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i powiatu wejherowskiego

Rusza budowa hali
sportowej przy SP nr 5
Zgodnie z obietnicą
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, przy
Szkole Podstawowej nr
5 w Wejherowie powstanie hala sportowa. W ratuszu podpisano umowę
z wykonawcą inwestycji
- Zakładem Robót Ogólnobudowlanych, który
zobowiązał się wybudować halę w 17 miesięcy.
To będzie nowoczesny
i funkcjonalny obiekt.
- Spełniają się nasze
marzenia - mówi BeataDampc, dyrektor SP nr 5.

Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

Jestem
pełen energii
Podczas walki wyborczej pojawiają się różne ploki, ktoś rozpowszechnia niesprawdzone pogłoski na
temat stanu zdrowia prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. - Jestem pełen energii - mówi zapytany o to
K. Hildebrandt, który jest w dobrej kondycji i formie.
Sprawność prezydenta potwierdza dr hab. n.med Marek Szołkiewicz, ordynator kardiologii wejherowskiego szpitala.
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Europejskie
standardy
w Wejherowie
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Powiat wejherowski od 20 lat
Z udziałem radnych
pięciu kadencji, wójtów,
burmistrzów i pracowników Starostwa w Filharmonii Kaszubskiej
uroczyście świętowano
20-lecie Powiatu Wejherowskiego. 11 października 1998 roku odbyły
się pierwsze wolne wybory do Rady Powiatu.
Str. 5

Rada Europy wyróżniła Wejherowo Certyfikatem
Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). Prestiżowy certyfikat Rady Europy przyznano dziewięciu samorządom.
						Str. 7

Zginął motocyklista
W niedzielę po godz. 19.00 na drodze krajowej nr 6, na
wysokości stacji SKM w Śmiechowie doszło do tragicznego wypadku, w którym śmierć poniósł 44-letni motocyklista. W wypadku brał udział samochód osobowy audi.
Jego 32-letniego kierowcę odwieziono do szpitala.
Policja ustala przyczyny tragicznego wypadku.
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AKTUALNOŚCI
Prezydent Hildebrandt dotrzymuje słowa

Rusza budowa hali
przy „piątce”

Przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie powstanie hala
sportowa. W ratuszu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji - Zakładem Robót Ogólnobudowlanych, który zobowiązał się
wybudować halę przy „piątce” w ciągu 17 miesięcy, do 10 marca
2020 roku. Koszt inwestycji wyniesie 9 130 255 zł brutto.
- Chcemy żeby ten obiekt
został wybudowany w sposób szybki, dobry i sprawdzony - podkreślił prezydent
Krzysztof
Hildebrandt.
Przygotowania finansowe i
planistyczne do tej inwestycji
trwały od dłuższego czasu.
Decyzja o budowie sali
została podjęta w 2016 roku i wówczas zabezpieczono
pierwsze środki na ten cel,
wraz z zleceniem wykonania dokumentacji technicznej tego obiektu. Prezydent
Krzysztof Hildebrandt wielokrotnie zapowiadał, że miasto zapewni finansowanie
budowy tej hali sportowej i
zgodnie z obietnicą wygospodarował środki na ten cel.
- Ta hala sportowa będzie
obiektem nowoczesnym i
funkcjonalnym. Nawet przy
zamkniętej szkole obiekt będzie można użytkować. Myślę, że ta hala stanie się
perełką na mapie wejherowskiej oświaty - mówi zastępca prezydenta Beata
Rutkiewicz. - Obiecaliśmy
mieszkańcom Śmiechowa,
że sala przy „piątce” powstanie i tak się stanie.
- Cieszę się, że spełniają
się nasze marzenia. Będzie-

my bacznie i z niecierpliwością obserwować przebieg
budowy, oczekując na otwarcie nowej hali sportowej przy
naszej szkole - mówi Beata
Dampc, dyrektor SP nr 5.
Właściciel firmy wykonawczej zapewnia, że zakład
jest w fazie przygotowań do
rozpoczęcia prac związanych
z budową hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 5 i
niebawem przystąpi do realizacji inwestycji.
Jaka będzie nowa
hala sportowa?
Płyta boiskowa hali sportowej przy „piątce” będzie
miała wymiary 44,5m x
27m (około 1200 metrów
kwadratowych). Pozwoli to
rozgrywać mecze na pełno-

W podpisaniu umowy udział wzięli: prezydent Krzysztof Hildebrandt, zastępcy prezydenta - Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 5 Beata Dampc oraz właściciel firmy
wykonawczej - Stanisław Repiński.
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wymiarowym boisku zarówno piłki ręcznej, mini-piłki
nożnej, koszykówki i siatkówki, a także tenisa i badmintona. Będzie możliwe
prowadzenie zajęć i rozgrywek na dwóch niezależnych
połowach. W hali znajdzie
się też ścianka wspinaczkowa o wysokości 7 metrów.
Widownia zaplanowana
jest na około 200 miejsc. Przewidziane są także miejsca
dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt będzie posiadał odpowiednie zaplecze m.in.
pomieszczenia magazynowe
na sprzęt sportowy, osobne
szatnie i toalety dla dziewcząt i chłopców.
Między szkołą a halą będzie łącznik a także niezależne wejście zewnętrzne,
umożliwiające wchodzenie
do obiektu przy zamkniętej
szkole. Wjazd będzie taki
jak obecnie oraz od ul. Waśkowskiego. Na zewnątrz
będą ciągi piesze i drogi
przeciwpożarowe.
W dalszym etapie teren
wokół szkoły zostanie w pełni zagospodarowany. Wcześniej nie można było tego
wykonać, gdyż teren przy
szkole potrzebny będzie
czasowo na plac budowy, w
tym gromadzenie materiałów budowlanych i sprzętu,
co w konsekwencji doprowadziłby do zniszczenia wykonanego zagospodarowania.

Prezydenta Wejherowa
pytamy o jego stan zdrowia

Jestem pełen energii
- Panie Prezydencie, w
ostatnim czasie pojawiają się różne pogłoski na
temat Pana stanu zdrowia. Zapytam wprost: Jak
jest naprawdę?
- Rozpowszechniane są
plotki o moim rzekomym
złym stanie zdrowia czy
kolejnym zawale serca. Stanowczo stwierdzam, że jest
to absolutna NIEPRAWDA.
Czuję się dobrze i jestem
pełen energii. Owszem,
wiosną miałem przejściowe problemy zdrowotne, co
przecież może zdarzyć się
każdemu, ale szybko wróciłem do pełni sił.
- Czy uprawia Pan jakiś sport, jest Pan aktywny?
- Tak, na ile pozwala czas,
jestem aktywny fizycznie -

chodzę z kijami pod czujnym
okiem pana Olgierda Bojke trenera, instruktora i prezesa Polskiej Federacji Nordic
Walking. Tereny wokół Wejherowa znakomicie nadają
się do takiego treningu, do
którego zachęcam. A podczas
tegorocznego urlopu przesiadłem się na rower.
- Jak zatem skomentuje Pan te pogłoski. Czy
są one związane z walką
wyborczą?
- Otrzymuję liczne sygnały wskazujące, że to element walki wyborczej moich
kontrkandydatów. Tylko, że
zdrowie to sprawa delikatna
i osobista. Nikt z Państwa
nie chciałby być dyskryminowany czy napiętnowany
z uwagi na swoją chorobę,
nawet chwilową. Posługi-

wanie się tego typu chwytami w kampanii wyborczej,
w dodatku zawierającymi
- co chcę wyraźnie podkreślić - kłamstwa, jest haniebne i nikczemne. Życzę moim
konkurentom w wyborach
wiele zdrowia i oby nigdy
nie trafili do szpitala!

