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I POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Wielki
Tydzień
Rozpoczyna się Triduum Paschalne, podczas
którego w kościołach
oraz na Kalwarii Wejherowskiej będzie sprawowana
wyjątkowa,
uroczysta liturgia ostatnich dni Wielkiego Tygodnia.

Kilka dni temu na wejherowskim rynku
stanęła dwumetrowa, ważąca 160 kg
mega-pisanka, pomalowana w kaszubskie wzory.
Dla wejherowian i gości to znak, że zbliżają się
najważniejsze w religii chrześcijańskiej

Święta Wielkanocne.
Z tej okazji Naszym Czytelnikom życzymy
radości, spokoju, życzliwości, wiosennego słońca,
spotkań w rodzinnym gronie
i wspólnego przeżywania pięknego czasu Świąt.
N A S Z PA R T N E R

Dzisiaj, w Wielki Czwartek
na wzgórzach Kalwarii odbędzie się Misterium Męki
Pańskiej - Droga Pojmania
po raz pierwszy z udziałem
Misterników Kaszubskich.
Początek w kościele św. Anny o godzinie 16.00.
Jutro, w Wielki Piątek
przy Kaplicy Pałacu Piłata
już o godzinie 10.00 rozpocznie się Misterium
Męki Pańskiej, z coroczną
tradycyjną inscenizacją.
Ojcowie Franciszkanie
oraz Wejherowskie Centrum
Kultury, które jest współorganizatorem widowisk religijnych, zapraszają wiernych
na te uroczystości.
W Wielką Sobotę we
wszystkich kościołach odbędą się nabożeństwa wielkosobotnie, modlitwy i
czuwanie przy Grobie Pańskim i święcenie pokarmów.

Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

Od piątku
głosowanie
Już w najbliższy piątek 25 marca rozpoczyna się głosowanie na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przez
prawie dwa tygodnie, do 7 kwietnia mieszkańcy Wejherowa będą decydować o wyborze projektów do realizacji. Zdecyduje
wyłącznie głos mieszkańców.
- Dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie i włączenie się w realizację Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam gorąco do głosowania na wybrane przez siebie
projekty. Wyłącznie od wejherowian zależy, które
inicjatywy zostaną zrealizowane, dlatego tak ważny
jest każdy Państwa głos - mówi prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
Z uwagi na zainteresowanie Budżetem Obywatelskim wśród mieszkańców Wejherowa, prezydent postanowił zwiększyć środki na realizację projektów, co
poparła w uchwale Rada Miasta Wejherowa. Dzięki
temu kwota na realizację wybranych przez mieszkańców projektów budżetu obywatelskiego wyniesie milion zł. 					
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Dodatkowe 6 mln zł
na drogi powiatowe
Rada Powiatu Wejherowskiego przeznaczyła dodatkowe 6 mln zł z budżetu powiatu na modernizację powiatowych dróg. Decyzja została zapisana
w uchwale w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2016 rok, przyjętej jednogłośnie na
ostatniej sesji Rady. 			
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AKTUALNOŚCI

Obradowali wejherowscy radni

Ważne zmiany w budżecie
We wtorek 22 marca, w wejherowskim ratuszu odbyła się XVIII sesja Rady Miasta Wejherowa. Frekwencja radnych była stuprocentowa, a decyzje bardzo ważne, bo dotyczące
miejskiej kasy i planowanych wydatków.
Najważniejsza
uchwała, jaką niemal jednogłośnie
przyjęli radni (jedna osoba
wstrzymała się od głosu) dotyczyła zmian w budżecie na
2016 rok. Dokonano przesunięcia środków w budżecie i
zaplanowano nowe wydatki w
granicach 13 mln zł. Aby pokryć koszty realizacji planowanych zadań, miasto może
zaciągnąć kredyt do maksymalnej wysokości 9 mln zł.
Radni zaakceptowali projekt prezydenta Wejherowa
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej szpitalowi. Tym
razem miasto przekaże tej placówce 200 tys. zł na leczenie
noworodków (Oddział Neonatologii) oraz na zakup sprzętu medycznego dla Oddziały
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Wsparcie w budżetu

miasta otrzyma także policja
(na zakup radiowozu) oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna
(na zakup książek). Miasto
pomoże też powiatowi zrealizować program profilaktyki
zakażeń wirusem HCV.
Podczas sesji radni wysłuchali informacji sekretarza
miasta i zarazem przewodniczącego Komisji Budżetu
Obywatelskiego Bogusława
Suwary na temat dotychczasowych działań związanych
z tegoroczną edycją Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, o czym piszemy na
str. 3. Pozostałe uchwały dotyczyły m.in. programu opieki
nad bezdomnymi zwierzętami
oraz uczestnictwa Wejherowa
w przedsięwzięciu „Pomorskie
Szlaki Kajakowe - Meandry
Północy”.
AK.

Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
To była kolejna sesja, na
której zgodnie i merytorycznie pracowali radni różnych
opcji czy grup w Radzie Miasta Wejherowa. Pozytywne
zmiany w naszej współpracy,
chyba stały się już normalnością. To były ważne obrady,
gdyż dokonaliśmy zmian w
budżecie na prawie 13 mln
zł. Między innymi plan inwestycji został uzupełniony o
dodatkowe środki na istniejące zadania, a wiele nowych
zadań zostało wprowadzonych do budżetu. Dotyczy
to przede wszystkim inwestycji drogowych. Cieszę się
też, że zwiększyliśmy środki na Wejherowski Budżet

Obywatelski do 1 mln złotych. To realne pieniądze, o
wydatkowaniu których zadecydują wyłącznie mieszkańcy, dlatego tak ważny
jest każdy Państwa głos.
Dziękuję mieszkańcom za
zaangażowanie i włączenie się w realizację Budżetu
Obywatelskiego. Zachęcam
gorąco do głosowania.

Incydent na sesji

W trakcie sesji na salę weszło około 30 osób, zakłócając obrady. Były to głównie bardzo młode osoby, w tym dzieci. Okazało się, że są to członkowie Wejherowskiego Klubu Bokserskiego
„Gryf” pod wodzą szefa klubu Wojciecha Wasiakowskiego, którzy
domagają się większej dotacji na działalność klubu. Przybyli, aby
złożyć na ręce prezydenta lub przewodniczącego Rady Miasta
pismo w tej sprawie.
Przewodniczący Bogdan Tokłowicz poprosił przybyłych, aby
- zgodnie z procedurami - złożyli pismo w kancelarii Urzędu.
Stwierdził też, że mogą przysłuchiwać się obradom, jeśli zajmą
miejsca siedzące, ale nie mogą przerywać obrad. Akurat trwała
dyskusja nad innym punktem porządku obrad, ale potem - po
wyrażeniu zgody przez radę - możliwe było zabranie przez nich
głosu. Grupa teatralnie opuściła salę obrad. Radni (m.in. przewodniczący Komisji Sportu RM Rafał Szlas), zwrócili uwagę, że
miasto stara się sprawiedliwe przyznawać dotacje licznym klubom sportowym, a WKB „Gryf” - biorąc pod uwagę liczbę jego
członków - nie dostaje mało środków. Poza tym przez ostanie
dwa lata nikt z WKB „Gryf” nie pofatygował się na komisję, kiedy
omawiano dotacje. W tym roku WKS „Gryf” otrzymał dotację w
wysokości 26 tys. zł, ale w poprzednich latach, kiedy klub się organizował, wsparcie miasta sięgało nawet 50 tys. zł.
Pod koniec sesji przewodniczący B. Tokłowicz wyraził ubolewanie z powodu przyprowadzania na sesję dzieci, w dodatku w
czasie, gdy powinny być w szkole, a także z powodu zakłócenia
obrad. Wygląda na to, że ktoś chciał po prostu wejść na sesję i
się pokazać. Nie jest prawdą, że mieszkańcy zostali wyproszeni
z sali obrad lub odmówiono im zabrania głosu na sesji. Wszystko
jednak powinno odbyć się w spokoju i zgodnie z regulaminem
rady. Poza tym nie jest prawdą, że klub nie dostał odpowiedzi na
swoje pisma, co zarzucili prezydentowi przybyli na sesje.
- Być może ta odpowiedź nie satysfakcjonowała wnoszących
- stwierdził prezydent K. Hildebrandt.

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego przyjaciela i kolegi

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

TOMASZA MILEWSKIEGO
TOMASZA MILEWSKIEGO

Wieloletniego pracownika Wydziału Komunikacji
oraz Wielkiego propagatora ruchu rowerowego
w Wejherowie, Trójmieście oraz na całym Pomorzu.

