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Ukazuje się od 2011 roku

Nie pozwólmy pamięci 
zarastać trawą... 

Za kilka dni 1 listopada. Na cmentarzach panuje wzmożony ruch, trwają wielkie porządki i dekorowanie 
grobów. Na terenie zabytkowej nekropolii przy ul. 3 Maja w Wejherowie 20 października odbyła się akcja 
sprzątania opuszczonych mogił, w której uczestniczyli mieszkańcy Wejherowa, w tym młodzież szkolna, 
żołnierze, urzędnicy i samorządowcy. W sumie około 350 osób. W ten sposób Muzeum Piaśnickie w Wej-
herowie zainicjowało ogólnopolską akcję pt.: „Nie pozwól pamięci zarastać trawą... Sprzątnij grób 
obok”, zorganizowaną przed świętem Wszystkich Świętych i Zaduszkami.                          Str. 2

Podziękowania 
dla nauczycieli

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa uruchomiła udzielanie pomocy fi-
nansowej dla producentów rolnych, którzy 
ponieśli szkody podczas sierpniowej nawał-
nicy. Dotknęła ona m.in. niektóre gminy powiatu 
wejherowskiego. Jak otrzymać pomoc?            Str. 13

Pomoc dla rolników

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się miej-
skie (na zdjęciu powyżej) i powiatowe uroczystości, 
podczas których dziękowano nauczycielom za ich trud 
włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży.    
                        Str. 4-5

Można już wygodnie i bezpiecznie poruszać się wy-
remontowaną asfaltową drogą powiatową o długości 
ponad 1250 metrów, na odcinku Zamostne - Zelewo. 
Kilka dni temu oddano ją do użytku.               Str. 6

Droga po remocie
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AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

K R Z Y S Z T O F A   B I A N G I

Współwłaściciela Firmy SOLTAR, 
który 13 października 2017 roku zginął na stanowisku pracy. 

ŻONIE  ZMARŁEGO  KRZYSZTOFA,  JEGO DZIECIOM, 
BRATU I  NIEUTULONYM  W  ŻALU  RODZICOM

składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 
Wobec ciosu, który spadł na Państwa Rodzinę

niełatwo znaleźć słowa pociechy.
Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu,

który tylko czas i wiara w Dobre Niebo może złagodzić 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim Zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

    Krzysztof Hildebrandt 
       Prezydent Miasta
           Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Muzeum Piaśnickie w wejherowie zachęca mieszkańców:
Nie pozwól pamięci zarastać trawą... 

sprzątanie starych grobów
W miniony piątek na starym cmentarzu przy ul. 3 Maja odbyła się akcja sprzątania 

opuszczonych grobów. W ten sposób Muzeum Piaśnickie w Wejherowie zainicjowało 
ogólnopolską akcję pt.: „Nie pozwól pamięci zarastać trawą... Sprzątnij grób obok”, zor-
ganizowaną przed świętem Wszystkich Świętych i Zaduszkami.

Do akcji sprzątania, zainicjowanej przez Muzeum Piaśnickie włączyli się m.in. 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy.                         
                                                                  Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Muzeum Piaśnickie 
w Wejherowie prosi o 
przesyłanie pod adres e-
-mailowy: muzeum@
muzeumpiasnickie.pl 
fotografii, wykonanych 
podczas akcji sprzątania 
wraz z danymi o uczest-
nikach (indywidualne 
osoby, szkoły, organiza-
cje  lub instytucji) i miej-
scu pamięci. 

Najlepsze zdjęcia zo-
staną opublikowane na 
stronie internetowej i fa-
cebookowej   Muzeum 
oraz nagrodzone. Nagro-
dę stanowić będą eg-
zemplarze unikatowej 
publikacji wydanej przez 
Muzeum Piaśnickie pt.: 
„Las Piaśnicki. Fabularyzo-
wany komiks historyczny” 
tomasza Meringa. 

Szczegóły akcji za-
mieszczono również na 
stronie Muzeum: 
www.muzeumpiasnickie.pl

Kontakt telefoniczny do 
muzeum: (58) 736-11-11.

Na zabytkowych Wej-
herowskich Powązkach po-
jawiło się wielu młodych 
i starszych mieszkańców, 
aby wspólnie uporządko-
wać opuszczone, zabytkowe 
i kiedyś piękne nagrobki. 
Spoczywający na cmentarzu 
wejherowianie to często oso-
by zasłużone dla miasta i 
Ziemi Wejherowskiej, m.in. 
żołnierze II wojny światowej. 

Na apel Muzeum Piaśnic-
kiego odpowiedziały szkoły 
(SP nr 8 w Wejherowie, szko-
ła Sióstr Zmartwychwsta-
nek, Szkoła Podstawowa w 
Szemudzie), Urząd Miejski 
w Wejherowie (zdjęcie u do-
łu), a także jednostka woj-
skowa. Poza tym były tam 
osoby prywatne i członkowie 
Klubu Miłośników Wejhero-
wa. Wszystkim uczestnikom 
akcji należą się słowa uzna-
nia za ich ciężką i pożytecz-
ną pracę. Zebrano mnóstwo 
liści, oczyszczono wiele mogił 
z trawy i gałęzi. 

- Poprzez naszą akcję pra-
gniemy zwrócić uwagę na 
zaniedbane groby i zachęcić 
mieszkańców do uprzątnię-
cia chociaż jednego z nich 
przy okazji pobytu na cmen-
tarzu - mówi Teresa Pat-
sidis, dyrektor Muzeum 
Piaśnickiego.  - Społeczny i 
edukacyjno-historyczny pro-
jekt ma na celu krzewienie 
szacunku do miejsc pamię-
ci narodowej i nekropolii, 

W dniu 13 października 2017 roku, podczas prac ziem-
nych związanych z budową zadaszenia przy zabytkowym 
młynie, przy ulicy Zamkowej, doszło do tragicznego w skut-
kach wypadku.

Podczas gdy jeden z pracowników wykonawcy, wyrów-
nywał dno  pod fundament, nastąpiło rozerwanie rury wo-
dociągowej, przebiegającej  w ziemi w pobliżu wykopu. Na 
skutek  tego zdarzenia, masa wody i błota przygniotła pra-
cownika.

Pomimo natychmiastowej reakcji  kolegów, a także szyb-
kich działań podjętych przez  służby ratunkowe, poszko-
dowany zmarł. Akcja reanimacyjna trwała blisko godzinę.

Czynności związane z wyjaśnieniem przyczyn wypadku, 
prowadzi policja oraz prokuratura.

Jest to tragedia, która dotknęła nie tylko rodzinę, ale 
również społeczność  naszego miasta. Pozostajemy w kon-
takcie z bliskimi, łącząc się z nimi w bólu.  

Podczas prac budowlanych na ul. Zam-
kowej w Wejherowie doszo do tragicznego 
wypadku. Urząd Miejski, który jest inwe-
storem tego zadania, wydał oświadczenie. 
Zamieszczamy je poniżej.

tragiczny wypadek

Zginął 
podczas pracy

Czytaj nas również
w internecie:  www.pulswejherowa.pl

poprzez czynne dbanie o 
opuszczone groby. Na wej-
herowskim cmentarzu spo-
czywają m.in. żołnierze, 
ofiary zbrodni piaśnickiej 
czy ksiądz Roszczynialski, 
zasłużony duszpasterz, za-
mordowany przez Niemców. 
Wszystkim jesteśmy winni 
szacunek i pamięć. 

Muzeum Piaśnickie za-
chęca do włączenia się do 
tej akcji w dniach od 20 do 
31 października  2017 ro-
ku, dbając wspólnie o Miej-
sca Pamięci Narodowej i 
nekropolie.                     AK.
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AKTUALNOŚCI

50-lecie małżeństwa obchodzili: Irena i Edward Dąbrowscy, Krystyna i 
Henryk Hasske, Regina i Jan Kielscy, Eryka i Zygmunt Kos, Renata i Jan 
Lis, Danuta i Roman Piontke oraz Małgorzata i Stanisław Trepczyk.

Medale Róży dla jubilatów

Złote gody w pałacu

Uroczysty koncert „Re-
quiem” wykonały dwie or-
kiestry - Sinfonia Varsovia 
oraz znana z występu pod-
czas Festiwalu „Chopin i je-
go Europa” czeska orkiestra 
barokowa Collegium 1704.

