek.  
Autor przypomina m.in., 
że w kościele w Rozłazinie 
(gmina Łęczyce) nazwiska 
ofiar I wojny upamiętniono 
na witrażach, natomiast w 
Strzepczu (gm. Linia) może-
my je przeczytać na tablicy 
przed kościołem.

Poza niemieckimi stro-
nami internetowymi, doty-
czącymi strat wojennych D. 
Dempc korzystał z innych 
źródeł w internecie, a tak-
że  z publikacji książkowych, 
wymienionych w bibliografii. 

Zainteresowanych czy-
telników informujemy, że 
publikację  „Straty wojen-
ne wśród ludności powiatu 
wejherowskiego w latach 
1914-1919” można kupić za 
pośrednictwem strony wy-
dawnictwa JASNE.

straty wojenne wśród ludności powiatu w latach 1914-1919

promocja książki w bibliotece

Daniel Dempc i okładka jego książki.

więcej zdjęć na:   facebook.com/pulswejherowa

Książeczka wojskowa pradziadka 
autora,  Wiktora Dombrowskiego, 
wydana w 1923 roku.

Obraz 
na aukcji
i wystawa

Po raz trzeci ob-
raz wejherowskiej 
artystki Longiny 
Wysockiej został za-
kwalifikowany przez 
marszanda do udzia-
łu w aukcji dzieł 
sztuki podczas Gali 
Liderów Polskiego 
Biznesu BCC, który 
odbył się 26 stycznia 
br. w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie .

Podczas aukcji wystawia-
ne były obrazy, ceramika i 
litografie, m.in. takich zna-
nych i znakomitych malarzy 
jak Andy Warhol, Francisco 
Goya, Salwador Dali, Max 
Slevogt, Roman Opałka, 
Oskar Kokoschka i Robert 
Escalar. Łącznie podczas 
charytatywnej aukcji wy-
stawiono dzieła 27 malarzy. 
Obrazy zostały zlicytowane, 
a dochód z aukcji zostanie 
przekazany na działalność 
charytatywną BCC.

Longina Wysocka (na 
zdjęciu) jest prezesem wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków „Pa-
sja”, które jutro świętować 
będzie 20-lecie działalności. 
Z tej okazji 8 lutego o godz. 
18.00 w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie 
odbędzie się wernisaż. Wy-
darzenie, zorganizowane 
przez Muzeum, Powiat Wej-
herowaki, gminę Wejhero-
wo i Stowarzyszenie „Pasja” 
nosi tytuł: „20 lat malujemy 
z Pasją” oraz „Szlakiem Ka-
szubskich nut”.
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W rywalizacji wzięło 
udział 25 uczestników, któ-
rzy rywalizowali w następu-
jących konkurencjach: test 
wiedzy informatycznej, bu-
dowa komputera, elemen-
ty programowania, arkusz 
kalkulacyjny, baza danych, 
prezentacja multimedialna, 
projektowanie strony inter-
netowej. Patronat naukowy 
sprawował Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 w Wejherowie. 

Uroczystego otwarcia za-
wodów dokonał zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.

Uczniowie bardzo dobrze 
poradzili sobie z poszcze-
gólnymi konkurencjami, 
zwłaszcza z tymi, które 

Mistrzostwa wiedzy komputerowej 

Uczniowie rywalizowali
W Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się XIV Mistrzostwa Wiedzy 

Komputerowej Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych 
Miasta Wejherowa pod patronatem prezydenta Wejherowa. 

      wyniki konkursu:
w kategorii szkoły podstawowe klasy 4-6: 
Drużynowo: 1 miejsce - SP nr 6,  2. SP nr 8,  3. SP nr 5.
Indywidualnie: 1 miejsce - Jakub Zakroczymski - SP nr 8, 
2. Agata Sulborska - SP nr 5, 3. Dominika Gac - SP nr 6.

szkoły podstawowe klasy 7-8 i 3 klasy oddziały gimna-
zjalne:  Drużynowo: 1 miejsce - SP nr 9, 2. SSP 1, 3. SP nr 6. 
Indywidualnie: 1 miejsce - Wiktor Zantowicz - SP nr 9, 
2. Dawid Roszman - SP nr 6, 3. Piotr Stanzecki - SSP nr 1.

wymagały rozwiązań z za-
stosowaniem podejścia 
algorytmicznego. Na zakoń-
czenie zawodów wręczono 
puchary, medale, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez sponsorów. 