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

Rodzinie i Bliskim zmarłego wyrazy szczerego współczucia
w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego składa
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie
KONDOLENCJE

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

NEKROLOG

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. inż. JÓZEFA SOSIŃSKIEGO
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
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Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Do Domu Pana odeszła 18 marca 2016 r. w Gdańsku

śp. BARBARA WIKOWSKA
z d. Dempc

Ukochana Seniorka Rodu, Kaszubka,
przeżyła w Bogu 95 lat,
wychowała w wierze i patriotyzmie trzy pokolenia.
Wejherowska parafianka Kościoła p.w. Św. Leona Wielkiego,
mieszkanka Osiedla 1000-lecia.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 21 marca
w Kościele św. Krzyża i na cmentarzu parafialnym w Starej Rumi.
				
Syn Janusz z Rodziną i Rodzeństwem
Serdeczne Bóg zapłać ks. Piotrowi, Sąsiadom, Znajomym za dobro i pamięć.

redakcja@pulswejherowa.pl

24 marca 2016

WYDARZENIA
Budżet Obywatelski. Zdecydują wyłącznie mieszkańcy

Marszałek w ratuszu

27 projektów do wyboru Pieniądze na
Budowa placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza, wykonanie podobnych obiektów rekreacyjnych na Osiedlu Fenikowskiego, budowa boisk, wymiana nawierzchni drogi osiedlowej przy
ul. Harcerskiej, powstanie stacji naprawy rowerów oraz stojaków rowerowych, utworzenie
letniej biblioteki, wsparcie rekonstrukcji historycznej w Wejherowie oraz zorganizowanie
warsztatów parkour - to tylko niektóre pomysły mieszkańców Wejherowa przedstawione w
formie projektów Budżetu Obywatelskiego. Od 25 marca do 7 kwietnia wejherowianie mogą
głosować na dwa spośród 27 wniosków, oddając jeden głos na projekt inwestycyjny i osobno jeden - na nieinwestycycjny. Na realizację zwycięskich projektów jest milion złotych.
Podczas konferencji prasowej w ratuszu przewodniczący Komisji BO Bogusław
Suwara przypomniał, że do
budżetu obywatelskiego 2016
r. złożono 38 projekty. Ostatecznie po weryfikacji formalnej pod głosowanie zostanie
poddanych 27 wniosków.
Skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz poinformował, że wysokość
środków na realizację projektów Budżetu Obywatelskigo
zaplanowana na 2016 roku
wynosi 550 tys. zł (500 tys. zł
na projekty inwestycyjne i 50
tys. zł na projekty nieinwestycyjne). Dodał również, że prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt z uwagi na zainteresowanie mieszkańców
postanowił zwiększyć wysokość środków na realizację
projektów tegorocznego budżetu obywatelskiego o 450
tys. zł. Propozycję prezydenta
poparła w ostatni wtorek Rada Miasta Wejherowa. Dzięki
temu kwota na realizację wybranych przez mieszkańców
projektów budżetu obywatelskiego wyniesie milion zł.

Nie dla polityki

Większą dyskusję wzbudziły kwestie formalne, związane
ze składaniem wniosków do
budżetu obywatelskiego. Chodziło m.in. o to, że dwa wnioski
zostały odrzucone ponieważ
wnioskodawcami były ruchy i
organizacje, a nie mieszkańcy
Wejherowa, jak stanowi regulamin budżetu.
Sprawa jest oczywista,
gdyż zapisy regulaminu są
jednoznaczne i wnioski zwyczajne nie spełniały wymagań,
jednakowych dla wszystkich
mieszkańców. Można podejrzewać, że wnioski nieprzy-

padkowo złożyły organizacje,
bo chodziło prawdopodobnie o
ich promocję przed przyszłymi
wyborami samorządowymi.
Zdaniem niektórych radnych,
była to próba upolitycznienia
budżetu obywatelskiego, a to
nie jest właściwa droga.

Proste procedury

- Budżet jest obywatelski,
a więc dla mieszkańców. Taka
była idea i zostało to zapisane w regulaminie. Nie chodzi
przecież o to, żeby wnioski
składały partie polityczne czy
organizacje. Nie mieszajmy
polityki i przyszłych wyborów
samorządowych do budżetu
obywatelskiego - wyjaśnia
Arkadiusz Kraszkiewicz, zaś
Bogusław Suwara dodaje: –
Procedury są bardzo proste,
maksymalnie uproszczone,
wniosek jest krótki i przejrzysty, nie ma żadnych barier
biurokratycznych. Poza tym
Urząd Miejski i Komisja starała się każdemu maksymalnie pomóc w przygotowaniu
wniosku oraz umożliwić potem poprawę ewentualnych
błędów, jeśli to było możliwe
zgodnie z regulaminem. Niestety poprawienie, a w zasadzie dopisanie wnioskodawcy
do wniosku nie jest możliwe.
Wszyscy wnioskodawcy muszą być równo traktowani, wg
tych samych prostych zasad z
regulaminu, inaczej byłby to
nie uczciwe.
Potwierdził to w dyskusji
radny Jacek Gafka:
- Wniosek zawiera imię,
nazwisko, numer pesel i adres
wnioskodawcy. Nie przesadzajmy, że nie można tego poprawnie wpisać do wniosku.
Niektóre wnioski nie dotyczyły zadań własnych gminy, a więc miasto nie mogło

Mieszkańcy Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat mogą
oddać maksymalnie dwa głosy - jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny.

Gdzie głosować
Głosować można zarówno poprzez internet, jak i tradycyjnie, oddając głos na karcie papierowej. Elektroniczny
system do głosowania dostępny będzie przez całą dobę,
siedem dni w tygodniu pod adresem:
http://budzet.wejherowo.pl
Karty do głosowania będzie można wrzucić do urn ustawionych w siedmiu miejscach miasta. Oto one:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12
Marca 195 (poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30)
Ratusz przy pl. Jakuba Wejhera 8 (poniedziałek-piątek
w godz. 7.30-17.00)
Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14
Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Nr 3, ul. Nanicka 22
Zespół Szkół nr 2, ul. Gdańska 30
Szkoła Podstawowa nr 9, Osiedle 1000- Lecia PP 15
(w godzinach pracy wymienionych wyżej placówek)
Wszystkie projekty są opublikowane na stronie
internetowej miasta:

www.wejherowo.pl/budzetobywatelski
zgodnie z prawem wydać na
nie środków budżetowych,
dlatego nie przeszły weryfikacji formalnej.

Poradnik
dobrych praktyk

Przypomnijmy, że drugą
edycję Wejherowskiego Budżetu obywatelskiego poprzedziła kampania informacyjna.
Odbyło się m.in. spotkanie
konsultacyjne i wspólne pisanie wniosków, podczas którego urzędnicy wyjaśniali, w
jaki sposób poprawnie wypełnić wniosek.
Mieszkańcy, którzy złożyli
wnioski, mogli się wcześniej
kontaktować z ekspertami z
Urzędu Miasta, korzystając z
ich wiedzy w określonych obszarach tematycznych.
- Doświadczenia dwóch
edycji sprawiły, że w Urzędzie Miejskim przygoto-

wywany jest poradnik dla
mieszkańców prezentujący
dobre praktyki zebrane na
podstawie dotychczasowych
projektów - mówi Wojciech
Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa i ekspert w zakresie
budżetu obywatelskiego. Jest to także odpowiedź na
prośby i sugestie płynące ze
strony mieszkańców Wejherowa piszących projekty.
To kolejna, obok tegorocznego spotkania konsultacyjnego i wspólnego pisania
wniosków, forma wsparcia
mieszkańców - pomysłodawców projektów. W ten sposób
chcemy dodatkowo pomóc w
poprawnym pisaniu wniosków i wyeliminować błędy,
które są powodem odrzucenia projektu z przyczyn formalnych.
AK.

rewitalizację

Mieczysław Struk marszałek pomorski
przyjechał do Wejherowa, aby rozmawiać o
planach i projektach inwestycyjnych oraz o
możliwościach pozyskania środków finansowych z UE. Przy okazji poinformował o
zwiększeniu dofinansowania projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”, o kwotę 1 926 372 zł.
Marszałek rozmawiał z
prezydentem
Wejherowa
Krzysztofem Hildebrandtem i zastępcą prezydenta
Beatą Rutkiewicz o planach na obecny rok, a także
na kolejne lata. Szczególne
zainteresowanie marszałka
pomorskiego budziły projekty inwestycji komunikacyjnych, w tym najistotniejsze
dla władz Wejherowa plany
budowy węzłów komunikacyjnych - Węzła Kwiatowa i
Węzła Zryw.
- Jeżeli uda się szczegól-

nie podkreślić bioróżnorodność części Wejherowa, z
której miasto słynie, będzie
to dużym atutem w akcesji
o pozyskanie środków zewnętrznych - wyjaśnił marszałek M. Struk.
Rozmawiano m.in. o rewitalizacji kolejnej części
śródmieścia, a także o budowie wieży widokowej w rejonie Kalwarii Wejherowskiej.
Przedsięwzięcia, związane z
rewitalizacją miasta samorząd wojewódzki dofinansuje
kwotą prawie 2 mln zł.