Dr hab. n.med Marek Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie:
- Obowiązuje mnie tajemnica lekarska, ale mogę potwierdzić, że pan Krzysztof Hildebrandt po przebytym na wiosnę
zawale serca, leczonym interwencyjnie, wrócił do pełni sprawności i nie ma przeciwwskazań medycznych, aby pełnił ważne
funkcje publiczne.

Krzysztof Hildebrandt na rowerze
podczas tegorocznego urlopu.
Na zdjęciu po prawej: - Prezydent Krzysztof Hildebrandt stara się regularnie trenować, jest w dobrej kondycji i formie - mówi Olgierd Bojke (po prawej), trener, instruktor, prezes Polskiej Federacji Nordic Walking.
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ZAPROSZENIA

OGŁOSZENIE

Barbara wrońska

Muzyka i emocje

Krzysztof

HILDEBRANDT

Barbara Wrońska, wokalistka i kompozytorka, znana z zespołów Pustki oraz Ballady i
Romanse, wystąpi 14 listopada w Filharmonii
Kaszubskiej w Wejherowie. Na koncert zaprasza Wejherowskie Centrum Kultury.
Zadebiutowała piękną,
niedzisiejszą płytą solową „Dom z ognia”. Odebrała
staranne,
klasyczne
wykształcenie
muzyczne,
przez co podchodzi do komponowania z niezwykłą estymą. Doskonale słychać to
na jej albumie.
Artystka przygotowała
też muzyczne niespodzianki, którymi zaskoczy słuchaczy podczas koncertu.
Nie zabraknie emocjonalnych utworów i muzycznych podróży w czasie.

Fot. Materiały WCK

wanda Lew-Kiedrowska

jubileusz
i tomik wierszy

Sfinansowano przez KWW Wolę Wejherowo Krzysztofa Hildebrandta

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza
na jubileusz oraz promocję zbioru wierszy Wandy Lew-Kiedrowskiej.

ZAPRASZAM NA WYBORY, 21.10.2018
WSPÓLNIE ZMIENIAMY WEJHEROWO

Spotkanie odbędzie się 27 października (sobota) 2018
r. o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.
W programie: koncert Pawła Ruszkowskiego, promocja
zbioru wierszy W. Lew-Kiedrowskiej „Ze zymkù na jeséń / Z
wiosny na jesień” oraz słodki poczęstunek.

w Muzeum PiMK-P

spotkanie
z muzyką Kaszub
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w wejherowie zaprasza na LVII koncert z cyklu „spotkania
z muzyką Kaszub” pt. BÔjCZI CotCZI sowË. Koncert odbędzie się w piątek 26 października 2018 r. o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.
Program jesiennego koncertu wypełnią utwory gdańskiego kompozytora Krzysztofa Olczaka o tematyce kaszubskiej:
Bôjczi cotczi Sowë – cykl 12 miniatur dla dzieci do słów Tomasza Fopkego (premiera) oraz Rząpielnik czyli szkicownik z
Pomorza. Zabrzmią również śpiewane pieśni-bajki autorstwa
Tomasza Fopkego i Jerzego Stachurskiego oraz bajki ludowe.
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WYBORY W OBIEKTYWIE

Rozmowy

z mieszkańcami
W ostatnim czasie kandydaci na
prezydenta i radnych ze wszystkich
komitetów wyborczych spotkają się
z mieszkańcami. Z wejherowianami dużo rozmawia m.in. prezydent
Krzysztof Hildebrandt, lider Ruchu
Społecznego „Wolę Wejherowo” oraz
kandydaci na radnych z tego ruchu.
Na zdjęciu obok: Spacer po wejherowskim
rynku i deptaku był okazją do kolejnych rozmów
z mieszkańcami. Wielu wejherowian dzieliło się
swoimi spostrzeżeniami na temat miasta. Atmosfera, podobnie jak przy innych spotkaniach,
była życzliwa i sympatyczna.

Prezydent K. Hidelbrandt
spotkał
się
z
mieszkańcami na osiedlu
Kaszubskim, w pobliżu
Centrum „Kaszuby”, a także w okolicach CH „Jantar”.
Przekazane podczas rozmów opinie i pomysły będą
pomocne przy planowaniu
działań w tej części miasta.

Na zdjęciach obok:
Wczesnym
rankiem
prezydent Krzysztof Hildebrandt wraz ze swoimi współpracownikami
- Beatą Rutkiewicz i Arkadiuszem
Kraszkiewiczem
oraz radnym
Mariuszem Łupiną towarzyszyli mieszkańcom na
przystanku i w podróży
autobusami MZK.
Była to okazja do rozmowy nie tylko o komunikacji miejskiej, np.
podczas jazdy autobusem
linii nr 1 z pętli na osiedlu
Fenikowskiego prezydent
rozmawiał z mieszkańcami o problemach i życiu
Śmiechowa.

Na zaproszenie osiedlowej grupy inicjatywnej prezydent Krzysztof Hildebrandt uczestniczył w pikniku na Jakubowej Polanie w Śmiechowie. Przy muzyce i ognisku mieszkańcy rozmawiali z prezydentem o codziennych sprawach wejherowian.