Nagrody laureatom kon-

kursu wręczali: przewodni-
czący Rady Miasta - Jacek 
Gafka, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 6 - Piotr Li-
twin, wicedyrektor PZS nr 2 
- Alicja Felińska, przedsta-
wiciele Rady Rodziców przy 
SP nr 6 oraz sponsorów. 

Projekt miał na celu nie 
tylko integrację młodzieży 
polsko-niemieckiej, ale rów-
nież pogłębienie znajomości 
języków obcych, poznanie 
kultury oraz historii kra-
ju związkowego Hesja oraz 
zachęcenie do refleksji nad 
różnymi aspektami życia 
w demokratycznym kraju. 
Młodzież przez 6 dni deba-
towała nad prawami i wol-
nościami obywatelskimi, 
wykorzystując różne techni-
ki i formy pracy. 

Wychowankowie PZPOW 
w Wejherowie mieli też oka-
zję poznać piękno historycz-
nego miasta Wiesbaden oraz 
okolicznych miejscowości. 

Uczestnicy projek-
tu to wychowankowie kół 
PZPOW, którzy w roku 
ubiegłym wyróżnili się osią-
gnięciami. Wyjazd do Nie-
miec był dla nich nagrodą za 
systematyczną pracę na za-

Wychowankowie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-
-Wychowawczych w Wejherowie wzięli udział w polsko-niemieckim 
seminarium nt. demokracji w Heppenheim w kraju związkowym 
Hesja, w Niemczech. 

polsko-niemieckie seminarium

Młodzież debatowała
o demokracji

jęciach oraz wysokie lokaty 
w konkursach na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim 
czy ogólnopolskim.

Organizatorem semina-
rium był Dom Pojednania 
i Spotkań im. Maksymilia-
na Kolbego w Gdańsku we 
współpracy z Powiatowym 
Zespołem Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych w 
Wejherowie (koordynato-

rem z ramienia PZPOW 
w Wejherowie jest wice-
dyrektor placówki Mario-
la Błaszczuk), natomiast 
środki finansowe na wyjazd 
wychowanków PZPOW za-
pewniło Starostwo Powia-
towe w Wejherowie.

W czerwcu br. planowa-
na jest druga część semina-
rium, która odbędzie się w 
Gdańsku.

W skład Zarządu Od-
działu Rejonowego Polskie-
go Czerwonego Krzyża w 
Wejherowie weszli: prezes 
Zarządu Szymon Piotrow-
ski, wiceprezes Karolina 
Grzenkowicz, skarbnik 
Krzysztof Wójcik, sekre-
tarz Ewa Trocka,członek 
Zarządu Waldemar Mróz. 

W skład komisji rewizyj-
nej weszli: przewodniczący 
Rafał Piotrowicz, członko-
wie Adam Majkowski oraz 

Marek Kierznikiewicz.
Na zebraniu byli obec-

ni zaproszeni goście, m.in. 
starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius 
oraz delegaci jednostek pod-
stawowych oddziału - Klu-
bu Honorowych Dawców 
Krwi PCK Wejherowo, Spo-
łecznych Instruktorów Mło-
dzieżowych PCK Wejherowo 
oraz Szkolnych Kół PCK.  

Oddział Rejonowy PCK 
Wejherowo zajmuje się pro-

wadzeniem działalności 
operacyjnej Polskiego Czer-
wonego Krzyża na terenie 
powiatu wejherowskiego. 