Dotacja dla piłkarzy Gryfa

Promują
Wejherowo

W wejherowskim ratuszu podpisano umowę o
współpracy promocyjnej pomiędzy prezydentem
miasta a zarządem WKS „Gryf” Wejherowo. Drużyna seniorów otrzyma 200 tys. zł. Będzie promować miasto w rozgrywkach II ligi piłki nożnej.
Umowę podpisali: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Rafał Szlas, a w imieniu zarządu
klubu, prezes WKS „Gryf” Piotr Waga.
- Ze strony władz klubu widać wielką determinację, aby
utrzymywać wysoki poziom gry zawodników. Umowa daje
wielką szansę, pod warunkiem że będą wyniki, których władzom klubu i zawodnikom z całego serca życzę - powiedział
prezydent K. Hildebrandt.
- Przyznane środki finansowe będą wykorzystane na realizację potrzeb drużyny w ramach rozgrywek II ligi piłki
nożnej. Gwarantują stabilizację finansową. Druga liga to
rozgrywki z wyższej półki, czego doświadczyliśmy w zeszłej
rundzie, jednak sztab trenerski i zawodnicy powiedzieli:
„Damy radę!” - stwierdził prezes Piotr Waga.
- Nasze miasto zasługuje na drugą ligę - dodał radny Rafał Szlas. - Piłkarze „Gryfa” chcą godnie reprezentować Wejherowo na terenie całej Polski.

3

24 marca 2016

www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA
Święto patrona rzemiosła

Dzień Św. Józefa

Wielkanoc na Kaszubach
W ramach V Luzińskiego Przeglądu „Wielkanoc na Kaszubach” odbył się
Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich. Były konkursy i pokazy. Podczas
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Wejherowscy rzemieślnicy uczcili swojego patrona św. Józefa który również był rzemieślnikiem. W święto św. Józefa, 19 marca
przeszli ulicami miasta z orkiestrą i sztandarami. Wraz z nimi w
pochodzie szli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji
i szkół, w tym młodzież z Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Ważnym
elementem uroczystości była msza św. w kościele Trójcy Św.
Rzemieślnicy i ich goście
wyruszyli spod Domu Rzemiosła i przemaszerowali
ulicami miasta na skwer św.
Jana Pawła II, gdzie złożono
wiązanki kwiatów przy obelisku Papieża. W Kolegiacie
została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Rzemieślników oraz z okazji
przypadającego w tym roku jubileuszu 10-lecia istnienia Niepublicznej Szkoły
Rzemiosła w Wejherowie.
Nabożeństwu
przewodził
proboszcz miejsca ks. prałat
Tadeusz Reszka.
W uroczystości wzięli udział m.in.: poseł Ka-

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie jest
najstarszą organizacją samorządu gospodarczego w
powiecie wejherowskim, a jednocześnie jednym z najprężniej działających cechów rzemiosł na Pomorzu.
Wejherowski Cech zrzesza około 300 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają około 4500 pracowników.
Dzięki prowadzonej przez Cech szkole oraz kursom i
szkoleniom, wyszkoleni fachowcy zasilają lokalny rynek
pracy, przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości
na naszym terenie.
zimierz Plocke, starosta
Gabriela Lisius, zastępcy
prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz i Piotr

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rumi, 84-230 Rumi, ul. Grunwaldzka 57.
Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie www.powiat.wejherowo.pl w dziale Aktualności
i na podstronie Wydział Edukacji,w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie
www.bip.powiat.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
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Bochiński, wójt Gminy
Wejherowo Henryk Skwarło oraz prezes Cechu - Brunon Gajewski.
AK.

Na spacer

Na świąteczny spacer,
połączony ze zwiedzaniem Kalwarii Wejherowskiej zaprasza Renata
Makiła, przewodnik PTTK.
Spacer zaplanowano w
drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Zbiórka zainteresowanych: 28 marca 2016 r.
na placu J. Wejhera w Wejherowie o godz. 17.00. Czas
spaceru to ok. 2,5 godz.

imprezy w Luzinie wręczono Ordery Serca – Matkom Wsi.
Najpiękniejszą palmę wielkanocną wykonało KGW Luzino, przed SGiG wsi Kębłowo i KGW
z Kaczkowa. W konkursie na najpiękniejszą pisankę wielkanocną zwyciężyła Kwatera Agroturystyczna „Pod Lipami”, a na święconki - Gospodarstwo Agroturystyczne „Ola”. Najpiękniejszy
stół wielkanocny zaprezentowało Choczewskiego Stowarzyszenie Turystyczne.
Dodatkową atrakcją były występy artystyczne, stoiska gastronomiczne i z rękodziełem, a także degustacja potraw wielkanocnych. Jak co roku, impreza była bardzo udana.

ŻYCZENIA

redakcja@pulswejherowa.pl
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UROCZYSTOŚCI
Po raz ósmy w inscenizacji religijnej wzięły udział tłumy mieszkańców i gości

Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

W Niedzielę Palmową, zgodnie z tradycją, w Wejherowie
odbyła się inscenizacja wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy. Jak co
roku w uroczystości,
zakończonej mszą św.
w Kolegiacie tłumnie
uczestniczyli
mieszkańcy miasta i goście
z innych stron Kaszub.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa oraz w Galerii na www.pulswejherowa.pl
ŻYCZENIA

Misternicy Kaszubscy po
raz ósmy przygotowali widowisko w reżyserii Wojciecha
Rybakowskiego. Ulicami
Wejherowa, tak jak kiedyś
drogami Jerozolimy, jechał
Pan Jezus na osiołku.
Wiernych prowadził do
kościoła ks. prałat Tadeusz
Reszka, który przy Bramie
Oliwskiej odmówił modlitwę.
W pochodzie mieszkańcy Wejherowa nieśli palmy, takie,
jakimi witano Chrystusa w
dawnej Jerozolimie oraz tradycyjne ludowe polskie palmy,
własnoręcznie zrobione w domach, m.in. przez dzieci.
W Niedzielę Palmową po
południu na Kalwarii odbyło
się Misterium Męki Pańskiej,
które zostanie zaprezentowane również w Wielki Piątek
(informacja na str. 1).
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www.pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Dodatkowe 6 mln zł na drogi powiatowe
Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego 18 marca br. radni przeznaczyli dodatkowe 6 mln zł z budżetu powiatu na modernizację powiatowych dróg. Decyzja została zapisana w uchwale w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2016 rok, przyjętej jednogłośnie.
Starosta wejherowski Gabriela Lisius, która zaproponowała zmiany w budżecie i przeznaczenie większej sumy na remonty dróg, wyjaśniła radnym, jakie dokładnie zadania zaplanowano na najbliższy rok.

REMONTY
W ramach remontów dróg powiatowych, na które przeznaczono 4 207 tys. zł, poprawy stanu nawierzchni doczekają się
- droga nr 1322G Kisewo - Żelazno na odcinku Brzeźno Lęborskie - Kisewo - koszt 1 mln zł
- droga nr 1455G Łęczyce - Kostkowo odcinek w miejscowości Świetlino - koszt 250 tys. zł
- droga nr 1416G Szemud - Jeleńska Huta - na odcinku Jeleńska Huta - koszt 200 tys. zł
- droga nr 1431G poprzez wykonanie cienkiego dywanika na odc. Niepoczołowice - Kamienica Królewska 400 tys. zł
- droga nr 1336G Zakrzewo - Linia - Strzepcz - Gowino - Wejherowo na odcinku Rosochy - Pobłocie - koszt 500 tys. zł
- droga nr 1336G Zakrzewo - Strzepcz - Częstkowo - Gowino - Wejherowo na odcinku Strzepcz - koszt 100 tys. zł
- droga nr 1451G Kniewo - DK nr 6 - Luzino – Łebno na odcinku Luzino - Wyszecino - koszt 400 tys. zł
- droga nr 1438G Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku Kostkowo - Rybno - koszt 600 tys. zł
- droga nr 1438G Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo w miejscowości Mierzyno- koszt 400 tys. zł
- remont chodnika przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie - koszt 75 tys. zł
- remont chodnika przy ulicy Św. Jana w Wejherowie - koszt 100 tys. zł
- likwidacja zastoiska wody na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1436G i 1439G w Gniewinie - koszt 62 tys.zł
- remont chodnika w ciągu ulic Kościuszki i Mickiewicza w Wejherowie - koszt 120 tys. zł

INWESTYCJE
Na drogach powiatowych zaplanowano inwestycje, które będą kosztowały łącznie 1,8 mln zł. Kwotę tę przeznaczono na:
- dotację dla Miasta Reda na przebudowę drogi powiatowej nr 1462G ul. Obwodowa w Redzie - koszt 200 tys. zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku
Nawcz - Osiek”- koszt 30 tys. zł
- opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1451G na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Lewino do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224 w
Łebnie” - koszt 138 tys. zł
- opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1336G z drogą powiatową nr 1451G poprzez rozbudowę ronda” - koszt 68 tys. zł
- rozbudowę drogi powiatowej nr 1451G (ul. Wilczka) o pas prawo skrętu do drogi krajowej nr 6 w Luzinie - 100 tys. zł
- opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1451G na odcinku Kębłowo - droga krajowa nr 6” - koszt 111 tys. zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 1306G Sasino - Choczewo na odcinku przez Kurowo (ok. 600 m) - koszt 500 tys. zł
- utwardzenie drogi powiatowej nr 1401G Gniewowo - Zbychowo (płyty Jomb) - koszt 300 tys. zł
- rozbudowę drogi powiatowej nr 1482G (ulica Rybacka) o pas prawo skrętu do DK nr 6 w Wejherowie - 250 tys. zł
- aktualizację dokumentacji rozbudowy drogi 1405G w miejscowości Kielno wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - 86 tys. zł
- zakupy inwestycyjne - agregat, 2 piły spalinowe, ubijak - koszt 40 tys. zł.