- Było to wydarzenie 
szczególnej rangi, gdyż zo-
stało wykonane „Requiem” 
W. A. Mozarta ze wspania-
łą orkiestrą Sinfonia Varso-
via oraz chórem Collegium 
Vocale 1704 z Pragi - mówi 
Dawid Runtz. - Koncert 
był organizowany przez Na-
rodowy Instytut Fryderyka 
Chopina. Swoją obecnością 
uświetniła go pani Elżbie-
ta Penderecka, prezes Sto-
warzyszenia Ludwiga van 
Beethovena, przez które je-
stem reprezentowany.

Młody polski dyrygent, 
który w 2016 roku ukończył 
Studia na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Cho-
pina, z wielką maestrią po-
prowadził tak wielki zespół 
wykonawców, za co otrzymał 
zasłużone brawa.

Przypomnijmy, że Dawid 
Runtz otrzymał w tym roku 
Nagrodę Prezydenta Wejhe-
rowa, a niedawno także Na-
grodę Remusa z rąk starosty 
powiatu wejherowskiego.

Uroczystość odbyła się 
w miniony poniedziałek w 
pięknych wnętrzach Pałacu 
Przebendowskich i Keyser-
lingków, w obecności rodzin 
jubilatów. Spotkanie pro-
wadził Grzegorz Gaszta, 
kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Wejherowie.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt złożył jubilatom 
życzenia i gratulacje, pod-

strażnicy zaglądają do pieców

skuteczne 
kontrole

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 
Prof. Edwarda Brezy

wybitnego językoznawcy, 

twórcy fundamentów polonistyki gdańskiej,

 człowieka silnie związanego z kulturą Kaszub 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

 Henryka Doeringa
wieloletniego samorządowca

Wójta Gminy Krokowa 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

    Krzysztof Hildebrandt 
       Prezydent Miasta
           Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

    Krzysztof Hildebrandt 
       Prezydent Miasta
           Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Kontroli poddanych zostało 5600 nieruchomości. Więk-
szość, bo 54,25 procent właścicieli budynków  jednoro-
dzinnych posiada piece ekologiczne. 1446 rodzin swoje 
mieszkania ogrzewa kotłami węglowymi i na drewno, co 
stanowi 43,78 procent. Kontrola wykazała też, że 1799 
właścicieli budynków jednorodzinnych (na 3003 skontrolo-
wanych) posiada piece ekologiczne zasilane gazem, olejem 
opałowym lub elektrycznie. Są gospodarstwa domowe po-
siadające ogrzewanie geotermalne, pompy ciepła. 148 bu-
dynków indywidualnych podłączonych jest do sieci OPEC. 
118 mieszkańców ogrzewa jeszcze piecami kaflowymi. 

732 właścicieli deklaruje wymianę kotła grzewczego na 
ekologiczny. Ze względów finansowych wymiany pieca nie 
przewiduje 466 właścicieli.

Straż Miejska w Wejherowie przypomina, że z dniem 1 
października br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na pa-
liwo stałe. Akt prawny zakazuje stosowania w konstrukcji 
pieca rusztu awaryjnego. Dla kotłów wyprodukowanych, 
niewprowadzonych do obrotu lub użytkowania przed dniem 
1 października 2017 r., przepisy rozporządzenia wchodzą w 
życie od dnia 1 lipca 2018 r. Po tym okresie tradycyjnego 
pieca nie kupimy i nie zamontujemy. 

Póki co, Straż Miejska prowadzić będzie kontrole kotłow-
ni w przypadku podejrzenia, że właściciel spala w przydo-
mowych piecach odpady. Za spalanie odpadów w domowym 
piecu można otrzymać mandat karny w kwocie do 500 zło-
tych lub odpowiadać przed sądem.

Zespół artystów 
pod batutą wejhe-
rowianina Dawida 
Runtza wykonał „Re-
quiem” Wolfganga 
Amadeusza Mozarta 
w 168. rocznicę śmier-
ci Fryderyka Chopi-
na. Koncert odbył się  
w Bazylice św. Krzyża 
w Warszawie 

uroczysty
koncert
Dyrygował
D. Runtz

Przez siedem miesięcy wejherowscy 
strażnicy przeprowadzali kontrole nieru-
chomości pod kątem sprawdzania jakich 
paliw w kotłach grzewczych (piecach) uży-
wają mieszkańcy Wejherowa. Szczegól-
ną uwagę zwracano na problem spalania 
śmieci w przydomowych piecach. 

więcej zdjęć na:  facebook.
com/Pulswejherowa

Siedem par małżonków z Wejherowa, którzy świętują w tym ro-
ku jubileusz 50-lecia ślubu otrzymało wyróżnienia za długoletnie 
pozycie. W imieniu prezydenta RP Medale Róży wręczył im pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

kreślając, że trwałość mał-
żeńska obecnie nieczęsto 
się zdarza. 

- To piękny jubileusz, 
a przeżycie wspólnie pięć-
dziesięciu lat pokazuje 
tolerancję, umiejętność po-
konywania różnych trud-
ności i innego podejścia, z 
którego możemy brać przy-
kład - powiedział  prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 
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WYDARZENIA

w Filharmonii świętowano Dzień Edukacji Narodowej

Podziękowania i kwiaty
dla nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją, aby podziękować nauczycielom i po-
zostałym pracownikom oświaty za ich pracę. Podczas miejskiej uroczystości z tej okazji 
w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie nie zabrakło podziękowań, wyróżnień, kwia-
tów i muzycznego prezentu dla nauczycieli wejherowskich szkół.

Obchody Dnia Edukacji 
Narodowej były okazją do 
wręczenia nauczycielom i dy-
rektorom szkół nagród pre-
zydenta oraz nadania stopni 
awansu zawodowego nauczy-
ciela mianowanego.

- W imieniu władz Wejhe-
rowa, składam nauczycielom 
wejherowskich szkół i przed-
szkoli, a także pracownikom 
administracji i obsługi, naj-
serdeczniejsze podziękowa-
nia za trud i wysiłek włożony 
w edukację młodego pokole-
nia - powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Wszystkim 
Państwu , a także rodzicom, 
dziękuję za zaangażowanie 
w pracę na rzecz placówek 
oświatowych Wejherowa, 
za budowanie pozytywnego 
wizerunku wejherowskiej 
oświaty.

Jak podkreślił prezydent 
Hildebrandt, władzom Wej-
herowa leży na sercu edu-
kacja młodego pokolenia, 
ponieważ dobrze wykształ-
cone i wychowane młode po-
kolenie stanowi o wartości 
każdej lokalnej społeczności 

Nagrody Prezydenta Wejherowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali (stoją od prawej): Danuta Czernewska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8; Wioleta Podolska 
- dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2; Beata Słupianek-Fiołka - zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2; Aleksandra Spanowicz i Karolina 
Świechowska - Szkoła Podstawowa nr 5; Anita Zaborowska i Mariola Wadas - Szkoła Podstawowa nr 6; Anna Jarzembińska, Alicja Małek, Kordian Zabrocki - Szkoła 
Podstawowa nr 8; Aleksandra Langa, Iwona Buczyło-Sikora - Szkoła Podstawowa nr 9; Alicja Aniszewska, Wanda Kubiaczyk - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2; 
Katarzyna Lesnow - Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: Dorota Walter, Marlena Marczyńska, 
Karol Rohde i Patryk Górski - wszyscy czworo z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 2; Adela Lesner i Maja Weiss ze Szkoły Podstawowej nr 5; Ramona Sosnowska i 
Monika Jezierska ze Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Marta Straszewska i Katarzy-
na Kowalewska ze Szkoły Podstawowej nr 9.

i jest nadzieją na lepsze oraz 
stabilne jutro. 

Priorytetem działań sa-
morządu było, jest i będzie 
stworzenie jak najlepszych 
warunków do kształtowania 
młodych umysłów.

Dobra kondycja wejhe-

rowskiej oświaty jest konse-
kwencją wieloletnich starań 
i zabiegów, m.in.  pozyski-
wania środków pozabudże-
towych, wyposażenia sal 
lekcyjnych w nowoczesny 
sprzęt, zdobywania przez 
nauczycieli kolejnych szcze-

bli awansu zawodowego i 
osiągania wysokich wyni-
ków nauczania.

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej dla wejherow-
skich nauczycieli i innych 
pracowników oświaty za-
śpiewała Anna Wyszkoni.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Dyrektor SP nr 6 Piotr Litwin, złożył życzenia wszyst-
kim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każ-
dego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.  
Sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej życzyli nauczy-
cielom zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz 
ksiądz proboszcz o. Daniel Szustak. 