4

redakcja@pulswejherowa.pl

18 października 2018

AKTUALNOŚCI
20 lat wspólnoty samorządowej Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius odznaczona

Motywacja

Podziękowania
i podsumowania

do dalszej pracy

11 października 1998 roku odbyły się pierwsze po reformie administracyjnej wybory do
Rady Powiatu Wejherowskiego. Z okazji 20 rocznicy utworzenia samorządu powiatowego
w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczysta gala, która była okazją do podsumowań,
złożenia życzeń oraz podziękowania m.in. byłym i obecnym radnym, włodarzom powiatu
oraz pracownikom Starostwa Powiatowego.
Jubileusz był okazją do spotkania
radnych wszystkich pięciu kadencji
Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, samorządowców, dyrektorów jednostek
powiatowych, przedstawicieli duchowieństwa, służb mundurowych oraz
instytucji, które z samorządem współpracują, a także zaproszonych gości.
Dwie dekady przemian
Starosta wejherowski Gabriela
Lisius przypomniała historię powiatu
oraz dzieje odrodzenia samorządu powiatowego.
- W wyniku pierwszych po transformacji ustrojowej wolnych wyborach samorządowych do powiatów w
1998 roku, z dniem 1 stycznia 1999
r. zafunkcjonował Powiat Wejherowski, jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego. Dwie dekady
przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych odmieniły powiat
wejherowski we wszystkich sferach
życia. To w dużej mierze zasługa samorządowców zarówno obecnej, jak i
poprzednich kadencji, którzy aktywnie uczestniczyli w tym, tak ważnym
procesie - powiedziała m.in. Gabriela
Lisius. - Życzę Państwu, mieszkańcom oraz gościom powiatu wejherowskiego niewyczerpanej satysfakcji ze
współtworzenia wspólnoty, która w
niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej
jest naszą małą ojczyzną i naszym
wspólnym miejscem na ziemi.
Wyróżnienia i odznaczenia
Podczas wydarzenia wręczono kilka wyróżnień i odznaczeń, a większość zaproszonych gości otrzymała
pamiątkowy medal i książkę wydaną

Starosta Gabriela Lisius odbiera z
rąk prezydenta Krzysztofa Hildebrandta Medal Róży.

specjalnie na tę uroczystość „Powiat
Wejherowski. Jubileusz dwudziestolecia 1998-2018”.
Za szczególny wkład w rozwój samorządu terytorialnego „Bursztynowym
Gryfem” Gabriela Lisius uhonorowała
pośmiertnie Grzegorza Szalewskiego, pierwszego Starostę Wejherowskiego. Wyróżnienie odebrała rodzina
śp. doktora Grzegorza Szalewskiego.
Podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na
rzecz samorządu. Doceniono radnych
wszystkich kadencji, przewodniczących, parlamentarzystów, dyrektorów jednostek, przedstawicieli służb
mundurowych, a przede wszystkim
pracowników Starostwa, którzy z samorządem związani są od 1999 r.
Podziękowano również włodarzom

gmin za dobrą komunikację i współpracę na rzecz mieszkańców powiatu.
Przypomnijmy, że od 2015 r. wszystkie samorządy współdziałają ze sobą
na forum powołanego przez starostę w
2015 r. Konwentu Samorządowego powiatu wejherowskiego, który przynosi
wymierne efekty w zakresie poprawy
infrastruktury drogowej, oświatowej
czy społecznej.
Podziękowano także księżom. Złotą
Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”, uhonorowano księdza prałata
Tadeusza Reszkę, za rewitalizację
kościoła Trójcy Świętej w Wejherowie.
Jubileusz 20-lecia był również okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek „Radny 20-lecia”. Statuetki
otrzymało sześć osób, które od dwudziestu lat budują wspólnotę samorządową, krzewią ideę samorządności
oraz działają na rzecz rozwoju powiatu:
Ludwik Bach, Wiesław Szczygieł,
Kazimierz Bistroń, Jerzy Treder,
Józef Reszke i Gabriela Lisius.
Dobra współpraca
powiatu z miastem
Z okazji 20-lecia wspólnoty samorządowej Prezydent Miasta Wejherowa odznaczył starostę wejherowskiego
Gabrielę Lisius Medalem Róży. Jak
podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt medal ten został przyznany
za harmonijną i efektywną współpracę
z Miastem Wejherowo.
Wydarzeniu towarzyszyły występy
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie oraz koncert zespołu Fucus.

9 października br. w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia
państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i
społeczeństwu. Wśród osób
uhonorowanych Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znalazła
się starosta wejherowski
Gabriela Lisius. Odznaczenie zostało przyznane
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju
samorządu terytorialnego
w Polsce. Aktu dekoracji,
w imieniu Prezydenta RP,
dokonała minister Halina
Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.
- To dla mnie ogromne
wyróżnienie, a także motywacja do dalszej pracy
- podkreśla starosta Gabriela Lisius. - Od 1998 r.
jestem związana z samorządem powiatowym i od
tego czasu działam na rzecz
mieszkańców naszej małej
ojczyzny.
Przypomnijmy, że Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest czwartym
wyróżnieniem przyznanym
w obecnej kadencji staroście wejherowskiemu Ga-

brieli Lisius. W 2016 r.
starosta otrzymała tytuł
„Kobiety Sukcesu” w ramach plebiscytu organizowanego przez Konwencję
Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego.
We wrześniu br. została
laureatką plebiscytu
„Orzeł Samorządu” w kategorii „Najlepszy starosta
Pomorza”, którego organizatorem był „Magazyn
Pomorski”. Podczas Gali 20-lecia Powiatu Wejherowskiego,
prezydent
Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
odznaczył
Gabrielę Lisius Medalem
Róży (piszemy o tym w artykule obok).

Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w
1921 r. Nadawany jest m.in. za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza
za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną oraz za wybitne zasługi
dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Największy powiat
20 lat temu powiat wejherowski liczył 169 tysięcy mieszkańców. Obecnie liczba ta wynosi
blisko 220 tysięcy.
Pod względem liczby ludności nasz powiat zajmuje pierwsze
miejsce w województwie pomorskim i piąte miejsce wśród powiatów ziemskich w Polsce.

Podczas uroczystości w Warszawie starosta wejherowski Gabriela Lisius została
uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę zostało przyznane za
osiągnięcia w pracy samorządowej.

Radni i Zarząd Powiatu obecnej kadencji.

Fot. Leszek Spigarski

Czytaj nas w internecie: www.pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA DYREKTORA WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Wejherowskiego Centrum Kultury, (adres: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo).

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Prezydenta Wejherowa.

Fot. Urząd Miejski

Dzień Edukacji Narodowej

Podziękowania
dla nauczycieli
W Filharmonii Kaszubskiej oraz w auli Powiatowego Zespołu
Szkół (I LO) w Wejherowie odbyły się miejskie oraz powiatowe
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości były okazją do
wręczenia nauczycielom i dyrektorom szkół nagród i wyróżnień,
a także podziękowania im za ich ważną i odpowiedzialną pracę.
Podczas uroczystości miejskiej w Filharmonii Kaszubskiej, prezydent Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
podczas spotkania z nauczycielami podkreślił, że
to właśnie oni swoją pracą
oraz powołaniem, kształcą
i wychowują kolejne pokolenia Polaków. Razem ze swoim zastępcą Arkadiuszem
Kraszkiewiczem, wręczył
20 nauczycielom (w tym dy-

rektorom kilku szkół) Nagrodę Prezydenta Wejherowa.
Prezydent wręczył również akty nadania awansu
zawodowego nowym nauczycielom mianowanym.
W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbył się Powiatowy
Dzień Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości zasłużonym pedagogom wręczono Nagrodę Starosty

Wejherowskiego. Starosta
Gabriela Lisius złożyła
nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych
życzenia, dziękowała im za
trud kształcenia oraz wychowania młodzieży, a także gratulowała sukcesów.
Dyrektor PZS nr 1 Katarzyna Bojke wręczyła
nagrody wyróżniającym się
nauczycielom I LO im. Króla Jana Sobieskiego.