Do zadań PCK Wejherowo 
należą akcje humanitarne 
dla potrzebujących, promo-
wanie zdrowia i pierwszej 
pomocy oraz prowadzenie 
szkoleń w tym zakresie, or-
ganizowanie zbiórek krwi, 
działalność edukacyjna dzie-
ci i młodzieży, organizacja 
wolontariatu. 

W Wejherowie 30 stycznia br. odbył się zjazd sprawozdawczo-
-wyborczy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Wejherowie. Po dwuletniej działalności ustępującego zarządu ko-
misarycznego, powołanego z powodu kryzysowej sytuacji rejonu 
wejherowskiego, wybierano pełnoprawne organy statutowe. 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy

Nowy Zarząd pCk
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AKTUALNOŚCI

Rozliczając podatek do-
chodowy od osób fizycznych 
za rok 2018, podatnik zobo-
wiązany do złożenia zezna-
nia Pit-37 oraz Pit-38 może 
po raz pierwszy skorzystać z 
nowatorskiej usługi Twój e-
-PIT, realizującą w zakresie 
rozliczeń podatkowych ideę 
rozliczeń 3P: proste, przyja-
zne, przejrzyste.  

W usłudze Twój e-PIT po-
datnik nie musi wypełniać i 
składać zeznania podatko-
wego, ani nawet prosić o to 
urzędu skarbowego, bowiem 
system informatyczny auto-
matycznie wygeneruje i wy-
pełni zeznanie Pit-37 / Pit-38 
podatnika, bazując m.in. na 
informacjach PIT-11, PIT-
-11A, PIT-8C, PIT-40A prze-
słanych przez płatników oraz 
informacjach od samych po-
datników, zawartych w ze-
znaniu podatkowym za rok 
ubiegły, np. ulga na dzieci, nr 
KRS organizacji pożytku pu-
blicznego, której w ubiegłym 
roku przekazany został 1% 
podatku należnego. Do decy-
zji podatnika pozostanie, czy 
chce sprawdzić przygotowa-
ne zeznanie e-PIT.

Z usługi będzie można ko-
rzystać od 15.02.2019 r. W 
tym celu należy wejść na 
www.podatki.gov.pl a na-
stępnie: 1) podać dane (uwie-
rzytelniające) w jednej z 
dwóch dostępnych możliwo-
ści: a) PESEL + dane: kwota 
przychodu z zeznania za rok 
poprzedni; kwota przychodu 
z jednej informacji od płatni-
ków za rok, za który sporzą-
dzane jest zeznanie lub  b) 
NIP i datę urodzenia + dane: 
kwota przychodu z deklara-
cji za rok poprzedni; kwota 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.podatki.gov.pl 

W przypadku problemów lub pytań (tym w kwestiach tech-
nicznych) można skontaktować się z Krajową Informacją Skar-
bową (KIS), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 
18:00:  telefonicznie: pod nr.  801 055 055 (dla połączeń z tele-
fonów stacjonarnych); pod nr. 22 330 03 03 (dla połączeń z tele-
fonów komórkowych); pod nr. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z 
zagranicy) oraz mailowo:  info.e-deklaracje@mf.gov.pl  

 
Rodzaj zeznania 
podatkowego za 

rok 2018 

Termin składania  
/ termin zwrotu nadpłaty 

papierowo elektronicznie Usługa ePIT 
Pit-37/Pit-38 15.02.19 – 30.04.19 

Termin zwrotu nadpłaty: 3 m - ce 
15.02.19 – 30.04.19 
Termin zwrotu nadpłaty: 45 dni 

15.02.19 – 30.04.19 
Termin zwrotu nadpłaty: 45 dni 

Pit-36/36S,  
Pit- 36L/LS, Pit-39 

01.01.19 – 30.04.19 
Termin zwrotu nadpłaty: 3 m - ce 

01.01.19 – 30.04.19 
Termin zwrotu nadpłaty: 45 dni 

Usługa w rozliczeniu za rok 
2018 niedostępna 

Pit-28 01.01.19 – 31.01.19 
Termin zwrotu nadpłaty: 3 m - ce 

01.01.19 – 31.01.19 
Termin zwrotu nadpłaty: 45 dni 

Usługa w rozliczeniu za rok 
2018 niedostępna 

 