Podczas uroczystości  wystąpił chór pod kierunkiem 
Joanny Rompzy oraz zespół instrumentalny, a Gru-
pa Artystyczna „Fuzja”, przygotowana przez Aleksandrę 
Ucińską-Makowską, rozbawiła wszystkich humorystycz-
nymi scenkami z życia szkoły. 

szkolna uroczystość
Dzień Edukacji Narodowej świętowano także 

w szkołach, m.in. w Szkole Podstawowej nr 6, 
gdzie na uroczystość przybyli nauczyciele, pra-
cownicy administracji i obsługi, władze miasta, 
przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. 
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EDUKACJA

Umowy w tej sprawie podpisali: starosta Gabriela Li-
sius, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek 
Thiel, wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski i dyrek-
tor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego - Mał-
gorzata Woźniak.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup autobu-
su do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczniów Zespo-
łu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie oraz dźwigu 
platformowego z kabiną dla osób niepełnosprawnych w bu-
dynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumi. 

Łączny koszt realizacji pierwszego projektu to prawie 293 
tys. zł, natomiast drugiego - ponad 136 tys. zł. 

Kilka miesięcy temu, dzięki dofinansowaniu z PFRON 
zamontowano platformę przyschodową w budynku Pra-
cowni Specjalistycznych Powiatowego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie oraz zakupiono 9-osobowy sa-
mochód typu mikrobus do przewozu osób niepełnospraw-
nych z DPS do ośrodków zdrowia. 

Celem programu „Wyrównywanie Różnic Między Re-
gionami” jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i spo-
łecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Uczestników uroczystości 
powitała dyrektor Powiato-
wego  Zespołu Kształcenia 
Specjalnego Małgorzata 
Woźniak, która pełniła rolę 
gospodarza obchodów Dnia 
Nauczyciela.

Jak co roku, wyróżniają-
cy się w pracy nauczyciele 
powiatowych szkół otrzyma-
li Nagrody Starosty Wejhe-
rowskiego, a także kwiaty, 
życzenia  i gratulacje.

- Z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej wszyst-
kim pracownikom oświaty 
składam najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyśl-

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia i nagrody dla
pracowników oświaty

Blisko 164 tys. zł ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych otrzyma Gmina Szemud, 
a Powiatowy Zespół Kształcenia Specjal-
nego w Wejherowie dostanie 68 tys. zł. 
Wszystko to dzięki przystąpieniu Powia-
tu Wejherowskiego do „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami”. 

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Powiatowym Zespole 
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Starosta powiatu wejherowskiego złożyła ży-
czenia nauczycielom i innym pracownikom oświaty, dziękując im za wysiłek i odpowie-
dzialną pracę. Wręczono nagrody, a dla uczestników uroczystości zagrali i zaśpiewali 
wychowankowie placówki, otrzymując gromkie brawa.

ności, satysfakcji z wykony-
wanej pracy - powiedziała 
podczas spotkania starosta 
Gabriela Lisius. - Niech 
Wam nigdy nie zabraknie 
cierpliwości, zapału i troski 
o dobro wspólne, jakim jest 
powierzone Wam kolejne po-
kolenie narodu polskiego, a 
uznanie i szacunek wycho-
wanków oraz całego społe-
czeństwa niech towarzyszy 
Wam każdego dnia.

Uroczystość uświetnił wy-
stęp artystyczny w wykona-
niu podopiecznych placówki, 
którzy byli gorąco oklaski-
wani przez gości.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Dotacje z PFRoN

Równe szanse

stypendia
starosty

We wtorkowe popołudnie 24.10 br. w Starostwie 
w Wejherowie uroczyście wręczono stypendia sta-
rosty wejherowskiego. Otrzymało je łącznie 102 
uczniów i studentów, mieszkających na terenie 
powiatu wejherowskiego. 

W tym roku przeznaczono na ten cel 90 tys. zł - o po-
łowę więcej, niż w latach poprzednich. 

Stypendium zostało ustanowione przez Radę Powiatu 
w 2000 roku. W ciągu 18 lat przyznano 357 stypendiów 
studentom i 803 stypendia uczniom. 
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- Dzięki pomocy władz 
miasta, w tym zaangażowa-
niu zastępcy prezydenta Be-
aty Rutkiewicz, udało się 
znaleźć dogodny punkt do tej 
działalności, co nie było ła-
twe, bo potrzebny na ten cel 
lokal musiał spełniać okre-
ślone normy - mówi sekretarz 
miasta Bogusław Suwara.

Podczas otwarcia placów-
ki kwiaty i gratulacje odbie-
rała Bogumiła Piernicka, 
kierownik Oddziału Tere-
nowego RCKiK w Wejhero-
wie. Tadycyjnego przecięcia 
wstęgi B. Piernicka dokona-
ła razem ze starostą powiatu 
wejherowskiego Gabrie-
lą Lisius oraz krwiodaw-
cą, strażakiem-ochotnikiem 
Markiem Kukuczką. Ks. 
prałat Tadeusz Reszka po-
święcił nową placówkę.

Szefowa stacji krwio-

Przy ul. Weteranów 10 (róg ul. Kaszubskiej) w Wejherowie otwar-
to terenowy punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gdańsku. Stacja krwiodawstwa, obejmująca swym 
zasięgiem cały powiat wejherowski, funkcjonowała do niedawna 
w Szpitalu Specjalistycznym. Teraz ma nową siedzibę, czynną od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35.

dawstwa w Wejherowie 
dziękowała pracownikom 
za wytężoną pracę w czasie 
przeprowadzki. 

- Dzięki wam nie było 
ani jednego dnia przerwy w 
przyjmowaniu krwiodawców 
i pozyskiwaniu cennej krwi - 
powiedziała B. Piernicka.

Dyrektor Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Gdańsku 
Wiktor Tyburski dziękował 
za współpracę władzom samo-
rządowym zwłaszcza powia-
tu wejherowskiego, i miasta 
Wejherowa, ale też innych 
miast i gmin w powiecie.

Dyrektor Tyburski wrę-
czył odznaczenia „Honoro-
wy Dawca Krwi - Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu” kilku 
osobom, które oddały co naj-
mniej 20 litrów krwi oraz w 
uznaniu wybitnych zasług 
na rzecz ratowania ludzkie-
go życia i zdrowia oraz ak-
tywnej działalności w ruchu 
honorowego krwiodawstwa.

Zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże. Na potrzeby 
lecznicze jest jej wciąż jest za mało. 

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 
od 18 do 65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg. 

Jednorazowo można oddać 450 ml krwi, ale nie częściej 
niż raz na 8 tygodni w wypadku mężczyzn lub raz na 12 ty-
godni w przypadku kobiet.

Kwiaty i gratulacje odbierała Bogumiła Piernicka, kierownik Oddziału Tereno-
wego RCKiK w Wejherowie.

stacja Krwiodawstwa w nowej siedzibie

od poniedziałku do piątku

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

otwarcie drogi Zamostne-Zelewo

Będzie bezpieczniej

W ramach przedsięwzię-
cia wykonano remont istnie-
jącej konstrukcji nawierzchni 
mineralno-asfaltowej, wy-
mianę istniejącej konstrukcji 
nawierzchni gruntowej ulep-
szonej na konstrukcję mine-
ralno-asfaltową, oczyszczono 
istniejące rowy oraz dokona-
no regulacji wysokości zjaz-
dów i chodnika. W ramach 
robót dodatkowych wykona-
no nowy przepust pod drogą 
i frezowanie pni. 

-  Koszt inwestycji został 
sfinansowany po połowie 
przez Powiat Wejherowski 
oraz Gminę Wejherowo - in-
formuje wicestarosta wejhe-
rowski Witold Reclaf. - W 

Kolejny zmodernizowany fragment drogi powiatowej oficjalnie 
oddano do użytku. Można już wygodnie i bezpiecznie poruszać 
się po wyremontowanej asfaltowej drodze o długości ponad 1250 
metrów na odcinku Zamostne - Zelewo. 

W odbiorze zmodernizowanej drogi uczestniczyli m.in.: wicestarosta Witold Reclaf, 
przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszard Czarnecki, wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Genowefa Słowi, członek Zarządu Powiatu Wojciech Ryba-
kowski, wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, dyrektor Zarządu Drogowego dla 
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robert Lorbiecki oraz radni.
            Fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

przyszłym roku planujemy 
zrealizować ostatni odcinek 
tej drogi również o długości 

ok. 1200 m. W ten sposób 
droga Zamostne - Zelewo bę-
dzie w pełni asfaltowa.