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Starosty Wejherowskiego.
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Fot. Starostwo

Wejherowskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury. Kandydat wyłoniony w wyniku
konkursu zostanie powołany na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 roku.
§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada wykształcenie wyższe II stopnia (kulturoznawstwo lub filologia polska lub administracja),
3) mile widziane studia podyplomowe,
4) posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat pracy w jednostkach lub
w instytucjach kultury,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) posiada nieposzlakowaną opinię oraz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni
praw publicznych,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1311),
9) złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie
Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad
ekonomiczno- księgowych,
2) dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z
funduszy Unii Europejskiej,
3) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych
jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
przepisów prawa zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach
publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
4) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z
działalnością kulturalną,
5) umiejętności organizacyjne w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
oraz organizowaniu imprez kulturalnych.
6) kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność,
7) dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego.
§ 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zarządzanie Wejherowskim Centrum Kultury,
2) bieżące kierowanie działalnością samorządowej instytucji kultury,
3) kierowanie gospodarką finansową instytucji,
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników instytucji,
5) współpraca z innymi samorządowi instytucjami kultury i organizacjami na rzecz dobra
mieszkańców Miasta.
§ 3. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV oraz list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i doświadczenie
zawodowe (odpisy lub kserokopie dokumentów),
3) pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię,
nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy,
4) program działania (funkcjonowania i rozwoju) Wejherowskiego Centrum Kultury,
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
6) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy,
7) aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje,
10) dokumenty aplikacyjne wymienione wyżej w punktach: 1, 3, 4, 5 i 8 powinny być podpisane
i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.
§ 4. Informacje o sposobie składania ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kancelarii Ogólnej przy ul. 12 Marca 195
lub pocztą na adres Urzędu: 84- 200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury” do
dnia 21 listopada 2018 roku do godz. 15.30 włącznie. Powyższy termin dotyczy również ofert
przesyłanych pocztą - nie decyduje data stempla pocztowego.
2) Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.
3) Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
§ 5. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Wejherowa powołał Komisję Konkursową,
określając jej skład, zadania oraz regulamin pracy.
§ 6. Szczegółowe informacje na temat Konkursu dostępne są w Zarządzeniu Nr 246/2018
Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 października 2018 r. dostępnym na stronie:
www.bip.wejherowo.pl oraz pod numerem tel. (0-58) 677 70 36.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Prezydent odebrał prestiżowy certyfikat Rady Europy

Europejskie standardy
w Wejherowie

Rada Europy wyróżniła Wejherowo Certyfikatem Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). To prestiżowy certyfikat Rady Europy
przyznany tylko dziewięciu samorządom, które najlepiej wcieliły w życie 12 zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym.
Prezydent
Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
odebrał z rąk przedstawicielki Rady Europy Certyfikat Europejski Znak
Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym
(European Label of Governance Exellence) podczas
XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w
Warszawie.
- Mieszkańcy Wejherowa
mogą z dumą powiedzieć,
że znaleźliśmy się w gronie
dziewięciu polskich samorządów wyróżnionych certyfikatem przez Radę Europy,
który potwierdza wysoką jakość pracy wejherowskiego
urzędu, zgodnie z europejskimi standardami - mówi
Krzysztof Hildebrandt.
Jak mówi Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa,
jednym z warunków koniecz-

nych przyznania tego certyfikatu było wypełnienie
ankiety przez minimum 500
mieszkańców Wejherowa.
- Mieszkańcy korzystający z usług Urzędu Miejskiego w Wejherowie wypełnili
ankiety, w których wysoko
ocenili efekty jego działalności - mówi Bogusław Suwara.
- Cieszę się, że kapituła konkursu także wysoko oceniła
istniejące w urzędzie procedury zarządzania uznając je
za dobre praktyki, którymi
warto dzielić się z innymi.
Program Europejskiego
Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje 12. zasad
dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i
promowanych we wszystkich
państwach członkowskich,
jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz

12 zasad dobrego zarządzania
w samorządzie terytorialnym:
• Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów
i reprezentacja
• Responsywność, szybkość reagowania
• Efektywność i skuteczność
• Otwartość i jawność
• Przestrzeganie prawa
• Etyczne postępowanie
• Kompetencje i potencjał
• Innowacyjność i otwartość na zmiany
• Orientacja na trwałość i długofalowość działań
• Należyte zarządzanie finansami
• Prawa człowieka, różnorodność kulturowa
i spójność społeczna
• Rozliczalność, odpowiedzialność
Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.
W Polsce w imieniu Rady
Europy Europejski Znak

Jakości Zarządzania w Samorządzie
Terytorialnym
przyznawała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Lekcje przyrodnicze
Lekcje w wejherowskim parku, które latem cieszyły się popularnością, będą kontynuowane. W sezonie jesienno-zimowym zajęcia prowadzone są w sali multimedialnej
Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w pobliżu parku i dotyczą tematyki botaniczno-zoologicznej.
Zajęcia przeznaczone są dla grup dzieci w wieku 7-10 lat
(I-III klasa), mają formę ćwiczeń i warsztatów, a odbywają
się w sali WTBS przy ul. Parkowej 2A. Uczniowie pracują
w oparciu o własne obserwacje, wykorzystując m.in. lupy
i kompasy. Zajęcia, prowadzone sa przez specjalistów. Jak
mówi Paweł Formela, podczas lekcji dzieci - poprzez zabawę - poznawać będą zagadnienia z dziedziny botaniki, zoologii, ekologii i szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej.
W pierwszej „testowej” lekcji, w której uczestniczyli
uczniowie wejherowskiej „dziewiątki”, wzięła udział Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
- Te lekcje mają ogromne walory edukacyjne, a poza tym
uczą młodych ludzi ekologicznego spojrzenia na otaczający
ich świat - mówi Beata Rutkiewicz. - Amatorzy naszej miejskiej przyrody podczas lekcji multimedialnych będą mieli
okazję z bliska zapoznać się z mieszkańcami parku. Zachęcamy do tych obserwacji.

- W programie zajęć omawiać będziemy różne gatunki
zwierząt żyjących w naszym parku, a jeżeli pogoda pozwoli,
lekcje będą odbywały się także w plenerze - mówi P. Formela.
Zapisy pod nr telefonu: 668-686-490.