Uchwała o zmianach w budżecie powiatu na 2016 rok zakłada także inne nowe wydatki, w tym m.in.:
- dofinansowanie zestawu pomp oraz skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie - 70
tys. zł
- pomoc finansowa dla miasta Wejherowo na zakup samochodu pożarniczego operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wejherowie - 30 tys. zł
- pomoc finansowa dla Gminy Wejherowo na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniewie 50 tys. zł
- pomoc finansowa dla Gminy Choczewo na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słajszewie
- 50 tys. zł
- pomoc finansowa dla Miasta Reda na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie - 50 tys. zł
- pomoc finansowa dla Gminy Gniewino na zakup kontenera
sanitarnego na potrzeby tworzonej przez gminę bazy szkoleniowej dla służb ratowniczych (13 tys. zł) oraz na zakup pożarniczego toru przeszkód do ćwiczeń dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gniewinie (10 tys. zł)
- dofinansowanie remontu Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - 150 tys. zł

Sprawozdania

Ponadto podczas ostatniej sesji radni przyjęli sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie, Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz
sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej za rok 2015.

Stanisław Janke świętował sześćdziesiąte urodziny
Wybitny poeta i pisarz, twórca literatury kaszubskiej, tłumacz, krytyk literacki, publicysta, a przede wszystkim propagator języka i kultury kaszubskiej - Stanisław Janke świętował 60 urodziny. Jubileusz z udziałem wielu
gości odbył się Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie.
W Bibliotece Publicznej
Gminy
Wejherowo
odbyła się konferencja popularnonaukowa o życiu i
twórczości wybitnego poety
i pisarza, twórcy literatury kaszubskiej. Wśród licznie przybyłych gości byli
przedstawiciele lokalnych
samorządów m.in.: Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius, etatowy członek Za-
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rządu Jacek Thiel (oboje
na zdjęciu obok), nieetatowy
członek Zarządu Kazimierz
Bistroń, zastępca prezydenta Wejherowa Piotr
Bochiński oraz przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz,
qójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz sekretarz
Gminy Krokowa Bożena
Szczypior. Przybyli twórcy

życia kulturalnego powiatu
wejherowskiego, a wszystkich
powitała
dyrektor
Biblioteki Janina Borchmann.
Maciej Tamkun, główny
inicjator wydarzenia, wygłosił laudację oraz poprowadził
konferencj. Referaty wygłosili: Dariusz Majkowski, Tadeusz Linkner,
Kazimierz Ostrowski i

Stanisław Janke.

Edward Breza. Uczniowie
Gimnazjum Publicznego im.
Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie recytowali
wybrane wiersze Jubilata.

redakcja@pulswejherowa.pl
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POMOC
OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
i n f o r m u j e:
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 +
WNIOSKI można pobierać w siedzibie Ośrodka
lub drogą elektroniczną ze strony www.mops.wejherowo
aby uzyskać uprawnienia do świadczenia wychowawczego
od 1 kwietnia 2016 r. wnioski można składać
od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE

Zofia Kusterska (w środku), prezydent Krzysztof Hildebrandt, przedstawicielki spółki Energa-Obrót (po lewej) i
wolontariuszki.

Sprzęt dla stowarzyszenia

Nagroda za
pomaganie

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny, działające od 24 lat w Wejherowie otrzymało,
za pośrednictwem prezydenta Wejherowa
nagrodę ufundowaną przez spółkę Energa
- sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł. Nagrodę
odebrała Zofia Kusterska, prowadząca od 24
lat stowarzyszenie.
Wejherowo zwyciężyło w konkursie internetowym „Świeć
się”. W pierwszym etapie konkursu internauci uznali, że
w okresie Bożego Narodzenia jest to najpiękniej oświetlone
miasto w kraju, oddając na Wejherowo najwięcej głosów.
Zgodnie z regulaminem prezydent Krzysztof Hildebrandt
zobowiązany był do wytypowania stowarzyszenia prowadzącego działalność charytatywną na rzecz mieszkańców, jako
odbiorcę nagrody. Wybór padł na Stowarzyszenie Przyjaciół
Rodziny i jak podkreślił prezydent, nie było żadnych wątpliwości, że jest najlepszy wybór.
Nowa lodówko-zamrażarką, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, szybkowar, myjka do szyb, mop parowym, odkurz,
grill, żelazko, suszarka i inne sprzęty bardzo przydadzą się
w siedzibie organizacji przy ul. Dworcowej 12.
- Nowoczesne urządzenia ułatwią nam działalność, prowadzoną na rzecz rodzin, zwłaszcza dzieci – powiedziała Zofia Kusterska, nie ukrywając zadowolenia i wzruszenia.
- Między innymi będzie nam łatwiej utrzymywać czystość w
naszym domu. Po raz pierwszy mamy w stowarzyszeniu nową lodówkę i inne potrzebne urządzenia. Na pewno zostaną
dobrze wykorzystane.
Jak wyjaśniała szefowa stowarzyszenia, do świetlicy przy
ul. Dworcowej przychodzą dzieci, ale też rodziny, potrzebujące wsparcia. Organizowane są zajęcia terapeutyczne, pomoc
dzieciom w nauce, zabawy i wycieczki, m.in. podczas ferii.
- Staramy się trafiać do ludzi, którym trzeba pomóc poprzez
ludzi, którzy chcą pomagać - podkreśliła Zofia Kusterska.
Prezydent Wejherowa podziękował organizatorom konkursu, czyli przedstawicielkom spółki Energa, a także
mieszkańcom miasta za włączenie się do akcji internetowej.
W przekazaniu nagrody wzięły udział przedstawicielki
spółki Energa-Obrót - Karina Chlebowska i Karolina
Pankowska oraz grupa wolontariuszy. 		
AK.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
• obywatelom polskim i cudzoziemcom,
• matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
• w przypadku:
a) urodzenia dziecka,
b) do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
c) gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu
- kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc.
• bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne
dziecko,
• na pierwsze dziecko i kolejne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł netto.

W WYSOKOŚCI
500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko
KOMU NIE PRZYSŁUGUJE
nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o
podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WAŻNE
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
• osobach pozostających na utrzymaniu – oznacza to członków rodziny
utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób;
• pierwszym dziecku – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych
tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno
z tych dzieci wskazane przez rodzica/opiekuna;
• rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:
małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w
wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok
życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, do
członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko,
zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,
dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga

WYKAZ DOKUMENTÓW

Na świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko bez
względu na dochód należy złożyć:
– wniosek,
– kserokopie aktów urodzenia,
– kserokopie dowodów osobistych rodziców, opiekunów,
– zaświadczenie lub orzeczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka lub o ustaleniu opiekuna prawnego,

– prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
– inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania
lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku,
– oświadczenie na okoliczność koordynacji zabezpieczenia społecznego
(w przypadku gdy rodzic pracuje poza granicami kraju; należy wskazać nr
ubezpieczenia, miejsce pracy, miejsce pobytu).
Na świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieckoŁ
– odpowiednio jak przy ustalaniu uprawnień na drugie i kolejne dziecko
oraz:
– dokumenty potwierdzające dochód utracony (np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia PIT 11 za 2014r. umowy zlecenia, dzieła, zaświadczenie o wysokości dochodu utraconego,
– dokumenty potwierdzające dochód uzyskany (umowa o pracę oraz
zaświadczenie o dochodzie netto uzyskanym z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty),
– oświadczenie o dochodach osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
– oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w 2014 roku niepodlegającym opodatkowaniu,
– zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ze wskazanie ha
przeliczeniowych) za rok 2014
– zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2014
roku; w przypadku uzyskiwania alimentów w innej wysokości niż zasądzone
przelew lub przekaz pocztowy potwierdzający wysokość otrzymywanych
alimentów,
– w przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na
rzecz osób spoza rodziny – kopię wyroku wraz z dowodami potwierdzającymi wpłaty, a w przypadku prowadzenia egzekucji przez komornika, zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
– zaświadczenie instytucji w przypadku gdy członek rodziny przebywa
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz dowód ponoszonej opłaty za pobyt,
– w przypadku braku meldunku stałego, dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Wejherowa (meldunek tymczasowy),
– oświadczenie wraz z klauzulą o treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” dot. sytuacji dochodowej członków rodziny od 1.01.2014r. do chwili obecnej.

WAŻNE!
Nie należy dołączać dokumentów, które wcześniej zostały już złożone w
tut. Ośrodku przy innych świadczeniach (np. akty urodzenia, dowody osobiste, orzeczenia o niepełnosprawności wyroki, postanowienia i orzeczenia sądu).
Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń uwierzytelnia organ właściwy tj. pracownik MOPS.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze
jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie
wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.
Uprawnienia na świadczenie wychowawcze będzie ustalane od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku w przypadku złożenia wniosku od
1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku. W przypadku złożenia wniosku
po dacie 1 lipiec 2016 roku uprawnienia będą ustalane od miesiąca złożenia wniosku.
Kolejnym okresem zasiłkowym będzie okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku a wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia
2017 roku.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik
Ustaw z 17 lutego 2016 roku, poz. 195
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze Dziennik
Ustaw z dnia 19 lutego 2016 roku, poz. 214
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ZDROWIE

Klinika Wysokospecjalistyczna
z Chirurgią Jednego Dnia
w Rumi przy ulicy Miłosza 3
Najprawdopodobniej w maju br. zostanie uruchomiona Klinika Wysokospecjalistyczna z Chirurgią Jednego Dnia w Rumi. Z uwagi na zawirowania w ustalaniu terminów kontraktowania usług medycznych przez NFZ, świadczenie usług dla
pacjentów ubezpieczonych w ramach NFZ może ulec przedłużeniu. NZOZ nr 1 dokona wszelkich działań, aby zakontraktować z NFZ jak najwięcej usług dla naszych Pacjentów. W zależności od polityki zdrowotnej Państwa może to nastąpić od 1
lipca 2016 r. lub wręcz od 1 stycznia 2017 r. Do momentu zakontraktowania pacjenci będą mogli korzystać w klinice z usług
komercyjnych, o których informujemy Państwa już dzisiaj.
PRZYSTĘPNE
CENY
Ceny usług odpłatnych
będą tak skalkulowane, aby były przystępne
dla jak najszerszej grupy
osób potrzebujących.

Osobą odpowiedzialną za sektor usług prywatnych
w
Klinice
Wysokospecjalistycznej z
Chirurgią Jednego Dnia
będzie mgr Lidia Jankowska.

ZAKRES USŁUG
W tym artykule pragniemy przedstawić Państwu zakres usług, które
świadczone będą w najbliższym czasie w Klinice
Wysokospecjalistycznej.
W ramach usług prywatnych przyjmować będzie doświadczony lekarz
specjalista chorób wewnętrznych i specjalista
hipertensjologii
Alicja
Kulaszewicz-Kalinowska, która przeprowadzać
będzie konsultację wstępną wraz z diagnostyką.

8

Doktor Kulaszewicz-Kalinowska będzie jednocześnie pełniła rolę
„przewodnika” pacjenta
w badaniach diagnostycznych i specjalistycznych.
Po konsultacji i wykonaniu badania ciśnienia, EKG, spirometrii,
pacjent w zależności od
potrzeb otrzyma skierowanie na badanie laboratoryjne.
Do poboru krwi w nowym budynku wydzielony zostanie specjalny
gabinet zabiegowy. Po
wykonaniu badań, w
tym samym dniu wyniki drogą elektroniczną
przesłane zostaną do historii choroby pacjenta.
Na podstawie wstępnych
badań ,w trakcie drugiej
wizyty, lekarz zdecyduje
o ewentualnym wykonaniu dalszych badań diagnostycznych.
Jeżeli zaistnieją wskazania medyczne, to już w
trakcie pierwszej wizyty
pacjent skierowany zostanie na badania diagnostyczne takie jak: USG,
Echo serca, próba wysiłkowa, Holter RR
lub EKG, endoskopia
(gastroskopia, kolonoskopia,
bronchoskopia), PET-CT, Gamma
camera, RTG, badania
okulistyczne, USG gałki ocznej, OCT i angiografia.

Klinika Wysokospecjalistyczna z Chirurgią Jednego Dnia zostanie otwarta przy ul. Miłosza 3 w Rumi.

SPECJALIŚCI
I NOWOCZESNE
WYPOSAŻENIE
W Klinice Wysokospecjalistycznej z Chirurgią Jednego Dnia
pacjenci będą mogli korzystać z konsultacji lekarzy specjalistów 16
specjalności, od chirurga dziecięcego po alergologa, pulmonologa,
urologa, gastroenterologa, endokrynologa,
hipertensjologa.
Poradnia endoskopowa
wyposażona jest w wysokospecjalistyczny sprzęt
firmy PENTAX, z obrazowaniem w rozdzielczości
HD. W poradni pracować
będą lekarze endoskopii
z długoletnim doświad-

czeniem,
wykonujący
badania kolonoskopii i
gastroskopii:
* Spec. gastroenterolog
Małgorzata Baluta
* Spec. gastroenterolog
Agnieszka Szkudlarek
W ramach usług endoskopowych bronchoskopię wykonywać będą:
* lek. spec. pulmonolog,
Paweł Rumanowski
* lek. spec. pulmonolog,
Alicja Niżygorocka
NZOZ nr 1 czyni starania o pozyskanie kontraktu z Ministerstwa
Zdrowia
dotyczącego
„Programu badań przesiewowych dla wczesnego
wykrywania raka jelita

grubego w zakresie badań
kolonoskopowych”.
W ramach projektu pacjenci w przedziale wiekowym 50-65 lat będą mogli
wykonywać w naszej klinice badanie kolonoskopii, część badań nawet
w znieczuleniu ogólnym,
a opłata za badania wnoszona byłaby przez Ministerstwo Zdrowia.
Powstanie także pracownia w zakresie diagnostyki RTG
i pola
magnetycznego. Wszystkie aparaty zostały kompleksowo
zakupione
od firmy General Electric, a oprogramowanie
urządzeń umożliwia nakładanie obrazów z poszczególnych badań i

wizualizację przestrzenną.
PET-CT jest urządzeniem najnowszej generacji na świecie. Podobny
aparat posiada tylko jeden
szpital kliniczny w USA.
Klinika w Rumi będzie
ośrodkiem akredytowanym General Electric, co
wiąże się z dostarczaniem
wszelkich
materiałów,
w tym radioaktywnych
przez GE. W rumskiej
placówce przeprowadzane będą szkolenia personelu dla osób, które w
przyszłości pracować będą w innych ośrodkach,
pracujących na sprzęcie
General Electric.
Dokończenie na str. 9
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ZDROWIE
Największa inwestycja
w Rumi

Klinika Wysokospecjalistyczna
Dokończenie ze str. 8

CHIRURGIA
JEDNEGO DNIA
Posiadamy blok operacyjny z dwiema salami
operacyjnymi. Zarówno
sale operacyjne jak i sale przygotowania pacjentów do zabiegów spełniają
najnowsze wymogi techniczne i mikrobiologiczne.
Na bloku znajdują się
aparaty do znieczuleń
GE najnowszej generacji,
lampy bezcieniowe firmy
Drager, urządzenia do sterylizacji firmy Getinge.
Powstaje również trzyłóżkowa sala pooperacyjna. W ciągu łóżkowym

Całością prac Kliniki
Wysokospecjalistycznej z
Chirurgią Jednego Dnia
kierować będzie mgr Bożena Bartkowiak.

NZOZ nr 1 serdecznie dziękuje Wykonawcom największej w Rumi inwestycji
w latach 2015-2016, w szczególności firmom miejscowym:
1. „LUCCA” Pracownia Projektowa– Lucyna Sławianowska-Jagiełka
2. Konstruktor, Inspektor nadzoru mgr
inż. Krzysztof Zorn
3. P.U. BARTEK – Bartłomiej Klasa
4. Zakład Ogólnobudowlany – Marian
Płocki
5. „EL-Hen” Zakład Usług Elektrycznych
– Henryk Syrocki
6. Zakład Instalacyjno-ślusarski –Leszek Zarwalski
7. Bob Rollo – Henryk i Marian Bobruccy
8. Przedsiębiorstwo Robót Specj. „Rewers” S.C. – Wojciech Formela
9. Firma „Stel” – S. Styn, Sp. Jawna

REZONANS
MAGNETYCZNY GE Signa HDxt
1.5T

każdy pokój pobytu pacjenta wyposażony jest w
łazienkę.
Zespoły operacyjne to
specjaliści z wieloletnim
doświadczeniem oraz cenzusem naukowym (profesor, doktor).