Policyjne działania profi-
laktyczne, dotyczące bezpie-
czeństwa pieszych na drodze 
wspierają Urząd Miasta oraz 
Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie. Prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt oraz 
starosta  Gabriela Lisius 
przekazali na ręce Komen-
danta Powiatowego Policji 
odblaski, które trafią do naj-

odblaski od samorządów
młodszych mieszkańców po-
wiatu w trakcie pogadanek 
o bezpieczeństwie na drodze. 

W spotkaniach uczestni-
czyli uczniowie klas pierw-
szych ze Szkoły Podstawowej 
nr 9, a także Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Wejherowie. 
Odblaski będą także rozda-
wane przy innych okazjach, 
m.in. imprez czy festynów.

W czasie cyklicznych spo-
tkań z uczniami mundu-
rowi poruszają tematykę 
bezpieczeństwa na drodze. 
Funkcjonariusze przypomi-
nają dzieciom zasady pra-
widłowego i bezpiecznego 
poruszania się po drogach, 
uświadamiając dzieciom, 
jak ważne są elementy od-
blaskowe.
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Gościem drugiego dnia 
„Afery Kryminalnej”  by-
ła Magda Omilianowicz 
- dziennikarka, reporterka 
i pisarka, znana jako au-
torka książek na temat se-
ryjnego mordercy z Bytowa 
- Leszka Pękalskiego. 

Z okazji jubileuszu w auli przy ul. Bukowej odbyła się 
uroczystość z udziałem dyrekcji szkoły, grona pedagogicz-
nego i pracowników administracji, emerytowanych nauczy-
cieli, młodzieży szkolnej oraz wielu gości. Były nagrody, 
życzenia, gratulacje oraz koncert w wykonaniu  Macieja 
Miecznikowskiego - absolwenta I LO w Wejherowie. 

Uczestnicy jubileuszu obejrzeli też ciekawy film o szkole, 
w którym z sentymentem o licealnych latach wypowiadali 
się m.in. profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku Ma-
rek Rocławski i rektor Akademii Wychowania i Sportu w 
Gdańsku prof. Waldemar Moska, absolwenci „Sobieskie-
go”. Wśród obecnych na sali absolwentów znalazła się m.in. 
znana himalaistka Kinga Baranowska.

Początki liceum sięgają  1857 roku. Utworzono wówczas 
Królewskie Katolickie Progimnazjum w Wejherowie, które 
po kilku latach uzyskało status gimnazjum. Po kolejnych 
latach szkoła przekształciła się w Liceum Ogólnokształcące. 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie świętowa-
ło jubileusz. Szkoła, słynąca z wysokiego poziomu nauczania, wielu sukcesów i wielu  
sławnych i utytułowanych absolwentów ma już 160 lat.

Najstarsza i jedna z najlepszych szkół w powiecie

„sobieski” ma już 160 lat

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt razem 
z zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem (absol-
wentem I LO) w uznaniu zasług i w podziękowaniu 
za wieloletnie budowanie pozytywnego wizerunku 
wejherowskiej oświaty wyróżnił  dyrektor szkoły 
Bożenę Conradi Statuetką Jakuba Wejhera.

Nagrody Starosty wręczyła starosta powiatu wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius w towarzystwie członka 
Zarządu Powiatu Wojciecha Rybakowskiego.

Fot. Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski i Redakcja
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa 

w Powiatowej Bibliotece

Afera Kryminalna
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejhero-

wie po raz drugi wzięła udział w festiwalu kry-
minału, który powstał w 2011 r. z inicjatywy 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku oraz wydawnictwa Oficynka.

Autorka ciekawie opo-
wiedziała o swojej pra-
cy reporterskiej, zbieraniu 
materiałów do książki, a 
także osobistym spotkaniu 
- wywiadzie z „wampirem 
z Bytowa. Na zdjęciu obok 
uczestnicy spotkania.

Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki  Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie zaprasza 
jeszcze dzisiaj, 26 październi-
ka na spotkanie z tomaszem 
Pohlem autorem tomiku 
wierszy NIEDOSYT. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 18.00 w 
siedzibie Muzeum.

T. Pohl jest wejherowiani-
nem z urodzenia, mieszkającym 
i w Zduńskiej Woli. Jest proza-
ikiem, poetą, eseistą i blogerem.

Promocja
tomiku poezji 

Niedosyt

Bożena Conradi wręczyła nauczycielom i pracowni-
kom administracyjnym Nagrody Dyrektora Szkoły 
(nagrodzeni również na zdjęciu u góry strony).
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AKTUALNOŚCI
wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”

Pięć lat sukcesów i rozwoju

 W programie koncertu 
znalazły się utwory sakralne 
a capella oraz dzieło Sunri-
se Mass, norweskiego kom-
pozytora Ola Gjeilo, na dwa 
chóry i orkiestrę smyczkową. 
Wejherowskiemu chórowi 
towarzyszył zespół instru-
mentalny Cappella Geda-
nensis oraz Chór Mieszany 
Instytutu Muzyki Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, a 
także Artur Sychowski. 

Podczas jubileuszowego 
koncertu chórzyści z „Ca-
merata Musicale” i ich dy-
rygentka po raz kolejny 
zaprezentowali wysoki po-
ziom umiejętności i znakomi-
te wykonanie. Nic dziwnego, 
skoro pięć lat działalności 
chóru to czas intensywnego 
rozwoju i wielu sukcesów. 

Zespół powstał pod koniec 
2011 roku z inicjatywy gru-
py muzykujących przyjaciół. 
Pragnąc wpisać się w wie-
loletnią tradycję śpiewaczą 
Wejherowa, kontynuować 
ją i rozwijać, chór od począt-
ku swojej działalności z du-
żą energią i pasją budował 
repertuar, kształtował mu-
zyczną tożsamość i podnosił 
poziom wykonawczy. 

Rolę dyrygenta i kierow-
nika artystycznego chóru, na 
prośbę komitetu założyciel-
skiego, przyjęła Aleksandra 
Janus - absolwentka Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku w 
klasie prof. Zbigniewa Bruny 
i Podyplomowego Studium 
Chórmistrzostwa i Emisji 
Głosu Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy, a obecnie dok-
torant Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. Pani Alek-
sandra została dwukrotnie 
wyróżniona nagrodą dla naj-
lepszego dyrygenta podczas 
festiwali chóralnych oraz 
nagrodą Prezydenta Miasta 
Wejherowa za pracę na rzecz 
rozwoju kultury w mieście.

Udział wejherowskiego 
chóru w krajowych i mię-
dzynarodowych konkursach 
chóralnych przyniósł śpie-
wakom nagrody i uznanie, 
zarówno jurorów, jak i pu-

Podczas XV Zjazdu Kaszubskich Śpiewaków 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie zaszczytną Na-
grodą Remusa uhonorowano Zofię Kamińską.

Na Zjeździe Śpiewaków

Remus dla
Z. Kamińskiej

Zofia Kamińska jest wieloletnią dyrygentką Towarzy-
stwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka, nauczycielką  śpie-
wu oraz popularyzatorką kaszubszczyzny. Wyróżnienie 
zostało przyznane za całokształt pracy artystycznej oraz 
promowanie i upowszechnianie języka kaszubskiego, a tak-
że regionalnej tradycji i kultury. Nagrodę wręczyła staro-
sta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius oraz członek 
Zarządu Powiatu Jacek Thiel.

Podczas jubileuszowego zjazdu zaprezentowało się czter-
naście chórów, które wykonały po trzy utwory kaszubskie, 
w tym pieśni Jana Trepczyka, z okazji przypadającej tego 
dnia (22 października) 110. rocznicy urodzin kompozytora. 

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.

PuNKt INFoRMACjI EuRoPEjsKIEj

O G Ł O S Z E N I E

W niedzielne popołudnie 22 października wnętrze kościoła pw. Trójcy Świętej w 
Wejherowie rozbrzmiewało piękną muzyką chóralną. 5-lecie działalności artystycznej 
świętował jeszcze bardzo młody, ale znakomity Wejherowski Chór Mieszany „Camera-
ta Musicale” pod dyrekcją Aleksandry Janus. 

bliczności. Mimo stosunkowo 
krótkiej historii, amatorski 
chór „Camerata Musica-
le” stanowi rozpoznawalny 
i ceniony podmiot nie tylko 
w życiu kulturalnym Ziemi 
Wejherowskiej, ale też w pol-
skiej chóralistyce.