Merytoryczna
praca na rzecz
Wejherowa
Rozmowa z Bogdanem Tokłowiczem, przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa
- Jak Pan ocenia działania Rady Miasta Wejherowa w mijającej VII
kadencji?
- Uważam, że ta kadencja była dosyć spokojna i merytoryczna, mimo dyskusji i
odmiennych poglądów. Mam
nadzieję, że nasza praca na
rzecz wejherowian i Wejherowa przyczyniła się do dalszego rozwoju miasta. Myślę,
że możemy być dumni z wykonanej pracy. Mimo, że różniliśmy się czasem w wielu
kwestiach, potrafiliśmy często osiągnąć kompromis,
wspólnie rozwiązując problemy, aby realizować plan rozwoju Wejherowa. Minione
cztery lata były czasem merytorycznej pracy radnych.
- Czy to była pracowita
kadencja?
- Tak, z pewnością. W
czasie czterech lat odbyły
się dwadzieścia dwie sesje
zwyczajne, podczas których
radni przyjęli 544 uchwały.
Odbyło się także dwadzieścia jeden sesji nadzwyczajnych i cztery sesje uroczyste.
Poza tym radni pracowali w
wielu komisjach.
- Czy w tej kadencji
zapadły decyzje o dużym
znaczeniu dla miasta?
- Oczywiście. Rada Miasta podjęła bardzo ważną
dla miasta decyzję o rozpoczęciu budowy trzech
bezkolizyjnych węzłów komunikacyjnych, łączących
północną i południową część
miasta. Żaden z dotychczasowych samorządów Wejherowa nie podjął się tak
dużego, tak kosztownego i
wymagającego wielu wyrzeczeń ze strony miasta wyzwania.
- Co chciałby an przekazać radnym mijającej
kadencji?
- Przede wszystkim dziękuję radnym za pełną zaangażowania pracę na rzecz
lokalnej społeczności, a

także życzę dalszych sukcesów w działalności społecznej. Dziękuję również
prezydentowi Krzysztofowi
Hildebrandtowi i jego zastępcom oraz urzędnikom
za zaangażowanie i współpracę, a przedstawicielom
wszystkich instytucji kultury, oświaty i organizacji
pozarządowych za aktywne
włączanie się w życie miasta. Wszystkim za pracę na
rzecz miasta składam ukłon.
Koniec tej kadencji przypada
w szczególnym roku 100-lecia odzyskania przez naszą
Ojczyznę Niepodległości.
- Z czego jest Pan najbardziej dumny?
- Cieszę się, kiedy zarówno wejherowianie, jak i
goście odwiedzający nasze
miasto twierdzą, że Wejherowo jest piękne. Na wizerunek Wejherowa jako miasta
zadbanego, przyjaznego i
bezpiecznego, otwartego na
turystów z kraju i zagranicy, pracujemy my wszyscy.
Symbolem rozwoju Wejherowa i dorobkiem transformacji jest rewitalizacja
Kalwarii
Wejherowskiej,
Parku Miejskiego oraz fragmentów Śródmieścia. Jako
radny dumny jestem zwłaszcza z powstania Filharmonii
Kaszubskiej, która tętni życiem i zapewnia ofertę kulturalną na wysokim poziomie.
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KANDYDACI DO RADY MIASTA WEJHEROWA
Okręg

ZAPRASZAMY
NA WYBORY

nr 1

21 PAŹDZIERNIKA 2018
Krzysztof
HILDEBRANDT

Paweł

Krzysztof

FORMELA

GAJEWSKI

Teresa

Bartłomiej

Elżbieta

Dorota

Beata

Henryk

Henryk

Czesław

Dorota

Jarosław

Izabela

Mariusz

MALINOWSKA FREY

CHYLAK

CHODUBSKA

Okręg

nr 2

RUTKIEWICZ

ŚCIŚLAK

KANCZKOWSKI

KIERZNIKOWICZ

Więcej na www.wolewejherowo.pl
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JAROSZ

SIKORA

KUKOWSKI

ŁUPINA

redakcja@pulswejherowa.pl
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
WOLĘ WEJHEROWO KRZYSZTOFA HILDEBRANDTA

Okręg

nr 3
Wojciech

Piotr

Beata

Marta

Mateusz

Sonia

KOZŁOWSKI

CZOSKA

BOCHIŃSKI

MAKURAT

DYMARCZYK

SKIBA

Ryszard

NALEPKA

Okręg

nr 4
Arkadiusz

Olga

Dariusz

Justyna

Iweta

Radosław

KRASZKIEWICZ TOMASZEWSKA

OSTROWSKA

WŁODARCZAK

KREFT

JEŻOWSKI

Marek

KUKUCZKA

www.facebook.com/WoleWejherowo/
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KULTURA
II Rodzinny Przegląd Pieśni Seniora

Śpiewanie
i wspólna zabawa

II Rodzinny Przegląd Pieśni Seniora w Wejherowie odbył się w
minioną niedzielę w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków w
Wejherowie. Uczestnicy i publiczność bawili się znakomicie, a właśnie to było głównym celem organizatorów.

Niezwykły spektakl w Kolegiacie

Kaszubska pusta noc
Pusta noc - jeden z dawnych obyczajów kaszubskich, związanych z pożegnaniem ze zmarłym członkiem rodziny i czuwaniem
przy nim przed pogrzebem, był tematem spektaklu, zaprezentowanego w kościele Trójcy Św. w Wejherowie. Uczestnicy wydarzenia wypełnili wnętrza Kolegiaty i przeżyli niezwykły wieczór.
„Pusta noc. Gdy odchodzisz duszo”, bo tak
brzmiał tytuł spektaklu,
był połączeniem dźwięku, słowa, światła, obrazu, ciszy i gry aktorskiej.
W widowisku zestawiono
elementy koncertu symfonicznego z udziałem chóru
z elementami multimedialnych projekcji oraz efektów
świetlnych i dźwiękowych.
Pieśni
skomponowane

przez Cezarego Paciorka zaśpiewali soliści: Katarzyna Bierecka i Maciej
Miecznikowski oraz chórzyści. Orkiestrą dyrygował
Jacek Brzoznowski. Autorem tekstów jest Jerzy
Stachurski. Wizualizacje
przygotowali Artur Wyszecki i Wojciech Ostrowski.
W projekt zaangażowana została Cappella
Gedanensis
oraz
Ca-

merata Musicale przy
wsparciu śpiewaków chóru Harmonia, za którego
przygotowanie odpowiadała Aleksandra Janus.
Na scenie wystąpili ponadto członkowie chóru
Cantores Veiherovienses oraz aktorzy ze stowarzyszenia Misternicy
Kaszubscy.
Widowisko
wyreżyserował Wojciech
Rybakowski.