Urząd skarbowy informuje

Rozliczenie podatkowe piT 
za rok 2018

 Zeznania Pit-37 i Pit-38 przygotuje Krajowa Administracja Skarbo-
wa (KAS) i będą one dostępne na portalu podatkowym od 15.02.2019 r. 
w ramach usługi Twój e-PIT • Składając zeznanie w usłudze Twój e-PIT 
bądź samodzielnie, ale elektronicznie, skraca się maksymalny czas ocze-
kiwania na nadpłatę do 45 dni (nadpłata z zeznania papierowego jest 
zwracana w terminie do 3 miesięcy). 

przychodu z jednej informa-
cji od płatników za rok, za 
który sporządzane jest ze-
znanie, albo 2) skorzystać z 
profilu zaufanego.

Opcje, z których może sko-
rzystać podatnik w ramach 
usługi Twój e-PIT:

- jeśli nie zrobi nic, wów-
czas z upływem terminu skła-
dania zeznań (30.04.2019 r.), 
rozliczenie zostanie automa-
tycznie zaakceptowane

- może sprawdzić i za-
akceptować zeznanie bez 
zmian oraz wygenerować 
urzędowe potwierdzenie od-
bioru (UPO),

- może poprawić zeznanie 
w zakresie: wyboru formy 
opodatkowania (wspólnie z 
małżonkiem/osoba samotnie 
wychowująca dzieci); wska-
zania numeru KRS OPP, 
której chce przekazać 1%, a 
także uzupełnienia o dane, 
których nie posiada urząd 
(odliczenia: darowizny, wy-
datki na cele rehabilitacyjne, 
wydatki z tytułu użytkowa-
nia Internetu, wpłaty doko-
nane na indywidualne konto 
zabezpieczenia emerytalne-
go), następnie może zaakcep-
tować zmienione zeznanie 
oraz wygenerować UPO,

- odrzucić zeznanie,
- rozliczyć się samodziel-

nie w wybranej przez sie-

bie formie innej niż usługa 
Twój e-PIT (papierowo 
lub elektronicznie za po-
średnictwem eDeklara-
cji)  - wówczas rozliczone w 
usłudze zeznanie e-PIT nie 
będzie brane pod uwagę.

W związku z pojawieniem 
się od 15.02.2019 r., usługi 
Twój e-PIT przesunięciu ule-
ga czas na składanie zeznań 
podatkowych Pit-37 i Pit-38 
za rok 2018 przez samego 
podatnika (elektronicznie 
lub papierowo) na okres od 
15.02.2019 do 30.04.2019 r. 

A zatem zeznania Pit-37 
lub Pit-38 za rok 2018, któ-
re wpłynęły  do urzędu skar-
bowego przed 15.02.2019 r., 
wywołają skutki prawne (np. 
rozpoczęcie biegu terminu do 
zwrotu nadpłaty) dopiero od 
dnia 15.02.2019 r. Wszystkie 
pozostałe zeznania w zakre-
sie PIT składane są w do-
tychczasowych terminach. 
Warto podkreślić, iż podatni-
cy rozliczający się elektro-
nicznie (również w ramach 
usługi Twój e-PIT), uzyskują 
dodatkową preferencję: mak-
symalny termin zwrotu nad-
płaty z zeznań podatkowych 
za rok 2018 składanych elek-
tronicznie wynosi bowiem 45 
dni, a więc w stosunku do 
zeznań papierowych został 
skrócony o połowę! 

Przed 1 marca wszy-
scy, którzy w ubiegłym ro-
ku choćby jeden raz pobrali 
świadczenie z ZUS, otrzyma-
ją deklarację. Z ponad 9,5 
mln wysyłanych formularzy, 
ok. 8,3 mln trafi do emery-
tów i rencistów. Pozostałe 
otrzymają ci, którzy pobiera-
li zasiłki chorobowe, macie-
rzyńskie bądź opiekuńcze. 