Jubileuszowy koncert, 
którego gospodarzem i 
współorganizatorem był 
ks. prałat Tadeusz Resz-

ka, zorganizowano dzięki 
wsparciu prezydenta Wej-
herowa, starosty wejherow-
skiego oraz Wejherowskiego 
Centrum Kultury. Długie 
oklaski zgromadzonych w 
kościele słuchaczy, a także 
gratulacje i życzenia ze stro-
ny władz samorządowych 
i przedstawicieli instytucji 
kulturalnych w mieście po-
twierdzają fakt, że „Came-

Połączone chóry: Camerata Musicale i Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego oraz zespół instrumentalny Cappella Gedanensis. Na 
pierwszym planie Aleksandra Janus.

rata Musicale” to kolejny 
znakomity zespół w naszym 
mieście, słynącym m.in. z 
działalności śpiewaczej, w 
tym chóralnej.                AK.                                 

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Życzenia z okazji jubileuszu składali m.in. starosta 
wejherowski Gabriela Lisius, zastępca prezydenta 
Wejherowa, były członek chóru - Arkadiusz Kraszkie-
wicz, dyrektor WCK Jolanta Rożyńska (na zdjęciu) i 
dyrektor Muzeum PiMK-P Tomasz Fopke.
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Plener malarski pt. „Piękno 
kaszubskiego morza i  okolic 
stila” odbył się w czerwcu br. w 
gminie Choczewo, w okolicach 
Sasina. Plastycy z wejherowskie-
go stowarzyszenia „Pasja” ma-
lowali nadmorskie krajobrazy 
dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Miejskiego Wejherowa i 
Starostwa Powiatowego. W ple-
nerze wzięli też udział zaprzy-
jaźnieni malarze ze Słupskiego 
Ośrodka Kultury. 

W efekcie powstało 28 ob-
razów, które można oglądać 
na poplenerowej wystawie w 
Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej przy ul. Dworcowej 7 w 
Wejherowie. Niedawno odbył 
się wernisaż, a wystawa będzie 
czynna do 13 listopada br.

W dniach 23-29 września 
br. uczniowie klas gimna-
zjalnych Społecznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Wejherowie razem z rówie-
śnikami ze szkół z Nykøbing 
Falster w Danii i Kłajpedy z 
Litwy brali udział w warsz-
tatach tanecznych, dramo-

Ćwiczenie języka angielskiego, zajęcia artystyczne m.in. na te-
mat ratowania środowiska wobec zmian klimatycznych, a do tego 
zawieranie nowych znajomosci i przyjaźni - tak wyglądały mię-
dzynarodowe warsztaty młodzieży z Wejherowa, Danii i Litwy. 

Uczestnicy międzynarodowych warsztatów na wejherowskim rynku.

wych i muzycznych. Efekty 
pracy zaprezentowali w cza-
sie trzech pokazów - przed 
młodzieżą z wejherowskiej 
„Ósemki” oraz  I Liceum 
Ogólnokształcącego w Wej-
herowie, a także w Domu 
Kultury w Redzie. 

Uczniowie pokazali, że 
sztuką można się bawić, ale 

także zwrócili uwagę na od-
powiedzialność każdego z 
nas za stan środowiska i ko-
nieczność działania na je-
go korzyść. Była to kolejna 
międzynarodowa wymiana 
młodzieży w ramach projek-
tu „Exchange for all - Let’s do 
it” - South Baltic Initiatives 
to Stop Climate Change.

warsztaty taneczne, dramowe i muzyczne

Międzynarodowe 
spotkania młodzieży

Uczestnicy konkursu naj-
pierw rozwiązywali pisemny 
test, a w finale odpowiadali 
na pytania w formule teletur-
nieju „Jeden z Dziesięciu”. W 
konkursie wzięły udział 23 
osoby. Do finału weszli: Ka-
tarzyna Błędzka, Zenon 
Pisała, Piotr Malaski, Kin-
ga Janiak, Szymon Rein-
ke i Tomasz Ruda.

- Pytania nie były trud-
ne dla tych osób, które się 
przygotowały. Podstawą 
wiedzy były dostępne książ-
ki, zwłaszcza patronki kon-
kursu, Reginy Osowickiej 
- mówi Marcin Drewa, po-
mysłodawca rywalizacji. - 
Jak co roku konkurs cieszył 
się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, którzy 
pochwalili się wspaniałą 
wiedzą. Dziękuje wszystkim 
uczestnikom, członkom Ra-
dy Naukowej, dyrektor 
Szkoły nr 8 Danucie Czer-
newskiej oraz wszystkim 
którzy wsparli tę inicjatywę.

Organizatorem i koor-
dynatorem jest SP nr 8 w 
Wejherowie oraz Rada Na-
ukowa Konkursu Wiedzy o 

Konkurs im. Reginy osowickiej 

o historii wejherowa 
wiedzą wszystko

W miniony piątek w sali Szkoły Podstawowej nr 8 przeprowa-
dzono dwuetapowy Konkurs Wiedzy o Historii Wejherowie, które-
go zwycięzcą została Katarzyna Błędzka. Rywalizacja miłośników 
miasta, a zarazem jego mieszkańców odbyła się już po raz trzeci.

Poplenerowa
wystawa

AKTUALNOŚCI

Laureaci konkursu:
I miejsce - Katarzyna Błędzka
II miejsce - szymon Reinke 
III miejsce - tomasz Ruda

Historii Wejherowa w skła-
dzie: Mirosław Odyniec-
ki, Władysław Kepka, 
Maciej Kurpiewski oraz 
Marcin Drewa. 

Patronat Honorowy nad 
wydarzeniem objęli: wicewo-
jewoda pomorski Mariusz 
Łuczyk, starosta wejherow-

ski Gabriela Lisius oraz pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.  Partnerzy ak-
cji: Wejherowskie Centrum 
Kultury, Gmina Wejherowo, 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie O. Wejherowo. 

Uczestnicy konkursu, organizatorzy i jurorzy, a także przedstawiciele władz 
miasta i powiatu wejherowskiego, którzy wspierają konkurs oraz samych zawod-
ników.                                                                               Fot. Starostwo w Wejherowie
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Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks po-
stępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 
127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1121 ze zm.)  

        Starosta Wejherowski    

 •  Podatnicy VAT, którzy składa-
ją deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 
1 stycznia 2018 r. będą mieć obo-
wiązek prowadzenia elektronicz-
nej ewidencji VAT.

•  Swój rejestr sprzedaży i zaku-
pów VAT będą przesyłać do resortu 
finansów jako Jednolity Plik Kon-
trolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

•  Ministerstwo Finansów przygo-
towało kampanię informacyjną na 
temat JPK.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln 
mikroprzedsiębiorców dołączy 
do grona podatników VAT, którzy 
prowadzą elektroniczną ewiden-
cję VAT (czyli rejestr sprzedaży i 
zakupów VAT) oraz przesyłają ją 
jako JPK_VAT. Duże przedsiębior-
stwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 
2016 r., a małe i średnie od 1 stycz-
nia 2017 r.

CZYM jEst jPK_VAt
JPK_VAT to zestaw informacji o 

zakupach i sprzedaży, który wynika 
z ewidencji VAT za dany okres. Da-
ne do utworzenia JPK_VAT są po-
bierane bezpośrednio z systemów 
finansowo-księgowych przedsię-
biorstwa. Przesyła się go wyłącznie 
w wersji elektronicznej, w określo-
nym układzie i formacie (schemat 
XML), do 25 dnia miesiąca za mie-
siąc poprzedni, nawet jeśli podat-

nik rozlicza się kwartalnie.
NA CZYM PoLEgA 
oBowIąZEK jPK_VAt
Obowiązek polega na comie-

sięcznym przekazywaniu w posta-
ci elektronicznej ewidencji zakupu 
i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli po-
datnik prześle ewidencję zakupu 
i sprzedaży VAT i nie otrzyma in-
formacji zwrotnej (SMS lub e-ma-
il) z prośbą o uzupełnienie lub 
wyjaśnienie, wtedy może uwa-
żać, że fiskus nie ma zastrzeżeń 
do przedłożonych dokumentów. 
W przeciwnym wypadku zostanie 
poinformowany o niejasnościach 
i zobowiązany do samokontroli i 
wyjaśnienia wątpliwości. 

Na tym etapie przedsiębiorca nie 
ponosi żadnych kosztów (np. kara, 
odsetki). Jeżeli nie skorzysta z tej 
możliwości, może spodziewać się 
działań ze strony urzędu skarbowe-
go w zakresie stwierdzonych wąt-
pliwości. Wszelkie dane przesyłane 
w ramach JPK są szyfrowane i gwa-
rantują bezpieczeństwo.