Wydarzenie zorganizowali: Stowarzyszenie Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
i Seniorów „Żyj Godnie” w
Wejherowie oraz Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Na scenie wystąpili soliści: Stanisław Kiedrowicz,
Stanisław Dampc, Czesław
Aleksak i Marian Musiatowicz oraz zespoły z Redłowskiego Klubu Seniora
„Słoneczko” z Gdyni z Miejskiego Klubu Seniora „Północ” - zespół „Ależ Babki”
z Gdyni, z Koła Gospodyń
Wiejskich z Bolszewa, z DPS
Wejherowo - zespół „Sami
Swoi”, Grupa Wsparcia „Żyj
Godnie” oraz Rodzina Brodalskich - zespół „Brokat”.
Nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów
otrzymali: KGW Bolszewo,
Redłowski Klub Seniora
„Słoneczko” oraz Rodzina
Brodalskich.

Fot. Leszek Spigarski

- Jestem szczęśliwy i dumny z przebiegu tego pięknego wydarzenia - mówi
Jacek Drewa, pomysłodawca i organizator przeglądu.
- Uczestnicy zaprezentowa-

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa		

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa oraz w Galerii na www.pulswejherowa.pl
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li wysoki poziom wykonań a
przy tym wszyscy wspaniale
się bawili! Przegląd cieszy
się ogromnym zainteresowaniem i mam nadzieję, że za
rok będzie nas jeszcze więcej.

Fot. Leszek Spigarski

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa
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KULTURA, EDUKACJA
W Miejskiej Bibliotece Publicznej

Spotkania z autorami
Ponad 120 osób (dzieci i dorosłych) skorzystało z okazji spotkania swoich ulubionych autorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Wejherowie. Wszystko za sprawą dwóch projektów, obejmujących
zasięgiem całe województwo pomorskie. Dzięki temu mieszkańcy
Wejherowa mogli uczestniczyć w prawdziwej literackiej uczcie.

Podczas otwarcia Akademii, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz przekazał Michałowi Pietrowskiemu, nauczycielowi zawodu, nową książkę kulinarną.

Nowa pracownia gastronomiczna
w Ośrodku dla Niesłyszących

Akademia Kulinarna
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie powstała najnowocześniejsza w Polsce
Akademia Kulinarna. Podczas uroczystości otwarcia pracowni gastronomicznej goście mogli spróbować smakołyków, „wyczarowanych” w nowej kuchni, a niektórzy nawet w niej gotowali.
W otwartej kilka dni
temu pracowni gastronomicznej zgromadzono profesjonalny sprzęt, m.in.
piec konwekcyjno-parowy
MKN, szokówkę do schładzania i mrożenia potraw,
wędzarkę
molekularną,
maszyny vaccum i suvi, roboty kuchenne Kitchenaid z
przystawkami oraz Pacojet,
czyli frezarkę do lodów.

Starania
o
stworzenie profesjonalnej pracowni gastronomicznej, która
pozwalałaby kształcić młodzież zgodnie z obowiązującymi standardami podjeli
dyrektor ośrodka dr Ewelina Lulińska-Kuklik oraz
nauczyciele zawodu Michał Pietrowski i Martyna Bartkowska. Placówka
mogła liczyć na akceptację

Podczas otwarcia goście i gospodarze gotowali razem
w nowej kuchni.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Samorządu Województwa
Pomorskiego i finansowe
wsparcie projektu.
Aby wykształcić specjalistów m.in. w dziedzinie
gastronomii, trzeba
dysponować
profesjonalnym
sprzętem oraz dostosować
edukację zawodową do wymagań pracodawców.
Aby ułatwić naukę osobom z dysfunkcją słuchu,
pracownia
wyposażona
jest w telewizor i tablety, pozwalające zobaczyć i
odtworzyć cały proces produkcyjny. Przy każdym z
czterech stanowisk zostaną
również zamontowane kamery, aby nagrywać pracę
uczniów i później, razem z
nauczycielem, zastanawiać
się nad sposobami jej udoskonalenia.
Nauczycielom i wychowankom marzy się zdobywanie kolejnych szlifów w
kierunku cukiernictwa. W
trosce o samodzielność i dobry start niesłyszących w
podjęciu zatrudnienia, liczą
więc na dalsze wsparcie podejmowanych inicjatyw.

W ramach XI Pomorskich
Spotkań Pisarzy z Młodymi
Czytelnikami „Z Książką
na Walizkach” pod hasłem
„Uśmiech na medal” odbyły
się spotkania z pisarzami,
m.in. z Anną Czerwińską-Rydel, znaną w Wejherowie z projektu „Czytam, więc
wszystko gra!”. Dzieci wysłuchały fragmentu książki „Medal za uśmiech...czyli
dzieci mają głos!” i dowiedziały się kto, od kogo i za co
otrzymuje Order Uśmiechu.
Bibliotekę odwiedzili także Wojciech Cesarz i Katarzyna Terechowicz, znani
serii o przygodach grzecznego psa. Przybliżyli dzieciom
rasę Alaskan Malamute,
którą reprezentował ich literacki bohater. Dzieci poznały
jego zwyczaje, charakter i potrzeby. Spotkaniom z projektu „Z Książką na Walizkach”
towarzyszył konkurs plastyczny zorganizowany przez
Wydawnictwo Literatura.
Afera Kryminalna to
największy festiwal literatury kryminalnej na Pomorzu. Podobnie jak projekt „Z
Książką na Walizkach”, organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Gdańsku we
współpracy z bibliotekami w całym województwie.

Katarzyna Terechowicz podczas spotkania z młodymi
czytelnikami w wejherowskiej bibliotece.

Wejherowską książnicę odwiedził Wojciech Chmielarz - autor m.in. znanego i
cenionego przez czytelników
cyklu o komisarzu Mortce.
Pisarz opowiadał o kulisach
swojej pracy, o tym jak buduje portrety psychologiczne swoich postaci i skąd
bierze pomysły na fabułę.
Autor odpowiadał na liczne
pytania czytelników, i obie-

cał, że do Wejherowa jeszcze
wróci. Wręczył także nagrodę - powieści „Żmijowisko” z
dedykacją dla laureata konkursu na odgadnięcie tytułu
po zaprezentowanym fragmencie. Z autorami, już nie
osobiście, można się spotkać
w ich książkach. Wszystkie znajdziemy w zbiorach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza na
kolejne spotkanie z cyklu w kręgu zdrowia i urody.
Juz dzisiaj, 18 października o godz. 16.30 w bibliotece przy
ul. Kaszubskiej 14 odbędzie się spotkanie z fitoterapeutą Michałem Konkel „Czego nie wiesz o…?” pod hasłem „Odporność”. To ważny temat zwłaszcza jesienią, kiedy ze względu na
aurę częściej chorujemy.