PIT-40A dostaną emery-
ci i renciści, którzy przynaj-
mniej w grudniu pobierali 
świadczenie z ZUS. Deklara-
cja ta trafi również do osób, 
które korzystały ze świad-
czenia lub zasiłku przedeme-
rytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyj-
nego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o 
dochodach dotycząca osób, 
pobierających inne niż wy-
mienione powyżej świadcze-
nia z ZUS, czyli np. zasiłki 
chorobowe bądź macierzyń-

ZUs informuje

Trwa wysyłanie 
deklaracji podatkowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podat-
kowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku chociaż raz pobrali 
świadczenie z ubezpieczeń społecznych. Trafią one do blisko 9,5 mln osób.

skie. Dostaną ją także ci, któ-
rzy w momencie rozliczania 
podatku nie są już świadcze-
niobiorcami ZUS oraz osoby, 
które złożyły w ZUS oświad-
czenie o zamiarze wspólne-
go rozliczania dochodów z 
małżonkiem, albo też złoży-
ły wniosek o obliczanie i po-
bieranie zaliczki na podatek 
wg wyższej skali podatkowej 
lub wniosek o niesporządza-
niu rocznego obliczenia po-
datku na PIT-40A

PIT-11 przeznaczony jest 
dla tych, którzy pobrali w 
ubiegłym roku świadczenie 
należne po osobie zmarłej 
lub alimenty potrącone ze 
świadczeniawypłacanego 
przez ZUS dla osób alimen-
towanych na podstawie wy-
roku sądu lub ugody.

Emeryci i renciści, którzy 
mogą skorzystać z odliczeń 
od dochodu lub podatku 
powinni to zrobić w zezna-

niu podatkowym PIT-36 
lub PIT-37, składanym w 
urzędzie skarbowym do 30 
kwietnia 2019 r. 

Każdy emeryt i renci-
sta może przekazać 1 proc. 
podatku na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego. 
Jeżeli jest to ta sama orga-
nizacja co w roku ubiegłym, 
świadczeniobiorca nie musi 
składać żadnej dodatkowej 
dokumentacji w urzędzie 
skarbowym. Jeżeli jest to 
inna organizacja, wówczas 
musi złożyć w urzędzie skar-
bowym druk PIT-OP.

W szczególnych, uzasad-
nionych losowo, okoliczno-
ściach Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych może wydać 
świadczeniobiorcy duplikat 
deklaracji PIT wcześniej, 
przed dostarczeniem jej 
standardową drogą poczto-
wą. Duplikat można otrzy-
mać w każdej placówce ZUS.

Dla pracowników zatrud-
nionych na pełen etat, pod-
stawa wymiaru zasiłku, od 
której oblicza się zasiłek 
chorobowy, opiekuńczy, wy-
równawczy, macierzyński 
lub świadczenie rehabilita-
cyjne, nie może być niższa 
od kwoty określonej prze-
pisami. Od 1 stycznia te-
go roku, nie może być ona 
niższa niż 1941,53 zł, czyli 
kwota minimalnego wyna-
grodzenia pomniejszonego 

wyższe minimalne 
wynagrodzenie 
to wyższe zasiłki

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2250 zł. Dla 
niektórych osób oznacza to wyższą podstawę, od której nalicza się zasiłek.

o 13,71%. Ten procent to 
kwota, która odpowiada sto-
pie procentowej składek na 
ubezpieczenia społeczne w 
części finansowanej ze środ-
ków pracownika.

Jeśli płatnik zasiłku, 
którym może być praco-
dawca albo ZUS, ustali, 
że podstawa zasiłku przy-
sługującego po 1 stycznia 
2019 r., czyli przeciętne wy-
nagrodzenie z 12 miesięcy 
przed powstaniem prawa 

do zasiłku, jest niższe niż 
1941,53 zł, to podwyższy ją 
do tej właśnie wysokości. 

Płatnik, gdy ustala pod-
stawę zasiłku, uwzględnia 
nie tylko pensję zasadniczą, 
lecz także inne składniki-
wynagrodzenia, np. premie, 
prowizje lub inne dodatki.