Kto sKłADA jPK
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy po-

datnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli 
ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

•  od 1 stycznia 2018 r. mikro-
przedsiębiorstwa

•  od 1 stycznia 2017 r. małe i śred-

nie przedsiębiorstwa
•  od 1 lipca 2016 r. duże przed-

siębiorstwa
Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy po-

datnicy VAT, którzy prowadzą księ-
gowość w formie elektronicznej, 
przekazują inne struktury JPK na 
żądanie organów podatkowych:    

•  od 1 lipca 2018 r. mikroprzed-
siębiorstwa, małe i średnie przed-
siębiorstwa

•  od 1 lipca 2016 r. duże przed-
siębiorstwa

JPK na żądanie obejmują:
• k sięgi rachunkowe – JPK_KR
•  wyciąg bankowy – JPK_WB
•  magazyn – JPK_MAG
•  faktury VAT – JPK_FA
•  podatkowa księga przychodów 

i rozchodów - JPK_PKPIR
• ewidencja przychodów – 

JPK_EWP.
wYsYłANIE PLIKów jPK
Resort finansów zachęca do te-

stowego składania JPK_VAT już 
teraz.  Mikroprzedsiębiorcy mo-
gą już dziś nauczyć się przesyłać 
plik JPK. Dzięki temu  otrzymają 
szybszy zwrot podatku – zamiast 
60 dni będzie to nawet 25 dni. 
Dotyczy to rozliczeń za paździer-
nik, listopad i grudzień 2017 r.  W 
ten sposób mikroprzedsiębiorcy 
przygotują się i sprawdzą, czy ich 

rozliczenie jest poprawne.
Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć 

na pomoc resortu finansów w wy-
pełnianiu nowego obowiązku. 

Na nowej odsłonie strony www.
jpk.mf.gov.pl, która znajduje się 
na Portalu Podatkowym Minister-
stwa Finansów, podatnicy znajdą 
m.in. bezpłatne i bezpieczne na-
rzędzia do utworzenia i wysłania 
JPK_VAT, dowiedzą się – krok po 
kroku – jak przygotować, podpisać 
(w tym jak założyć bezpłatny profil 
zaufany eGo) i przesłać gotowe pli-
ki do administracji skarbowej.

AutoRYZACjA wYsYłKI jPK
Do wysyłania plików JPK po-

trzebny jest certyfikowany podpis 
elektroniczny (płatny) lub profil 
zaufany e-PUAP (bezpłatny).

wYłąCZENIA
Obowiązek nie dotyczy:
• przedsiębiorców zwolnionych 

od podatku VAT (zwolnienie 
przedmiotowe: przedsiębiorców 
sprzedających wyłącznie towary 
i świadczących usługi zwolnione 
z VAT, zwolnienie podmiotowe:  
których wartość sprzedaży nie 
przekroczyła łącznie w poprzed-
nim roku podatkowym kwoty 
200 000,00 zł)

• organizacji międzynarodowych, 
które realizują zadania publiczne.

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

jPK VAt dla mikroprzedsiębiorców

OBWIESZCZENIE

O G Ł O S Z E N I E

 Spektakl ekologiczny przygotował Teatr Kultureska 
dla dzieci z klas I-III z siedmiu wejherowskich szkół pod-
stawowych, które wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świa-
ta – Polska 2017” – Szkoły Podstawowej nr 5, 6, 9 i 11, 
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1, Powiatowego Ze-
społu Kształcenia Specjalnego i Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 2 dla Niesłyszących.

„Kolory Miasta” to spektakl ekologiczny dla dzieci, pe-
łen magii i dobrego humoru. Poprzez dobrą zabawę uczył, 
jak ważna w życiu człowieka jest przyroda. Zaznajomił 
dzieci z pojęciem niskiej emisji, smogu i jego szkodliwości. 

Dzieci miały okazję powtórzyć zasady segregacji odpa-
dów, a także samodzielnie podzielić je na scenie. Poznały 
pojęcie recyklingu, a także odpady, które można poddać 
temu procesowi. Dzięki tej propozycji tak ważne tematy 
jak segregacja odpadów, zanieczyszczenie powietrza, czy 
też problem hałasu zostaną w łatwy i przystępny sposób 
przekazane nawet najmłodszym widzom.

Zanieczyszczenie powietrza, smog, segre-
gacja odpadów i recykling były tematem 
spektaklu ekologicznego „Kolory Miasta” 
wystawionego na deskach Filharmonii Ka-
szubskiej. Trzy spektakle zorganizowane 
przez Wydział Inwestycji, Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie obejrzało ponad 
tysiąc uczniów z wejherowskich szkół.

spektakl ekologiczny

Kolory miasta

           zawiadamia się o:

WSZCZĘTYM POSTĘPOWANIA na wniosek Mariusza Walczaka z Rumi, będącego peł-
nomocnikiem Gminy Miejskiej Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, w sprawie udzie-
lenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz wodociągowej, z zasięgiem oddziaływania na działkach ewidencyjnych nr:

• 1, 2, 60/20, 11, 12/1, 108/2, 108/3, 21, 22, 36, 90/2, 90/3, 119/2, 25, 59/1, 38, 40, 75, 81/2, 
60/3, 65/6, 109/2, 109/23, 136, 60/10, 60/11, 61/2, 135, 106/2, 108/1, 88/1, 89/1, 90/1, 108/46, 
12/2, 120/1, 123/1, 125/1, 120/3, 121/1, 121/2, 121/3, 122/8, 122/9, 123/10, 123/8, 123/9, 125/2, 
126/1, 126/2, 13/4, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/8, 59/2, 59/3, 60/13, 60/5, 60/19, 60/21, 
60/24, 60/6, 60/7, 61/33, 61/34, 61/35, 61/36, 65/4, 65/5, 66/2, 66/7, 66/8, 77/1, 77/4, 77/5, 
79/1, 79/2, 98/1, 77/3, 79/3, 80/1, 80/2, 81/3, 81/4, 98/2, 136, obr. 03 Rumia, gm. M. Rumia,

• 45/1, 44/1,  obr. 05 Rumia, gm. M. Rumia,
• 3, 4, 42, 27, 42/2, 46/2, 46/3, 55, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 

56, 58, 57, 63, 26/11, 26/18, 26/19, 26/20, 26/14, 26/91, 57, 41/16, 41/25, 41/26, 41/27, 41/28, 
41/29, 41/4, 42/1, 44/1, 44/10, 44/4, 44/5, 44/8, 45/5, 45/1, 45/10, 45/12, 45/13, 45/14, 45/15, 
45/16, 45/17, 45/18, 45/19, 45/20, 45/27, 45/28, 45/29, 45/30, 45/31, 45/33, 45/34, 45/35, 45/36, 
45/38, 45/40, 45/41, 45/42, 45/44, 45/45, 45/46, 45/43, 45/47, 45/48, 45/49, 45/92, 45/50, 45/70, 
46/1, 47/1, 47/2, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 48/1, 48/10, 49/10, 48/2, 49/2, 50/5, 48/3, 49/4, 
49/6, 49/7, 50/3, 51/3, 51/7, 54/2, 61/2, 122/9, obr. 04 Rumia, gm. M. Rumia, 

• 1/15, 444/1, obr. 07 Rumia, gm. M. Rumia,
• 349/2, 529/3, 531/10, 531/11, 529/4, obr. 08 Rumia, gm. M. Rumia.

Jednocześnie Starosta Wejherowski zawiadamia o wyznaczeniu 14 - dniowego terminu 
na składanie wniosków oraz przeglądanie akt sprawy i wypowiadanie się co do wszystkich 
okoliczności sprawy i przeprowadzanych dowodów w siedzibie tut. Wydziału Środowiska, 
ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, II p. tel. 58 5729542.

N A S Z  P A R T N E R

R E K L A M A

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa

www.pulswejherowa.pl

Archiwalne 

wydania 

„Pulsu

wejherowa”

są dostępne 

w internecie:
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KOMUNIKAT

Formularz wniosku o pomoc jest dostępny na 
stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl). 
Wnioski należy składać do Kierownika BP ARiMR, 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania al-
bo siedzibę producenta rolnego, w terminie do dnia 
31 października 2017 r. 