MZK informuje o zmianach

Dodatkowy kurs linii nr 1
Od 16 października w komunikacji miejskiej w Wejherowie wprowadzono dodatkowy kurs linii nr 1 na trasie: Osiedle Fenikowskiego - Broniewskiego Dworzec PKP.
Jak informuje Miejski
Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., dodatkowy kurs - odjazd z Os.
Fenikowskiego o godz.
6:59 - wykonywany będzie
w dniu nauki szkolnej na
trasie: Os. Fenikowskie-

go -Broniewskiego Dw.
PKP przez drogę krajową
nr 6 - z pominięciem Os.
Kaszubskiego.
Pozostałe kursy linii nr 1
nie zmieniają się.
Oprócz tego przywrócony zostanie przystanek „na

żądanie” „Wejherowo Gdańska01” w kierunku centrum
Wejherowa - dla linii nr 1 i 8.
Informacji udziela dyspozytor tel. 58 572 29 33
oraz na stronie
www.mzkwejherowo.pl
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Aktualności
Ogólnopolska akcja: Nie pozwól pamięci zarastać trawą... Sprzątnij grób obok

Za tydzień na Wejherowskich Powązkach
W środę 24 października o godz. 11:00 na starym, zabytkowym cmentarzu przy ul. 3 Maja
w Wejherowie, nazywanym Wejherowskimi Powązkami odbędzie się wielkie sprzątanie.
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie zainicjuje już po raz drugi ogólnopolską akcję pt. „Nie
pozwól pamięci zarastać trawą... Sprzątnij grób obok”.
Celem akcji jest zachęcenie jak największej liczby
osób do tego, by przy okazji sprzątania, porządkowania grobów swoich bliskich,
zwrócili baczną uwagę na
zaniedbane, zarośnięte trawą groby obok i uprzątnęli
chociaż jeden z nich. Społeczny i edukacyjno-historyczny projekt ma na celu
krzewienie szacunku do nekropolii i Miejsc Pamięci
Narodowej poprzez czynne
dbanie o opuszczone groby.

Pamięć i szacunek

- Akcja ma również zainspirować do przemyśleń
- wyjaśnia dyrektor Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Teresa Patsidis.
- W miejscach będących
niejednokrotnie
zabytkowymi cmentarzami, spoczywają zwykli mieszkańcy
miast, miasteczek i wsi, ale
też często osoby zasłużone
w pamięci społecznej swoim
dorobkiem dla Polski i lokalnych społeczności. Osoby te
budowały potencjał miejsc
tam gdzie mieszkały, pracowały, działały społecznie
i na co dzień żyły. Ci ludzie
tworzyli kulturę materialną
i niematerialną tych miejsc.
Jesteśmy im winni żywą,
pamięć, jak również dbałość
o przekaz pokoleniowy o ich
dorobku, o tym, że budowa-

li nasze społeczności miejskie, wiejskie, sąsiedzkie,
zawodowe, społeczne i inne.
Współcześnie funkcjonujemy przecież na podwalinach
ich pracy i dorobku. A szacunek do dziedzictwa kulturowego łatwiej przekazać
poprzez własny przykład i
uprzątnięcie zarośniętych
starych grobów na naszych
cmentarzach.
Włączmy się wszyscy
czynnie w dniach od 24 do
31 października br. do drugiej edycji ogólnopolskiej
akcji pn. „Nie pozwól pamięci zarastać trawą... Sprzątnij grób obok”. Zadbajmy
wspólnie o nekropolie i
Miejsca Pamięci Narodowej.

Prześlij zdjęcie

Muzeum Piaśnickie w
Wejherowie uprzejmie prosi przesyłanie pod adres
e-mailowy promocja@muzeumpiasnickie.pl
fotografii
wykonywanych
podczas
przeprowadzonej
akcji sprzątania miejsc pamięci narodowej i nekropoli,
wraz z danymi o uczestnikach (dane indywidualne
osoby, szkoły, organizacji lub
instytucji, telefon) i miejscu
pamięci (lokalizacja, komu
jest poświęcone).
Najlepsze zdjęcia zostaną
opublikowane na stronie internetowej Muzeum Piaśnic-

kiego i facebookowej stronie
instytucji oraz nagrodzone.

Bedą nagrody

Nagrody stanowić będą
publikacje Muzeum Piaśnickiego, w tym unikalna: „Las
Piaśnicki.
Fabularyzowany komiks historyczny” autorstwa Tomasza Meringa.
Jest to komiks historyczny,
który powstał pod nadzorem
pracowników
naukowych
muzeum. Obrazuje tło historyczne i mechanizm zbrodni
popełnionej przez Niemców na polskich warstwach
przywódczych i innych osobach w Piaśnicy (koło Wejherowa) jesienią 1939 roku.
Zgłoszenia
uczestnictwa prosimy kierować do
koordynatora akcji: Muzeum Piaśnickie, Dominika
Studnicka, tel. kom. 732700-446,
promocja@muzeumpiasnickie.pl.
Muzeum Piaśnickie serdecznie zaprasza do akcji
wszystkie chętne osoby, organizacje i instytucje.

W ubiegłorocznej akcji na starym cmentarzu w Wejherowie, zorganizowanej
przez Muzeum Piaśnickie, wzięli udział m.in. żołnierze, uczniowie, urzędnicy.

Nowy samochód strażacki
Straż Pożarna w Wejherowie otrzymała nowy samochód, uroczyście przekazany do
użytku strażakom.

OGŁOSZENIE

Firma motoryzacyjna poszukuje

dyspozycyjnego
i kreatywnego kierowcy
pomocy drogowej,
prawo jazdy kat. B lub C, praca
na terenie Wejherowa i Gdyni.

Kontakt: 600-326-517
14

Fot. Starostwo w Wejherowie
Pojazd udało się kupić m.in. dzięki dofinansowaniu samorządu Powiatu Wejherowskiego. W siedzibie straży przy ulicy
Tartacznej w Wejherowie odbyło się symboliczne przekazanie kluczyków do samochodu strażakom.
Przy okazji tego spotkania odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszej klasy sportowej z edukacją pożarniczą,
funkcjonującej w pobliskim Zespole Szkół im. ks. Edmunda Roszczynialskiego przy ul. Budowlanych.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Piłka ręczna. Tytani niepokonani

Piłka nożna

Badminton

Dotacja i kolejny sukces Gryf przegrywa Szkolne
Trudno ocenić to co się wydarzyło na
Wzgórzu Wolności jak kompromitacją, bo
piłkarze Gryfa zostali ograni przez ostatnią w tabeli Olimpię Elbląg 0:2.
Piłkarze z Elbląga już po gwizdku sędziego ruszyli na
bramkę wejherowian i w 6. minucie mogli zdobyć gola, ale
piłka trafiła w bramkarza. W 25. minucie już się nie pomylili
i objęli prowadzenie.
Pod koniec pierwszej połowy Chwastek z trzech metrów
nie trafił w bramkę.
Druga połowa to dalszy ciąg nieporadności Gryfa i dobra
gra gości, którą udokumentowali zdobyciem drugiej bramki
w 85. minucie spotkania.
Gryf Wejherowo: Leleń - Bury (Machol), Brzuzy, Wicki,
Niciński, Goerke - Chwastek, Ryk, Kołc, Włodyka - Rogalski
(Czychowski).

Biegi przełajowe
Piłkarze ręczni Tytani Wejherowo są niepokonaną drużyną w II
lidze. Po wyrównanym pojedynku pokonali KPR Gryfino 34:28. Już
po tym meczu przedstawiciele KS Tytani podpisali w ratuszu umowę z prezydentem Wejherowa, Krzysztofem Hildebrandtem. Miasto
przyznało bowiem klubowi dotację w wysokości 30 tysięcy zł.
Wracając do meczu, na
parkiecie zmierzyły się dotąd niepokonane drużyny,
więc nie był dla dwóch ekip
łatwy pojedynek. Każdy
chciał wygrać i podtrzymać
zwycięską passę. Tym razem na boisko nie wybiegli
najlepsi strzelcy ekip. Pod
nieobecność liderów, inni
gracze musieli wziąć ciężar
gry na swoje barki. Początek
spotkania był dość nerwowy.
Pierwsze trzy gole dla
naszej drużyny zdobył T.
Bartoś. W 22 min. spo-

tkania Tytani wyszli na
czterobramkowe
prowadzenie, jednak podwójne
wykluczenie zawodników
z Wejherowa sprawiło,
że rywale szybko odrobili straty. W drugiej części
Tytani chcąc odskoczyć rywalowi, wzmacniali obronę i szybko wyprowadzali
kontry, ale popełniali szereg błędów co pozwoliło
rywalom doprowadzić do
remisu, a w 40 min. przegrywali 19:20. W tym momencie rewelacyjnie zaczął
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grać S. Jurkiewicz, który w
przeciągu dziesięciu minut
zdobył dla Tytanów sześć
bramek. Bardzo dobrze zagrał też bramkarz D. Nowosad, który wielokrotnie
bronił silne rzuty rywali.
Końcówka meczu to odskoczenie na kilka bramek i w
konsekwencji wygranie całego spotkania 34:28
Tytani (bramki): Jurkiewicz (9), Bartoś (7), Papke
(4), Jankowski (3), Warmbier (3), Koss (3), Wicon
(3), Miszczak (2), Nowosad,
Szreder, Wicki, Grabowski,
Lewandowski, Sikora.
- Pomimo, że wygraliśmy
różnicą sześciu bramek, to
było to nasze najsłabsze
spotkanie. Natrafiliśmy na
opór przeciwnika, który ma
duże umiejętności i możliwości - powiedział Piotr
Rembowicz - trener Tytanów Wejherowo. - Naszym
małym
usprawiedliwieniem na słabą grę w ataku pozycyjnym jest to, że w
tym tygodniu z uwagi na
sporo kontuzji mieliśmy na
treningach po ośmiu gracz.
Chłopaki walczyli i za to
jest plus, ale za błędy popełnione w ataku, podaniach i
w obronie jest duży minus.

Świetna zabawa
Na stadionie MOSiR w Redzie odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci, Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej oraz Powiatowa Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W
rywalizacji wzięło udział ponad 500 zawodników i zawodniczek z powiatu wejherowskiego.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie.
Wyniki zawodów:
Igrzyska Dzieci
Zarowno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców wygrały
drużyny Szkoły Podstawowej w Bojanie (opiekunem obu drużyn jest Krzysztof Białas).
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Dziewczęta (rocznik 2003 – 2005): I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie (Daria Teska, Natalia Molenda, Pola
Król, Maja Szymichowska, Julia Górniak, Emilia Formella,
Amelia Hermann, Wiktoria Ostrowicka, Karolina Dończyk,
Agata Różankiewicz, opiekun drużyny - Ilona Myszk).
Chłopcy: I miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie (Mikołaj Formella, Jakub Godlewski, Marcin Jeżowski,
Kacper Karbownik, Jakub Kreft, Jakub Kwidziński, Szymon Nurczyński, Nikodem Sroka, Konrad Stawicki, Łukasz
Stolz, opiekun drużyny - Damian Marmułowski).
Powiatowa Licealiada
Dziewczęta: I miejsce - Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w
Wejherowie (Kamila Domarus, Aleksandra Dominik, Martyna Piekut, Marta Kandziora, Izabella Gaffke, Dominika
Dopke, Natalia Mathea, Agata Maliszewska, Julia Myszk,
Angelika Stencel, opiekun drużyny - Maria Maj-Roksz).
W kategorii chłopców wygrała reprezentacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (Maciej Koszałka,
Paweł Baran, Rafał Maciszka, Damian Patelczyk, Błażej
Potrykus, Jan Rutkowski, Przemysław Rutkowski, Dawid
Stankiewicz, Nikodem Stenka, Dawid Cierocki, opiekun
drużyny - Barbara Bączek-Motała).

igrzyska

W hali sportowej
w Szemudzie odbyły
się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Badmintonie
Drużynowym Dziewcząt i Chłopców.
W swojej kategorii wygrały dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej w Bolszewie
(Oliwia Czepik, Agata Syska, Oliwia Wiczling, Roksana Wiczling, opiekun
drużyny - Joanna Syska), a
wśród chłopców zwyciężyła
Szkoła Podstawowa w Bojanie (Antoni Dopke, Dominik Sikorski, Jakub Renk,
opiekun drużyny - Karol
Mastalerz).
Poziom turnieju stał na
o wyższym poziomie niż w
roku ubiegłym, co świadczy
o wzroście popularności tą
dyscypliną sportową w naszym powiecie.
W rywalizacji wzięło
udział ponad 20 zawodników i zawodniczek z powiatu wejherowskiego. Szkoła
Podstawowa z Bolszewa
nie przegrała w całych zawodach ani jednego meczu.
Na zakończenie zawodów
zespoły zostały nagrodzone
statuetką, medalami oraz
dyplomami.
Organizatorami byli: Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz
Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

Chłopcy:
II - SP nr 11 w Wejherowie
III - Publiczna SP Sióstr Salezjanek w Rumi
IV - SP w Orlu
V - SP nr 2 w Redzie
VI - SP nr 2 w Luzinie

Dziewczęta:
II - SP nr 2 w Luzinie
III - SP nr 6 w Wejherowie
IV - SP w Jeleńskiej Hucie
V - SP nr 2 w Redzie
VI - SP nr 1 w Rumi
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