W wypadku pracujących 
na części etatu minimalna 
podstawa wymiaru zasiłku 
jest zmniejszana proporcjo-
nalnie do czasu pracy.

Dołącz do nas na: facebook.com/pulswejherowa
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

W pojedynku ze Szczy-
piorniakiem wejherowianie 
pokazali się z bardzo do-
brej strony, bo już po pierw-
szej połowie prowadzili 12:7. 
Przewagi w polu oraz bramo-
wej nie oddali do końca spo-
tkania. Najskuteczniejszym 
piłkarzem Tytanów był S. 
Jurkiewicz, który strzeli 
sześć goli.

W minioną sobotę Tytani 
Wejherowo przywitali się ze 
swoimi wiernymi kibicami. 
We własnej hali sportowej 
zagrali „do jednej bramki” i 
rozgromili MKS MOSiR Kę-
trzyn. Goście bardzo osła-
bionym składem nie wygrali 
jeszcze spotkania ligowego i 
tym razem nie mieli szans 

KTS-K  GOSRiT Luzino 
oraz Akademia Piłkarska 
Karola Piątka zapraszają 
na jubileuszowe dziesią-
te turnieje halowej piłki 
nożnej „Nadzieje Polskiej 
Piłki” im. Marszałka M. 
Płażyńskiego, które skie-
rowane są do najmłod-
szych adeptów futbolu. 

9 marca zagrają zawodni-
cy z rocznika 2012, a 16 mar-
ca z rocznika 2011.

W dziewięcioletniej histo-
rii zawodów Luzino gościło 
czołowe ośrodki szkolenia 
młodych piłkarzy z terenu 
całego kraju w tym im in. Le-
chię Gdańsk, Arkę Gdynia, 
Cracovię Kraków, Olimpię 
Elbląg, Motor Lublin, Bałtyk 
Gdynia. Imprezę współorga-
nizują byli piłkarze: Paweł 
Buzała i Karol Piątek. 

Informacje i zapisy: pa-
welbuzala24@gmail.com, 
tel.: 502 149 817. Impreza 
dofinansowana jest przez 
Gminę  Luzino oraz Pomor-
ski LZS ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego.

Do wyboru są także krót-
sze dystanse - Maraton+, 
czyli nieco ponad 47 km z 
Gdyni do Wejherowa oraz 21 
km poprowadvzone na pętli 
w okolicy Wejherowa. 

Opłaty startowe i biega-
nie charytatywne to: 110 zł 
za dystans 80 km+, 100 zł za 
dystans Maraton+ i 50 zł za 
dystans półmaratoński. 

Nowością będzie w tym 
roku pakiet charytatywny. 
Każdy zapisujący się do bie-
gu, bez względu na dystans 
może wesprzeć Hospicjum 
Pomorze Dzieciom. Pakiet 
charytatywny kosztuje 30 zł 
więcej od klasycznego. 

Od 2018 r. w zawodach 
mogą wystartować także 
drużyny, a Sztafeta Ultra po-
prowadzona będzie trasą naj-
dłuższego z biegów. Drużyny 
będą składać się z czterech 
osób. Składy sztafet mogą 
być zupełnie dowolne - mę-
skie, damskie bądź mieszane. 

piłka ręczna

Dwa zwycięstwa
Tytanów

Szczypiorniści Tytanów Wejherowo bar-
dzo skutecznie rozpoczęli rundę rewan-
żową rozgrywek II ligi piłki ręcznej. W 
Gnieźnie pokonali KS Szczypiorniak 19:27, 
a na własnym parkiecie „rozstrzelali” MKS 
MOSiR Kętrzyn 44:19 .

start w Gdańsku, meta w wejherowie

TriCity Trail 2019 
Blisko 82 km z Gdańska do Wejherowa przebiegną uczestnicy 

TriCity Trail 7 lipca br. To najdłuższa trasa imprezy odbywającej 
się od 2015 r. na ścieżkach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
Zapisy trwają, a są trzy trasy do wyboru.