W Klinice
Wysokospecjalistycznej w Rumi
wykonywane będą
zabiegi w następującym zakresie:
chirurgii ogólnej,
ortopedii, urologii,
laryngologii, okulistyki.

Na zdjęciu powyżej:
Skaner PET/CT Discovery IQ 3,
Po prawej:
Gamma Camera Discovery NM630
U dołu:
Tomograf komputerowy Optima CT660

9

24 marca 2016

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIE

OPEC dba o zdrowie
i aktywność mieszkańców
Zwycięska drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, czyli
popularnego „Elektryka”.

Młodzież przy szachownicach

Najlepsi z „Elektryka”
W ZSP nr 2 w Wejherowie odbył się XII Turniej Szachowy Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Wejherowskiego.
W kategorii drużynowej
I miejsce zajął Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Wejherowie (Elektryk) - gospodarz turnieju. Druga była drużyna Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1

w Wejherowie, a na trzecim
miejscu uplasował się Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Redzie.
W kategorii indywidualnej najlepszy okazał się
Przemysław Jereczek z

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. Drugie miejsce zajął
Damian Choich uczeń ZSP
nr 1 w Wejherowie, a trzecie
Szymon Majewski, z ZSP
nr 2 w Wejherowie.

Trwa nabór chętnych

Kurs samoobrony
Straż Miejska w Wejherowie informuje, że ruszyły zapisy na czwartą edycję bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet. Nabór potrwa do 8
kwietnia br. lub do wyczerpania wolnych miejsc (30 miejsc).
Zajęcia w ostatniej edycji
przed dwumiesięczną przerwą odbywać się będą w jednej grupie zajęciowej, dwa
razy w tygodniu: poniedziałek godz. 20.00-21.30, środa
godz. 20.30 -21.30. Pierwsze
zajęcia -odbędą się 11 kwietnia o godz. 20.00.

Zapisy prowadzi st. strażnik Rafał Karcz pod nr tel.
695 650 914.
Treningi odbywać się
będą w ZS nr 1 przy ul.
Śmiechowskiej w salce gimnastycznej na I piętrze. Zajęcia samoobrony zawierają
podstawowe techniki dźwi-

OGŁOSZENIE

WAŻNE
TELEFONY:

31.03
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gni, uwolnienia się z uchwytów, duszenia, chwytów za
włosy oraz podstawy samoobrony w parterze. Wzbogacone są o przeszkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzi Tomasz
Groth, ratownik medyczny.

POGOTOWIE
58 677 61 02
POLICJA
58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA
58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA
58 677 70 40

Ciepło OPEC dociera do mieszkańców Wejherowa za pomocą
rozbudowanej sieci ciepłowniczej, której serce stanowią ciepłownia i elektrociepłownia w Nanicach. W trosce o klientów przedsiębiorstwo nieustannie modernizuje swoją infrastrukturę, dbając
jednocześnie o otoczenie, w którym funkcjonuje. Firma nie tylko
dostarcza mieszkańcom ciepło, a także wspiera lokalne inicjatywy
oraz zachęca do aktywności fizycznej.
W swoich działaniach
firma skupia się przede
wszystkim na promowaniu
sportu wśród dzieci i młodzieży. OPEC od kilku lat
jest sponsorem młodych
piłkarzy z Wejherowskiego Klubu Sportowego
„Gryf”. W obecnym roku firma partneruje Drużynie C1
Trampkarzy - rocznik 2001.
- Dzięki współpracy z
OPEC drużyna ma zapewniony profesjonalny sprzęt
i stroje sportowe. Możliwe
jest również dofinansowanie do obozów sportowych
dla osób pochodzących z
mniej zamożnych rodzin.
Drużyna cały czas się rozwija, a obecnie gra w najwyższej lidze rozgrywkowej
rocznika 2001 Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej - mówi trener Wojciech Bork,
koordynator ds. młodzieży
KS Gryf Wejherowo.
W 2015 r. przedsiębiorstwo
nawiązało również współpracę z Klubem Sportowym
„Tytani” Wejherowo, który już od 2010 r. skutecznie
rozpowszechnia piłkę ręczną
na terenie miasta.
- Członkowie Klubu KS
Tytani nie ponoszą żadnych
opłat z tytułu uczestnictwa.
Nasza oferta skierowana
jest zatem do szerokiego
grona
zainteresowanych,
niezależnie od zasobności portfela. Część środków
pochodzi z miasta , a pozostałe fundusze od sponsorów. Dzięki zaangażowaniu
OPEC możemy zakupić
m.in. podstawowy sprzęt i
zaspokoić część naszych potrzeb. Jesteśmy bardzo za-

dowoleni ze współpracy i
mamy nadzieję na jej kontynuację w następnych latach
- mówi Robert Wicon, wice
prezes klubu
Firma nie poprzestaje tylko na wspieraniu piłki nożnej i piłki ręcznej na
terenie Wejherowa. W najbliższym czasie planuje
rozpoczęcie współpracy z
Wejherowskim Stowarzyszeniem Sportowym, w ramach którego działa sekcja
kickboxingu.
- W swojej działalności

społecznej kierujemy się zasadą różnorodności i wszechstronności. Sport jest jedną
z wielu dziedzin życia, które
są dla nas ważne. Uważamy,
że taka forma aktywności
pozwala realizować pasje,
kształtować charakter i stanowi pozytywny przykład
dla młodych ludzi. Wspieranie aktywności fizycznej na
terenie Wejherowa wpisane
jest w zaplanowaną, długofalową strategię wizerunkową firmy - podkreśla prezes
OPEC Janusz Różalski.
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KULTURA I EDUKACJA
Charytatywne przedstawienie

Na rzecz hospicjum
Spektakl charytatywny „Puste krzesło”, który zorganizowała
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie wspólnie z Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Hospicjum Domowym p.w. św.
Judy Tadeusza przedstawiono 18 marca. Na scenie z powodzeniem
wystąpili samorządowcy i inne osoby znane z Wejherowa, a całkowity dochód przeznaczono na rzecz hospicjum.
W
wypełnionej
auli
ZSP nr 1 gości przywitała dyrektor ZSP nr 1 Bożena Conradi. Starosta
wejherowski Gabriela Lisius, dziękując i gratulując
organizatorom inicjatywy,
nawiązała do słynnego „Wieczoru z Fredrą”, który był
pierwszą odsłoną bibliotecznych spektakli z udzia-

łem osób z życia publicznego
naszego regionu. Wówczas
sama stanęła na scenie, podobnie jak Jacek Thiel i
Wojciech Rybakowski członkowie Zarządu Powiatu, obecni tym razem na
widowni.
W tym roku nietypowi aktorzy-amatorzy wcielili się
w role z powieści sensacyj-

nej Macieja Słomczyńskiego
(pseudonim Joe Alex). Jego
sylwetkę przybliżył widzom
przewodniczący Rady Miasta, Bogdan Tokłowicz.
Przedstawienie było długo
oklaskiwane przez publiczność, a dochód ze sprzedaży
biletów przekazany zostanie
na rzecz Hospicjum Domowego św. Judy Tadeusza.

Konkurs o Wejherowie w szkole nr 9

Dzieci znają miasto
Szkoła Podstawowa nr 9, jak co roku, zorganizowała ciekawe i emocjonujące podchody z okazji rocznicy wyzwolenia Wejherowa spod okupacji
niemieckiej. Program rywalizacji i zabawy był tym bardziej atrakcyjny,
że w tym roku szkolnym SP nr 9 świętuje 50-lecie działalności.
W jubileuszowym roku, w
konkursie wzięły udział drużyny wszystkich szkół podstawowych w Wejherowie.
Uczestnicy rozwiązywali test
interaktywny, a potem wyruszyli na podchody w mieście.
Odpowiadali też na niełatwe
pytania, dotyczące historii
i współczesnych wydarzeń
oraz obiektów w Wejherowie.
Najwięcej punktów zebra-

ła i turniej wygrała drużyna
Szkoły Podstawowej nr 9.
Jak podkreśla dyrektor SP
nr 9 Olga Tomaszewska,
uczniowie wszystkich placówek wykazali się dużą wiedzą na temat historii miasta,
a także bardzo dobrą orientacją w terenie i znajomością
mapy. Rywalizacja była więc
zawzięta. Narody ufundowały władze Wejherowa.