Wymaganymi załącznikami do wniosków są m.in.:

• w przypadku szkód w uprawach rolnych lub bu-
dynkach - kopia protokołu oszacowania szkód sporzą-
dzonego przez komisję powołaną przez wojewodę1,

• w przypadku szkód w lasach – oświadczenie pro-
ducenta rolnego o powierzchni lasu na której wy-
stąpiły szkody i wysokości kwoty na odtworzenie 
lasu oraz że łączna wysokość pomocy udzielonej 
w związku z wystąpieniem tych szkód oraz pomo-
cy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów 
wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń, nie 
przekroczy kwoty na odtworzenie lasu określonej w 
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014, potwier-
dzone adnotacją wojewody właściwego ze względu 
na położenie lasu, potwierdzającą wystąpienie szko-
dy (wzór oświadczenia jest dostępny na stronie in-
ternetowej Agencji).

O pomoc może ubiegać się poszkodowany produ-
cent rolny będący mikroprzedsiębiorstwem, małym 
albo średnim przedsiębiorstwem2, któremu został 
nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów 
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Pomoc jest udzielana:

1) do szkód powstałych w uprawach rolnych:
a) w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1408/2013, gdy szkody w uprawach 

Pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody 
wskutek sierpniowych nawałnic

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła udzielanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy 
ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowo-
dowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Pomoc udzielana jest zgodnie z § 13 m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. 2015 r. poz. 187, z późn. zm.). 

rolnych wynoszą nie więcej niż 30% średniej 
rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rol-
nym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z 
trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w któ-
rym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okre-
sie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym 
wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyż-
szej i najniższej wielkości produkcji, 

b) w ramach pomocy publicznej, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Komisji (UE)  nr 
702/2014, gdy szkody wynoszą powyżej 30% 
ww. średniej rocznej produkcji rolnej,

2) do szkód powstałych w budynku służącym do 
prowadzenia przez producenta rolnego działalno-
ści rolniczej, w ramach pomocy publicznej, zgod-
nie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 
702/2014, gdy szkody przekraczają kwotę 1 050 zł,

3) w ramach pomocy de minimis, zgodnie z prze-
pisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, 
do szkód powstałych w lasach.

Stawki pomocy wynoszą:
• 1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 

na której wystąpiły szkody,
• 2 000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której 

wystąpiły szkody,
• maksymalnie 10 000 zł na odtworzenie bu-

dynku służącego do prowadzenia działalności rol-
niczej, w którym powstały szkody.

Wysokość pomocy w przypadku szkód, które wy-
stąpiły w uprawach rolnych lub lasach, ustala się 
jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego 
we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, 
na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy.

Pomoc, z wyjątkiem pomocy związanej ze szkoda-
mi w lasach, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. 

1/ protokół sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie MRiRW: https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

2/  w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014.

co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w go-
spodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubez-
pieczonych co najmniej od jednego z następujących 
ryzyk: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skut-
ki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina w 
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rol-
nych i zwierząt gospodarskich.

Ponadto, dostępna jest funkcjonująca od lat pomoc 
ARiMR ze środków krajowych w formie dopłat do 
oprocentowania preferencyjnych kredytów „klęsko-
wych”, z której również mogą korzystać producenci 
rolni poszkodowani w wyniku nawałnic w sierpniu 
2017 r. Pomoc Agencji polega tutaj na spłacie za 
rolnika części należnego bankowi oprocentowania, 
dzięki czemu oprocentowanie kredytów „klęsko-
wych” płacone przez rolników jest niższe w porów-
naniu z oprocentowaniem kredytów komercyjnych 
i obecnie wynosi od 1,84% do 3,17% w skali roku. 

Preferencyjne kredyty „klęskowe”, dostępne są w 

następujących bankach współpracujących z ARiMR:

• Bank BGŻ BNP Paribas S.A., 

• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrze-

szone w nim Banki Spółdzielcze,

• SGB Bank S.A. oraz zrzeszone w nim Banki 

Spółdzielcze,

• Bank Zachodni WBK S.A., 

• Bank Pekao S.A., 

• Krakowski Bank Spółdzielczy.

Wnioski o kredyty „klęskowe” należy składać 
w ww. bankach.

Tekst na prawach ogłoszenia.
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SPORT

Po raz drugi z  rzędu w  ciągu dwóch edycji 
turnieju ogólnopolskiego POLISH FIGHTER 
CUP w  Szczecinie, Paulina Stenka sięgnęła po 
najważniejsze trofeum konfrontacji sztuk walki 
zawodników kickboxingu, taekwondo, karate.

W  hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu odbyła się 
szósta edycja turnieju organizowanego przez Artura Chole-
wę pn. Polish Fighter Cup. 

Zawodniczka KTS-K GOSRiT Luzino oraz Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Sportowego, 17-letnia Paulina Stenka 
wygrała rywalizację w  kategorii juniorek do 70 kg w  for-
mule kick-light. W  zawodach łącznie uczestniczyło 296 za-
wodników z  61 polskich klubów sportów walki. Turniejowi 
patronował Polski Związek Kickboxingu.

W konfrontacji brał także udział zawodnik i  jednocze-
śnie instruktor Adam Wróbel. W  walce ćwierćfinałowej 
w  kategorii seniorów do 84 kg nieznacznie uległ swojemu 
przeciwnikowi 1:2 i  po wyrównanym boju odpadł z  dalszej 
rywalizacji.

Kickboxing

Paulina stenka 
niepokonana 

Agata jako pierwsza wej-
herowianka może się poszczy-
cić medalem z Mistrzostw 
Polski w Judo i jednym z 
niewielu medali zdobytych 
w naszym powiecie w dyscy-
plinie rozgrywanej na igrzy-
skach olimpijskich.

Agata najpierw zdoby-
ła srebrny medal między-
wojewódzkich mistrzostw 
młodzików, a następnie wy-
walczyła 7 miejsce w kat 
44kg w Warsaw Judo Open, 
jednym z najmocniejszych 
turniejów na świecie(1800 
zawodników z 31 państw). 

judo. Pierwszy mistrzowski medal dla wejherowianki

Agata wicemistrzynią Polski
Wejherowianka trenująca w UKS Team Dragon Wejherowo i reprezentująca KS AZS-AWFiS 

Gdańsk wywalczyła w pięknym stylu srebrny medal Mistrzostw Polski Młodziczek w Judo.

W Mistrzostw Polski 
Młodziczek Agata wygrała 
wszystkie walki eliminacyj-
ne przed czasem, a w walce 
półfinałowej pokonała znaj-
dującą się wyżej w rankin-
gu PZJudo zawodniczkę. W 
finale musiała jednak uznać 
wyższość zawodniczki Gwar-
dii Koszalin.

Judo w Wejherowie moż-
na trenować już od najmłod-
szych lat w klubie UKS 
Team Dragon Wejherowo do 
czego namawiają trenerzy: 
www.judodragon.pl i zapra-
szają na zajęcia.

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placó-
wek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Drużyna dziewcząt ZSP nr 1 w Wejherowie (Sobieski) za-
grała w składzie: Alicja Bieszk, Klaudia Głodowska, Domini-
ka Kankowska , opiekun drużyny - Agnieszka Wiktor. 

Chłopcy z ZSP nr 2 w Wejherowie (Elektryk): Fabian Kąt-
ny, Bartek Mitak, Mikołaj Zielonka, opiekun drużyny - Zbi-
gniew Ciesielski.

Badminton. Licealiada
W półfinale Wojewódzkiej Licealiady w Bad-

mintonie Drużynowym Dziewcząt oraz Chłop-
ców zwyciężyła męska drużyna ZSP nr 2 w 
Wejherowie, a żeńska ekipa ZSP nr 1 w Wejhe-
rowie wywalczyła drugą lokatę. 

Drużyna z wejherowskiego „Elektryka” okazała się naj-
lepsza w półfinale w drużynowym badmintonie.

Drużyna z I LO w Wejherowie zajęła  drugie miejsce w 
półfinale wojewódzkiej licealiady .

Pierwszy mecz był dla wej-
herowian bardzo ważny, aby 
mogli opuścić strefę spadko-
wą. Nasi zawodnicy ponieśli 
sromotną klęskę, a druga po-
łowa okazała się zabójcza, bo 
Gryf wtedy stracił trzy gole. 

W pojedynku z Legiono-
vią, wejherowianom dało 
się uratować jeden punkt, 
bo dopiero w 94 minucie 
gry M. Trąbka wyrównał, a 
„szczęśliwy” dla nas sędzia 

Piłka nożna. gryf pikuje w dół

jest bardzo źle

zakończył mecz. Gryf Wej-
herowo nie potrafił wykorzy-
stać jeszcze rzutu karnego. 