Zapisy do zawodów drużyno-
wych ruszą 28 lutego. 

Podczas TriCity Trail or-
ganizowane są również za-
wody dla dzieci i młodzieży 

na dystansach od 300 m do 
2 km. 

Więcej informacji i zapisy 
znajdują się na stronie: 

www.tricitytrail.pl. 

na sukces. Już w dwudzie-
stej minucie przewaga Tyta-
nów wzrosła do 9 bramek, a 
kętrzynianie słabli z minu-
ty na minutę. Druga część 
spotkania była popisem sku-
tecznej obrony oraz szybkich 
kontrataków. W ataku bry-
lował R. Sałata, a w bram-
ce wejherowian bramkarze. 
PO tym zwycięstwie Tytani 
umocnili sią na drugiej pozy-
cji w tabeli.

Tytani Wejherowo (bram-
ki): Sałata (12), Warmbier 
(7), Papke (4), Jankowski 
(3), Jurkiewicz (3), Wicon 
(3), Koss (3), Miszczak (3), 
Pitucha (2), Przymanowski 
(2), Kudełka (1), Bartoś (1), 
Nowosad, Sikora, Cholcha. 

piłka halowa
Nadzieje 
piłkarskie
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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 wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506

Redaktor naczelna: 
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502,   e-mail: 
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca: iNFO-pRZEkaZ  
z siedzibą w Rumi 

Adres korespondencyjny:
84-200 wejherowo,  
ul. polna 3/41  
(w siedzibie firmy  „ARTEX”)

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

Druk:  Express Media 
             w Bydgoszczy 
Nakład: 10000 egzemplarzy                           
issN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

O G Ł O S Z E N I E

Współpraca:  Leszek Spigarski

OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

powiatowe igrzyska Młodzieży szkolnej w halowej Lekkoatletyce rozegra-
ne w Rumi wygrała drużyna Bolszewo. w rywalizacji wzięło udział ponad 200 
zawodników i zawodniczek z powiatu wejherowskiego. 

Cenne zwycięstwo w meczu wyjazdowym 
odniosły pierwszoligowe tenisistki MAR-
-BRUK ZRB GOSRiT Luzino, pokonując 
IKTS Noteć Inowrocław 4:6. Było to bardzo 
zacięte i emocjonujące spotkanie, trwające 
blisko trzy godziny. Po siedmiu grach luziń-
ska drużyna przegrywała 4:3, a o końcowym 
sukcesie zadecydowały wygrane ostatnie 

Tenis stołowy. Grand prix i Liga

kolejne sukcesy sióstr
Podczas trzeciego Grand Prix Polski seniorów w Zielonej Górze 

wystąpiły tenisistki GOSRiT Luzino - Katarzyna i Magda Płotka. 
Rewelacyjnie spisała się Kasia, która po trzech zwycięstwach za-
jęła pierwsze miejsce w grupie. Zwyciężyła w decydującym meczu 
o awansie do turnieju głównego (40 zawodniczek). W decydującym 
meczu uległa zawodniczce AZS Wrocław.

trzy pojedynki.
W partii ósmej wygrała Magda Płotka, w 

partii dziewiątej Katarzyna Płotka pokona-
ła przeciwniczkę po pięciosetowym meczu. 
W ostatnim pojedynku kropkę nad „i” po-
stawiła Nuriya Zhaludok. Punkty zdobyły: 
K. Płotka - 2.5 pkt., N. Zhaludok - 1,5 pkt., 
M. Płotka - 1,5 pkt.vv

Lekkoatletyczne igrzyska młodzieży

Zwycięskie Bolszewo

Na zakończenie zawo-
dów młodzi lekkoatleci zo-
stali nagrodzeni medalami, 
dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi w postaci sprzętu 

sportowego ufundowanego 
przez Burmistrza Miasta Rumi 
oraz MOSiR w Rumi. 

Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Placó-

wek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie, MOSiR w 
Rumi oraz Urząd Miasta w Rumi. 
Bolszewo wyprzedziło Wejhero-
wo, Rumię, Redę, Luzino i Linię.
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w  „p U L s i E 

wEjhEROwa”

redakcja@pulswejherowa.pl

www.pulswejherowa.pl

606  101 502

Udzielamy 
rabatów
od cen 
reklam!

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/

 
 
 

 

aDMiNisTRaTOR
NiERUChOMOŚCi

wejherowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ROZMAITOŚCI

Na terenie wejherowskich osiedli mieszkaniowych regu-
larnie pojawiają się dzikie zwierzęta. Osiedle Kaszubskie 
odwiedza lis i zaniepokojeni mieszkańcy alarmują Straż 
Miejską. Mieszkańcy uważają, że może być chory na wście-
kliznę. Straż Miejska uspokaja twierdząc, że na przełomie 
stycznia i lutego u lisów trwa tzw. cieczka, podobnie jak u 
psów. Lisy w tym okresie mają większą śmiałość i odwagę. 

Ponadto lisy przychodzą w miejsca, w których regularnie 
wystawiane są resztki jedzenia lub pokarm dla bezdomnych 
kotów. Zagrożenia póki co, dla ludzi nie ma. 

Lisy są zwierzętami wszystkożernymi i nie powinny być 
dokarmiane przez ludzi. 

Podobna sytuacja ma miejsce na osiedlu Harcerskim. Już 
trzy razy w krótkich okresach czasu  pojawił się tam dzik. Po 
penetracji śmietników wraca do lasu. Tak było przed czte-
roma laty, gdy na ul. Necla w samo południe przychodziły 
dziki, bo mieszkańcy przez okna wyrzucali im żywność. Po 
zaprzestaniu dokarmiania, dzikie zwierzęta powinny prze-
stać odwiedzać osiedla mieszkaniowe. 

Na ul. Nowowiejskiego pojawił się ranny jenot, który miał 
problemy z poruszaniem się. Straż Miejska wezwała pracow-
ników schroniska z Dąbrówki i jenot trafił do tej placówki.

Na terenie wejherowa

Nie karmić 
dzikich zwierząt

w powiatowej Bibliotece publicznej

ptaki i trudne wierszyki

O G Ł O S Z E N I E

- Zapraszamy wszystkie 
dzieci do odwiedzin biblio-
teki i udziału w tej jakże 
potrzebnej akcji - mówi Bar-
bara Gusman, dyrektor Po-
wiatowej Biblioteki. - Trzeba 
jednak pamiętać, że ptaki 
karmimy wyłącznie ziar-
nem zbóż, nie pieczywem, 
ani kaszą. Chcemy nauczyć 
dzieci dbania o inne stwo-
rzenia, szczególnie te małe i 
bezbronne wobec warunków 

Przechodząc obok Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Dworcowej można zauważyć stojące na trawnikach karmniki dla 
ptaków. Biblioteka przyłączyła się do akcji dokarmiania ptaków 
pozostających na zimę w naszej szerokości geograficznej. 

atmosferycznych. Ptaki od-
powiednio dokarmiane mają 
szansę przetrwać zimę. 

Biblioteka dziękuje gru-
pom „Jagódek” i „Malinek” z 
Przedszkola Niepublicznego 
Sióstr Zmartwychwstanek 
za udział w akcji.

W tych dniach w Powia-
towej Bibliotece odbywa się 
III Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Trudne 
wierszyki łamiące języki” 

w ramach Międzynarodowe-
go Dnia Języka Ojczystego, 
pod patronatem starosty po-
wiatu wejherowskiego, Ga-
brieli Lisius.

W konkursie biorą udział 
szkoły i przedszkola z Wej-
herowa, Góry, Strzebielina, 
Luzina, Szemuda, Kębłowa, 
Bolszewa, Gościcina, Redy, 
Gowina. Realizowany jest w 
czterech kategoriach wieko-
wych, przez kilka dni.

Ranny jenot.
Mat. Straży Miejskiej