Kolejna rocznica wyzwolenia Wejherowa spod
okupacji hitlerowskiej była
okazją do złożenia kwiatów
w miejscach pamięci na terenie miasta.
Wiązanki kwiatów złożyli
przedstawiciele władz miasta
z prezydentem Krzysztofem
Hildebrandtem, kombatanci,
młodzież szkolna.

OGŁOSZENIE

W spektaklu zagrali m.in. (od lewej): Marcin Drewa, Beata Rutkiewicz i Bartłomiej
Czyżewski. Zdjęcie pochodzi ze strony Urzędu Miasta: www.wejherowo.pl

W przedstawieniu zagrali:

Beata Rutkiewicz i Piotr Bochiński - zastępcy prezydenta
Wejherowa, Marcin Drewa - wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa , Bartłomiej Czyżewski, Rafał Szlas i Tomasz
Groth - radni Rady Miasta Wejherowa, Leszek Winczewski radny Powiatu Wejherowskiego, Renata Twarduś - zastępca
kierownika Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowe, Jadwiga Jędrej - zastępca dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie , Rafał
Dębski – psycholog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
powieściopisarz, Ryszard Nalepka – prezes Chóru Męskiego
„Harmonia”, Bogusław Kaczmarek - chórzysta Chóru „Harmonia”, Adam Hebel – dziennikarz, animator kultury kaszubskiej,
Paulina Angel - uczennica I LO w Wejherowie.
Reżyseria: Ewelina Magdziarczyk-Plebanek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
Patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius, Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan
Tokłowicz.

Jeszcze
jeden
spektakl
Z uwagi na olbrzymie
zainteresowanie spektaklem, dodatkowe, drugie
przedstawienie odbędzie
się 7 kwietnia (Światowy
Dzień Zdrowia) o godzinie
18.00, również w Auli ZSP
nr 1 przy ul. Bukowej.
Bilety w cenie 20 zł do
nabycia w siedzibie Miejskiej Biblioteki przy ulicy
Kaszubskiej 14

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji
z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać
w godzinach pracy punktu.
Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
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Wielki Piątek w Strzebielinie Konkurs w Gniewinie

Misterium

Piękne palmy
wielkanocne

W Gniewinie odbyła się XVI Edycja Międzyszkolnego Konkursu na „Najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną”. Konkurs promuje polską tradycją ludową i rozwija twórczą inwencję uczniów.
Uczestniczą w nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych gminy Gniewino: Samorządowego Zespołu Szkół w
Gniewinie oraz Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie.
Efektem ich zdolności, wysiłku i poświęcenia są palmy przypominające dzieła sztuki. Ich prezentacja odbyła się w gniewińskim kościele pw. Świętego Józefa Rzemieślnika, w Niedzielę
Palmową.
Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” od szesnastu lat promuje gminę Gniewino w regionie.
W tym roku I miejsce zajęła klasa Ia SP Gniewino (wych.
Danuta Górkowska), II - klasa IIa Gim. Gniewino (Alicja Goyke), II - klasa IIIa SP Gniewino (Ewa Mehring), III - klasa IIc
SP Kostkowo - wych. Izabela Kiełtyka. Wyróżnienia przyznano
uczniom klas: IIb SP Gniewino, IIIb SP Kostkowo, 0a SP Kostkowo oraz Ia Gim. Kostkowo.
Organizatorkami konkursu są: Joanna Lewicka, Sabina Domaros i Danuta Afeltowicz-Machalińska.
D.A-M.
OGŁOSZENIE

			
GP.6721.7.2011

OGŁOSZENIE

Łęczyce, dnia 24 marca 2016 r.
RIR.6721.3.2015.PK

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199. z późniejszymi
zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Łęczyce następującej uchwały:
1) Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz. działki nr 93/9 i działki nr 105/1 w
obrębie geodezyjnym Bożepole Małe, gmina Łęczyce.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w
siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, lub na adres e-mail sekretariat@leczyce.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18
kwietnia 2016 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
				
Wójt Gminy Łęczyce
				
Piotr Wittbrodt
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Łęczyce, dnia 24 marca 2016 r.

			
RIR.6721.5.2014.PK

Łęczyce, dnia 24 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu działek nr: 104/3, 100/3, 98, 62/1, 62/2, 63, 49, 3,
4/1, 158/1, 116/4, 116/3, 109/1, 2, 40, 41, 42, 43, 64, 4/2, 5, 6, 11/1,
14, 8/3, 7, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 51/1, 51/2, cz. 50/2, cz. 61, 102,
103, 110/1, 112, 113, cz. 118, 159, 166/1, 167/1, 167/2 i cz. 164/1
w obrębie geodezyjnym Strzelęcino, gmina Łęczyce.
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z
późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu działek nr: 104/3, 100/3, 98, 62/1, 62/2, 63,
49, 3, 4/1, 158/1, 116/4, 116/3, 109/1, 2, 40, 41, 42, 43, 64, 4/2, 5, 6, 11/1,
14, 8/3, 7, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 51/1, 51/2, cz. 50/2, cz. 61, 102, 103,
110/1, 112, 113, cz. 118, 159, 166/1, 167/1, 167/2 i cz. 164/1 w obrębie
geodezyjnym Strzelęcino, gmina Łęczyce, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 04 kwietnia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu
Gminy Łęczyce, o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.
U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), do Wójta Gminy Łęczyce
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 roku.
				Wójt Gminy Łęczyce
				
Piotr Wittbrodt

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łęczyce dla części obszarów obrębów geodezyjnych
Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo uchwalonego uchwałą nr
XVIII/2/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn.
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Łęczyce dla części obszarów obrębów geodezyjnych
Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo uchwalonego uchwałą Nr XVIII/2/2004 Rady
Gminy Łęczyce z dnia 23 lutego 2004 r., wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 04 kwietnia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku w
siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu
Gminy Łęczyce, o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
2013 poz. 1235 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), do Wójta Gminy Łęczyce
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 roku.
				
				Wójt Gminy Łęczyce
				
Piotr Wittbrodt

redakcja@pulswejherowa.pl
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POWIAT
Festiwal w Kielnie

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Pieśni
wielkopostne
Już po raz dziesiąty w Kielnie odbył się
Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej
Chór Supra Vocalis Ensemble z Gdańska
został głównym laureatem konkursu.
Oprócz rywalizacji w konkursie, festiwal ma na celu kultywowanie pieśni wielkopostnej oraz promowanie Kaszub i
Pomorza. Rada artystyczna wybrała laureatów spośród 15
chórów, które przyjechały m.in. z Bielska-Białej, Torunia,
Grudziądza i Poznania.
Sopocki Chór Kameralny Continuo otrzymał nagrodę
ufundowaną przez Gabrielę Lisius, starostę wejherowskiego,
której urząd wsparł także festiwal.
Gościem festiwalu był chór Allegro z Francji.
Organizatorami konkursu są: Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Szemudzie, Parafia pw. św. Wojciecha
w Kielnie, Wójt Gminy Szemud, Gdański Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Starostwo Powiatowe w
Wejherowie.

Kaszubi spotkali się w Bojanie, w gminie Szemud

Rekord akordeonowy
W Bojanie w gminie Szemud pobito rekord Polski - jednocześnie na akordeonach zagrały 372 osoby. Wielki koncert odbył się podczas obchodów Dnia Jedności Kaszubów.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa

Dzień Jedności Kaszubów
rozpoczęła uroczysta msza
święta, odprawiona w języku kaszubskim w kościele
św. Jadwigi Królowej przez
ks. dziekana Franciszka
Rompę.
Ważnym elementem kaszubskiego święta był turniej gry w Baśkę, a także
występy zespołów kaszubskich, prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu

wejherowskiego, itp.
Wracając do akordeonowego rekordu, w Bojanie zagrały razem 372 osoby, a tak
liczną grupą muzyczną dyrygował Paweł Nowak. W
pierwszym rzędzie na akordeonie zagrał m.in. Marcin
Wyrostek, wirtuoz tego instrumentu. Wśród grających
zasiadł też gospodarz imprezy, wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.

Wśród licznych gości Dnia
Jedności Kaszubów nie zabrakło władz samorządowych powiatu. Był także
sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Jarosław Sel-

lin oraz marszałek pomorski
Mieczysław Struk.
Byli przedstawiciele oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, działacze
promujący kulturę kaszubską i mieszkańcy regionu.

Dzień Jedności Kaszubów obchodzony jest od 2004 r. na
pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża
Grzegorza IX z dnia 19 marca 1238 roku. W tym dokumencie Książę Szczeciński został utytułowany „Księciem Kaszub”.

Pomoc w gminie Luzino

Rowery dla niepełnosprawnych
Polski Czerwony Krzyż rozdał rowery niepełnosprawnym mieszkańcom gm. Luzino. Podopieczni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie otrzymali cztery innowacyjne rowery trójkołowe, które niwelują schorzenia, pomagają w poruszaniu i są formą rehabilitacji.
- Dzięki rowerom z PCK,
których sponsorem jest Fundacja ECO TEXTIL, niepełnosprawni mogą być
bardziej samodzielni. Do tej
formy pomocy zakwalifikowano dwóch mieszkańców
Zelewa, mieszkankę Milwi-

na oraz mieszkankę Luzina
- informuje Marzena Pałubiak, pracownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podczas wręczenia pojazdów podopiecznym GOPS,
obecni byli przedstawiciele
PCK, o. w Gdańsku - Pauli-

na Góralska oraz Tomasz
Trzos.
Kierownik GOPS w Luzinie, Ewa Walczak apelowała do zebranych o oddawanie
zbędnej i nieużywanej odzieży w pojemnikach oznaczonych logo PCK, bowiem

dzięki zbiórkom odzieży i
innych tekstyliów kupowane są rowery rehabilitacyjne. Im więcej ubrań będzie
pojawiać się w pojemnikach,
tym większy dochód dla organizacji, a co za tym idzie
większe pole do pomocy.
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ŻYCZENIA I OGŁOSZENIA
Opiekun/ka Osób Starszych
Legalna praca w Niemczech,
niemiecka umowa o pracę

Fundacja Europejskie Spotkania
ul. Dworcowa1/2 , 84-200 Wejherowo
Tel: 58 572 11 83 , 58 742 35 06

www.fundacja-es-opieka.pl

„Puls Wejherowa”
czytaj również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
Serdecznie dziękujemy klientom,
którzy kupili mieszkania
w budynku przy ul. Parkowej 2A
w Wejherowie.
Zainteresowanych nabyciem mieszkań
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl ,
na której przedstawiane będą aktualne
informacje o planowanej budowie kolejnych
budynków mieszkalnych.
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Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

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

OGŁOSZENIE

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie (52,60)
w Wejherowie lub zamienię na Gdynię.
Tel. 607 739 467
***
Dom w Wejherowie, działka 1202 m kw.,
sprzedam lub zamienię za dopłatą na dwa
pokoje z kuchnią. Tel. 501 549 579
***
Okazja! Tanio sprzedam mieszkanie komfortowe dwupokojowe, 37 m kw. w Wejherowie Śmiechowie. Tel. 784 292 014
***
Odstąpię działkę ogrodniczą 480 m w Wejherowie Cementownia, z domkiem sezonowym. Jest woda i energia. 26 tys. zł.
Tel. 507 254 040
***
Sprzedam mieszkanie na Helu, w centrum,
3 pokoje, I piętro, wyposażone.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam nieruchomość grunt. 5900 m kw.
w Szemudzie przy trasie Chwaszczyno. Wejherowo. Tel. 604 915 138

WYNAJEM, ZAMIANA

Mam pokój do wynajęcia. Tel. 661 290 026
***
Zamienie komunalne 26 m, niski czynsz, co,
pierwsze piętro na większe komunalne bez
pieców, w bloku. Tel. 604 826 817
***
Poszukuję do wynajęcia na dłużej mieszkanie 2 pokoje (rodzeństwo 50+) do 2 pietra, spokój i porządek wskazane. Pomogę
w obejściu, ogrodzie itp. Tel. 605 966 593

SPRZEDAM

Buty zimowe (termobuty) do jazdy konnej,
rozmiar 41, skórzane, 250 zł.
Tel. 692 459 271
***
Farba elewacyjna 25 litrów, kolor b. jasny
ecru, powłoka silikonowa, za pół ceny - 600
zł. Bojano. Tel. 692 459 271
***
Drzewo porąbane, pocięte, 5 zł za worek.
Tel. 786 197 025
***
Telewizor płaski LCD 32 LG z oryginalnym
pilotem gwarancja rozruchowa możliwy
odpłatny transport cena 500 zł.
Tel. 505 588 160
***
Sprzedam twardy Dysk 40 GB Western Digital pojemność: 40 GB Interfejs: ide/pata.s
cena 15 zł. Tel. 505 588 160
***
Sprzedam opony 195/60 R15. Cena 90 zł.
Tel. 505 588 160
***
Sukienkę komunijną długą z białego atłasu.
Tel. 512 651 142
***
Sukienkę do komunii, tanio. Tel. 505 492 143
***
Jawkę 50, stan dobry, 400 zł, zarejestrowana lub zamiana w tej cenie. Sprzedam też
przyczepkę samochodową. Stan dobry. Cena 2200 zł. Tel. 794 073 583
***
Jukę, bardzo ładna, 2,20 m, 150 zł - do
uzgodnienia. Tel. 516 905 511
***
Telewizor SHASRP, stary typ, 21 cali + pilot
+ dokumenty,. Stanb. Dobry. 120 zł - do
uzgodnienia. Tel. 516 905 511

TV Samsung 14 cali, 70 zł, Tel. 510 688 509
***
Ubranka dla dzieci oraz buciki, zabawki +
pościel gratis. Tanio sprzedam.
Tel. 798 020 532
***
Wagę odważnikową do wszelkiego użytku.
150 zł. Tel. 605 468 902
***
Drewno opałowe i gałęziówka bukowa, pocięta 120 zł, niepocięta 100 zł, buk rąbany
160 zł, gałęziówka sosna 90 zł.
Tel. 515 441 395
***
Drewno kominkowe, również gałęziówek.
Tel. 504 367 589
***
Butlę co. magomat spawalniczy mały. Cena
450 zł. Tel. 794 073 583
***
Skuter 2009 r. 4T, czerwono-czarny, OC aktualne, przebieg 3500 km. Kufer gratis. Cena 1450 zł. Tel. 506 295 619.
***
Wózek dziecięcy spacerowy Coneco, czerwono-czarny, torba na zakupy. Cena 230
zł. Fotelik z rączką przekładaną. Cena 43zł.
Tel. 506 295 619
***
Sadzonki bzu fiolet i biały 10-15zł, pigowiec
japoński -12 zł, forsycja 8 zł, ogórki ozdobne
pnące wieloletnie 0,60 zł/szt.
Tel. 883 750153
***
Ubranka dla dziewczynki w wieku 3-12
miesięcy oraz zabawki tanio.
Tel. 798 020 532
***
Sypialnię antyk z lat 20., orzech - 2 łóżka, 2
szafki, toaletka, a także dywan 3,5x4 wełna,

szary oraz wykładzinę dyw. 3,5 x 8, tanio.
Tel. 604 915 138
***
Malakser Zelmer, ekspres do kawy, krajalnicę, nóż do mięsa, lampy. Tanio.
Tel. 604 915 138
***
Piłę tarczową samorobną 2.2 kw. 380 W z
kółkami do transportu. 650 zł.
Tel. 695230 080
***
PSP wraz z grami mało używane, komplet
200 zł. Tel. 695230 080
***
Opony zimowe 185/65R15T
Tel. 602 634 365
***
Telewizor SAMSUNG kolorowy 14 cali.
Tel. 510 688 509

NAUKA

Lekcje dodatkowe. Fizyka i chemia, w tym
zadania oraz matematyka. Nauczyciel –
emeryt. Wejherowo, tel. 58 677 01 50

PRACA

Zaopiekuję się dzieckiem od 1,5 roku do 5
lat. Mam 31 lat, zajmuję się 4-letnim chłopcem w Wejherowie. Dorota.
Tel. 517 901 308
***
Zatrudnię maglarki, pracza i kierowcę na
samochody dostawcze w Pralni Wejherowo
tel. 58/677-27-36
***
Szukam pracy. Tel. 794 073 538

RÓŻNE

Kupię szafki kuchenne stojące, TV 14 cal
sprzedam. Tel. 605 423 517
***
Poznam panią po 60-ce. Tel. 519 561 011
***
Samotny 44 lata zadbany pozna panią do
stałego związku. Tel. 786 197 025
***
Malowanie, tapetowanie, podłogi.
Tel. 786 197 025

Koncert
w Busoli
1 kwietnia (piątek)
o godz. 21.00 w kawiarni „Busola” w budynku Wejherowskiego
Centrum Kultury wystąpi Julia Vikman, która
zaśpiewa utwory z repertuaru Bułata Okudżawy,
Żanny Biczewskiej, Anny
German, Czesława Niemena, Władimira Wysockiego.
Recital poprzedzi występ Agnieszki Lubockiej z Wejherowa.
Bilety 20 zł. Informacja tel. 506-955-410.

PRYWATNE
OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIESZCZAMY
BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na nr telefonu:
606 101 502
Można wrzucić ogłoszenie
do skrzynki obok wejścia
do biura ARTEX
w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE
Każde ogłoszenie
ukaże się dwa razy
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