Pojedynek z ostatnią dru-
żyną z tabeli II ligi, to była 
tragedia. Kiepskie rozegra-
nie, dziurawa obrona, a w 
ataku „gwiazdy” nie potrafi-
ły celnie strzelić do bramki, 
co pokazało jak daleko nam 
do średniaków drugoligo-
wych. Gwardziści zagrali jak 
nauczyciele z uczniakami. 

W pierwszej połowie zdo-
byli prowadzenie, a pod ko-
niec drugiej części meczu 
drugą bramkę. Na osłodę 
kolejnej klęski sędzia w 90 
minucie „dał” nam karnego, 
którego P. Okiniewiczowi 
udało się strzelić. 

Gryf Wejherowo: Leleń 
- Nadolski, Brzuzy, Trąb-
ka, Wicki, Wicon, Goerke, 
Maciejewski (Gabor), Kołc, 
Gierszewski, Okiniewicz. 

Dwóch kolejnych porażek doznali piłkarze Gryfa Wejherowo. W Ryb-
niku z ROW 1964, Gryf przegrał 0:3. W zaległym meczu na własnym 
boisku Gryf zremisował z Legionovią Legionowo 1:1, a w ostatnim po-
jedynku na Wzgórzu Wolności żółto-czarni przegrali z ostatnią drużyną 
w tabeli Gwardią Koszalin 1:2.

w drugiej lidze za-
wodniczki Kts-K gosRit 
Luzino na wyjeździe po-
konały drużynę Kusy La-
skowice 1:8. 

Spotkanie od początku do 
końca przebiegało pod dyktan-
do luzińskich zawodniczek. Je-
dyny punkt drużyna z Laskowic 
wywalczyła w grze deblowej.

Już niebawem trójka za-
wodników: Katarzyna Płotka, 
Magda Płotka i Przemysław 
Dosz weźmie udział w pierwszy 
Grand Prix Polski Juniorów roz-
grywanych w Brzegu Dolnym.

tenis stołowy

Kolejne
zwycięstwo
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

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
      Czwartek   14.00-15.00

   
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNK

tel. 731 00 85 06

O G Ł O S Z E N I E

1. W dniach od 28 paź-
dziernika do 1 listopada 
2017 roku dodatkowo zosta-
nie uruchomiona linia „D” 
na trasie Osiedle Przemy-
słowa - Cmentarz.  

Linia będzie kursowała w 
godzinach od  9:00 do 17:00 z 
częstotliwością co 90 minut. 
Autobus będzie odjeżdżał 
z przystanku na ul Prze-
mysłowej „Rogali” - wiata 
MZK - i na trasie przejazdu 
do Cmentarza będzie się za-
trzymywał na przystankach 
„Gulgowskiego n/ż”, „Gra-
niczna”, „Ofiar Piaśnicy”, 
”Chopina”, ”Kochanowskie-
go”, „Pomorska”, „Prusa - 
Szkoła”, „Necla”,  „Rybacka”.

2. W dniu 1 listopada 
2017 r. komunikacja bę-
dzie kursowała  zgodnie z 
rozkładami jazdy obowią-
zującymi w niedziele i dni 

świąteczne oraz uruchomio-
ne zostaną do wejherow-
skiego Cmentarza przy ul. 
Roszczynialskiego od godz. 
8:00 dodatkowo linie :

„A”  Wejherowo Dwo-
rzec PKP - Cmentarz

„C”  Osiedle  Kaszub-
skie - Cmentarz

„D“  Osiedle Przemy-
słowa - Cmentarz

      
3. W dniu 2 listopada 

2017 r. (czwartek) – komu-
nikacja będzie kursowała  
zgodnie z rozkładami jazdy 
obowiązującymi w dni po-
wszednie. 

Dodatkowo - po za-
kończeniu popołudniowej 
MSZY ŚWIĘTEJ na starym 
Cmentarzu przy ul. 3 Maja 
- przed bramę Cmentarza 
przy ulicy Sportowej zosta-

W dniu 1 listopa-
da dodatkowy punkt 
sprzedaży papierowych 
biletów jednorazowych 
uruchomiony zostanie 
tylko przy wejherow-
skim Cmentarzu. 

Pasażerowie mający za-
miar zakupić bilet w auto-
busie u kierowcy proszeni 
są o posiadanie odliczonej 
kwoty pieniędzy.

Przypominamy, że na 
wszystkich wejherowskich 
liniach autobusowych za-
płatę za przejazd dokony-
wać można za pomocą Kart 
elektronicznych, a jedno-
przejazdowy bilet elektro-

Komunikat o kursowaniu komunikacji miejskiej w wejherowie od 28 października do 2 listopada 2017 r.

jak dojechać autobusem na cmentarze

 
 Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd 

Rodzaj linii Bilet papierowy Bilet elektroniczny 
 NORMALNY ULGOWY NORMALNY ULGOWY 
 

ZWYKŁA 
 

 

3,20 zł 
 

 

1,60 zł 
 

 

3,00 zł 
 

 

1,50 zł 
 

 

niczny jest tańszy od biletu 
papierowego. 

Przypominamy również, 
że na wszystkich wejhe-
rowskich liniach autobuso-
wych obowiązują również 
ważne bilety Taryfy Me-
tropolitalnej.

Pasażerów uprzej-
mie prosimy o zachowa-
nie szczególnej ostrożności 
i przestrzeganie zaleceń 
służby Nadzoru Ruchu 
MZK Wejherowo, a kie-
rowców o zwracanie uwagi 
na zmienione w tym okre-
sie oznakowanie drogowe 
i wydawane przez Policję i 
Straż Miejską polecenia.   

Szczegółowe informacje u 
Dyspozytora pod nr telefonu 
58 572 29 33 i na stronie  

www.mzkwejherowo.pl.

Miejski Zakład Komuni-
kacji Wejherowo Sp. z o.o. 

Warto dodać, że w  Re-
dzie, dla wygodnego dojaz-
du lub powrotu z redzkiego 
cmentarza od 28 paździer-
nika do 1 listopada br. li-
nię 17 obsługiwać będzie 
autobus 12-metrowy, a w 
dniu 1 listopada dodatko-
wo włączony do obsługi 
linii 17 zostanie drugi au-
tobus 12-metrowy. 

ną podstawione autobusy 
niskopodłogowe z oznako-
waniem linii nr 2 i 3, któ-
re następnie włączą się w 
trasy tych linii w kierunku 
Szpitala i Odrębnej.

Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo 
obowiązują ważne bilety Taryfy MZK Wejherowo lub Taryfy 
Metropolitalnej.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych 
bez zmian.

W dniu 1 listopada auto-
busy będą jeździły wg roz-
kładu świątecznego.

Pozostałe linie w Redzie 
kursują be zmian.

O G Ł O S Z E N I E
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O G Ł O S Z E N I E

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

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

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

Wydawca: INFo-PRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  Express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 10 000 egzemplarzy                           IssN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
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

KULTURA, ROZRYWKA
Konkurs filmowy

Bilety do Multikina dla Czytelników
Dla naszych Czytelników mamy trzy podwój-

ne zaproszenia na dowolny seans filmowy w 
Multikinie w Rumi (galeria Rumia).  

Jak zawsze, zwycięzcy konkursu mogą wybrać się do ki-
na w dniach od poniedziałku do czwartku włącznie, z wy-
łączeniem imprez specjalnych oraz weekendów.

Zwycięzcy konkursu filmowego w tym wydaniu „Pulsu 
Wejherowa”  muszą odebrać zaproszenia w dniach 30.10-
2.11 br. i wykorzystać je tego samego dnia lub w później-
szym terminie. Bilety ważne będą do końca roku.

Oto pytanie konkursowe:   
Czyje życie, w tym nieznane dotąd fakty, przed-

stawiono w premierowym polskim filmie „Dwie Ko-
rony”, który można obejrzeć w Multikinie?

Odpowiedź proszę przesłać razem z imieniem i nazwi-
skiem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl,  do nie-
dzieli 29 października br.  do godz. 20.00. 

W temacie prosimy napisać:  Bilety do Multikina.  
Do wylosowanych osób odpiszemy w niedzielę wie-

czorem.

Członkowie Stowarzyszenia Plastyków im. 
Stefana Lewińskiego, działające przy wejhe-
rowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej zapraszają na uroczysty 
wernisacż z okazji 10-lecia działalności stowa-
rzyszenia.

Wernisaż wystawy plastycznej, połączony z koncer-
tem odbędzie się 7 listopada o godz. 18.00 w Muzeum 
przy ul. Zamkowej 2a, czyli w Pałacu Przebendowskich 
w Wejherowie.

jubileuszowa wystawa

Malują od 10 lat

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa


