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Coraz gorzej na rynku praCy

Coraz więcej problemów pojawia się na lokalnym rynku pra-
cy. Oczywiście jest to związane z panująca wciąż pandemią 
koronawirusa i częściowym zamknięciem gospodarki. Woje-
wódzki Urząd Pracy w Gdańsku opublikował właśnie szacun-
kowe dane o rynku pracy za październik 2020 roku. Sytu-
acja po siedmiu miesiącach pandemii nie jest optymistyczna. 
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Nagroda dla księdza

Już po raz trzeci poznaliśmy lau-
reatów Pomorskiej Nagrody Li-
terackiej „Wiatr od Morza” i Ka-
szubskiej Nagrody Literackiej. 
Laureatem Kaszubskiej Nagrody 
Literackiej za 2019 rok został prof. 
dr hab. Adam Ryszard Sikora 
OFM.
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Nowa kładka dla pieszych

Przy drodze powiatowej w Knie-
wie oddano do użytku kładkę dla 
pieszych. Inwestycja została zreali-
zowana przez powiat wejherowski 
przy wsparciu  finansowym gminy 
Wejherowo  i środków z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa. Łączny 
koszt zadania to 526 tys. zł.
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Przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie 
rozpoczyna się budowa wiaty na kilkadzie-
siąt rowerów i miasteczka ruchu drogowego 
w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Taka infrastruktura powstała już przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (SP nr 
8) oraz wiaty przy Szkole Podstawowej nr 9.
Inwestycja jest nie tylko skuteczną zachętą 
do większej aktywności dzieci i młodzieży, 
ale także będzie służyła do nauki przepisów 
ruchu drogowego. Wiaty, na kilkadziesiąt 
rowerów, powstaną przy wejściu głównym do 
budynku – od ul. B. Prusa, a miasteczko ro-
werowe – przy boisku, od ul. Kaszubskiej. Na 
terenie miasteczka ruchu drogowego będą 
też nasadzenia zieleni, mała architektura 
miejska, a także tablica z regulaminem okre-
ślającym zasady funkcjonowania miasteczka 
ruchu drogowego. Planowane zakończenie 
inwestycji to grudzień br. 

Autorką projektu: "Rowerowe miasteczko" - 
budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym 
zagospodarowaniem terenu obejmującym 
stacjonarne miasteczko ruchu drogowego 
przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Teodora 
Bolduana w Wejherowie, jest Izabela Sikora. 
Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, to kolejny tego typu 
obiekt w Wejherowie.
- Budując tego typu obiekty przy szkołach, 
mamy nadzieję, że będą one skuteczną 
zachętą do większej aktywności dzieci 
i młodzieży, które dojeżdżają na lekcje 
rowerami – mówi Beata Rutkiewicz. – Teraz 
będą przygotowane miejsca, gdzie możemy 
bezpiecznie zostawić swój pojazd. Dziękuje-
my wnioskodawcy i wszystkim, którzy oddali 
swój głos na ten projekt przyczyniając się do 
jego powstania.
/raf/

Będą wiaty i miasteczko drogowe
weJHerowo | wejherowski Budżet obywatelski - przy wejherowskiej „jedenastce” 
powstaną wiaty rowerowe i miasteczko ruchu drogowego.

fot. UM Wejherowo

W praktyce defibrylatory instalowane są zwykle 
w ośrodkach zdrowia, zakładach pracy, w szkołach, 
na lotniskach i dworcach kolejowych, a także cen-
trach handlowych. W ubiegły czwartek automatyczny 
defibrylator AED CR2 został zamontowany w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Redzie. 

- Pierwszy defibrylator w miejskich jednostkach 
pojawił się w Urzędzie Miasta i stopniowo rozszerza-
my listę punktów, gdzie znajdują się urządzenia ratu-
jące życie – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – Do szkoły został zakupiony najnowszy mo-
del defibrylatora AED LIFEPAK CR-2, który posia-
da unikalne rozwiązania, jak wykonywanie analizy 
rytmu serca podczas uciskania klatki piersiowej oraz 
możliwość przesyłania poprzez sieć Wi-Fi lub telefo-
nię komórkową informacji o stanie urządzenia, jego 
lokalizacji oraz o potrzebie jego użycia.

W ubiegłym roku redzka „Trójka”, pod kierunkiem 
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie, 

włączyła się do ogólnopolskiej akcji „ Bicia Rekordu 
w Pierwszej Pomocy”, zainicjowanej przez Fundację 
WOŚP w ramach „ Europejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca”. Wzięło w niej udział  ponad 500 
uczniów. Celem akcji było popularyzowanie wiedzy 
na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w przy-
padku nagłego zatrzymania oddechu. 

- To wspaniała lekcja ratowania ludzkiego życia, a nasi 
uczniowie spisali się znakomicie, więc decyzja o lokali-
zacji drugiego, zakupionego przez miasto defibrylatora 
była dla nas oczywista – mówi Krzysztof Krzemiński.

Defibrylator AED to automatyczne urządzenie, 
które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych po-
trafi przeprowadzić nawet osobę bez przygotowania 
medycznego przez procedurę bezpiecznej defibryla-
cji w zatrzymaniu krążenia. Z przyczyn związanych 
z nieprawidłowym działaniem serca umiera tysiące 
osób rocznie. Większość to ofiary nagłego zatrzyma-
nia krążenia, często mylonego z zawałem.

Szkoła dostała defibrylator
REDA | Już od paru lat w Polsce wdraża się programy powszechnego dostępu do defibrylacji z użyciem 
defibrylatorów typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich. 
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W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
uruchomiło program „Wspieraj Seniora”. 
Z pomocy skorzystać mogą osoby powyżej 70 
roku życia, które w obowiązującym stanie epi-

demii zdecydują się na pozostanie w domu. 
W uzasadnionych przypadkach pomoc może 
obejmować osoby poniżej tego wieku.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Redzie będzie realizował rządowy program 

wsparcia osób starszych, najbardziej narażo-
nych na ciężki przebieg choroby Covid-19 – 
mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy. - Pomoc będzie polegała w szczegól-
ności na dostarczeniu zakupów obejmują-
cych artykuły podstawowej potrzeby, w tym 
artykuły spożywcze i środki higieny osobi-
stej. Wyjątkiem są osoby, które już otrzymują 
wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy 
specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program jest realizowany od 20 październi-
ka do 31 grudnia 2020 roku.

Jak się zgłosić do programu?
Pierwszym krokiem jest telefon na infolinię 

22 505 11 11. Zgłoszenie zostanie przekazane 
przez system Centralnej Aplikacji Statystycz-
nej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Redzie. Następnie pracownik Ośrodka 
skontaktuje się z osobą potrzebującą, celem 
ustalenia terminu udzielenia pomocy. Ważne! 
Pomoc nie obejmuje wsparcia finansowego, za 
zakupy musi zapłacić senior, który przekazuje 
pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasa-
dy i sposób rozliczania ustala się indywidu-
alnie, podczas pierwszego kontaktu z osobą 
potrzebującą.

Udzielenie pomocy w ramach programu 
„Wspieraj Seniora” nie zależy od kryterium 
dochodowego. Usługi świadczone w ramach 
programu są nieodpłatne, płaci się tylko za 
rzeczywisty koszt zakupów. Można się także 
zgłosić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Redzie, od poniedział-
ku do piątku pod nr tel. 58 678 58 65 w godz. 
7:30 – 15:30.
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Seniorze, zostań w domu
REDA | Reda realizuje rządowy program „Wspieraj Seniora”. To pomoc dla osób w wieku od 70 lat. 

Czy wciąż grozi 
nam lockdown?
PowiAt | Ostatnio w całym kraju odnotowuje się mniej zakażeń 
(chodzi o liczbę dobową) . Statystyki są wciąż poniżej progu, po 
przekrozeniu którego rząd zapowiedział kwarantannę narodową.

Na razie nie przekroczyliśmy jeszcze granicy, po której rząd – jak 
zapowiedział – wprowadzi narodową kwarantannę. 

Przypomnijmy: rząd kilka dni temu zapowiedział, że będą nowe ob-
ostrzenia, jeśli codziennie liczba chorych będzie wzrastać o ok. 27 tys. 
do 29 tys.. Na razie w kraju ten próg nie jest jeszcze przekroczony. 
Należy jednak podkreślić, że przez ostatnie dwa dni wykonywane jest 
średnio ok. 55 tys. testów na dobę. W czasie, gdy odnotowywano naj-
większe dobowe wzrosty (ponad 27 tys.), testów wykonywano znacz-
nie więcej, gdyż ok. 82 tys.

Łącznie w całym kraju do wczoraj zakażenie potwierdzono u po-
nad 641 tysięcy osób. Najwięcej chorych przybywa ostatnio w woje-
wództwie śląskim, w „czołówce” są też wielkopolskie, małopolskie, 
dolnośląskie, mazowieckie i łódzkie. Przypomnijmy, że najwyższy 
dobowy bilans zakażeń koronawirusem w naszym kraju odnotowano 
w sobotę - 27 875 przypadków.

Dla Pomorza statystyki z bieżącego tygodnia są wyjątkowe – niestety 
z powodu bardzo dużej liczby zgonów. Tylko jednego dnia (we wtorek) 
poinformowano o śmierci aż 33 osób z terenu naszego województwa. 
W środę zmarło kolejnych 16 osób, w czwartek – 7. 

Jeśli chodzi o dobowa liczbę zakażeń, to Pomorski Państwowy Wojewódz-
ki Inspektor Sanitarny poinformował wczoraj o 1114 nowych potwierdzo-
nych przypadkach SARS-CoV-2: 142 osoby - miasto Gdańsk; 117 osób - 
miasto Gdynia; 100 osób - powiat bytowski; 66 osób - powiat tczewski; 62 
osoby - powiat kartuski; 61 osób - powiat wejherowski; 56 osób - miasto 
Słupsk; 54 osoby - powiat pucki; 50 osób - powiat gdański; 50 osób - powiat 
kwidzyński; 48 osób - powiat malborski; 46 osób - powiat kościerski; 46 
osób - powiat chojnicki; 39 osób - powiat lęborski; 39 osób - powiat słupski; 
36 osób - powiat starogardzki; 30 osób - powiat człuchowski; 29 osób - po-
wiat nowodworski; 29 osób - powiat sztumski; 14 osób - miasto Sopot.

W izolatorium leczonych jest 36 osób, aktualnie hospitalizowanych 
jest 614 osób.
/raf/
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W gminie po konsultacjach
GM. wEJHERowo | Przeprowadzono i podsumowano cykl spotkań z mieszkańcami w ramach konsulta-
cji społecznych na temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

W terminie od 7 do 22 września na terenie gminy 
Wejherowo odbył się cykl spotkań z mieszkańcami 
w ramach konsultacji społecznych na temat Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego. W czasie spotkań przedstawione zostały 
prezentację przybliżające temat samych konsultacji 
oraz planowania przestrzennego na poziomie gmi-
ny. W wyniku przeprowadzonych spotkań do urzędu 
wpłynęło 137 wniosków, z czego 18 przez System In-
formacji Przestrzennej dot. Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
Obecnie wszystkie wnioski są analizowane. W ko-
lejnym etapie konsultacji przewidujemy spotkania 
z mieszkańcami, na których zaprezentujemy gotowy 
projekt studium. Po konsultacjach będzie czas na 
składanie uwag do projektu. O wszystkich terminach 
będziemy informować na stronie internetowej urzędu 
ugwejherowo.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
/UGW/

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 
opublikował właśnie szacunkowe dane 
o rynku pracy za październik 2020 roku. 
Sytuacja w regionie po siedmiu miesią-

cach pandemii nie jest optymistyczna – 
cały czas wzrasta bezrobocie, o prawie 25 
proc. spadła liczba nowych miejsc pracy, 
a przedsiębiorcy nadal planują zwolnie-

nia grupowe, głównie w branży usługo-
wej. Dobrze ma się za to branża IT.

Stopa bezrobocia w województwie po-
morskim w październiku wyniosła 5,8 
proc., czyli o 0,1 proc. więcej niż w mie-
siącu poprzednim. A jeszcze rok temu 
w październiku ten wskaźnik wynosił 4,4 
proc. Najwyższa stopa bezrobocia wystę-
puje w powiecie nowodworskim i wynosi 
14,3 proc., najniższa w Sopocie – 2,3 proc. 
Procentowo, najwięcej bezrobotnych 
przybyło w powiecie puckim (9,2 proc.), 
natomiast ubyło w powicie bytowskim 
(4,2 proc.). W powiecie wejherowskim 
wynosi 6,8 proc. (na koniec września było 
to 6,7 proc.). W PUP w Wejherowie zare-
jestrowanych jest 4220 osób (o 73 więcej, 
niż miesiąc temu). 

Rosnące bezrobocie to m.in. efekt 
zmniejszającej się liczby ofert pracy, któ-
re są zgłaszane do urzędów. W paździer-
niku w województwie było ich 6464, 
co oznacza spadek o ponad 2 tys. ofert 
w porównaniu do września. Ponadto 
cztery firmy z województwa zapowie-
działy zwolnienia grupowe, które doty-
czyć będą 75 pracowników.

Pomimo wzrostu bezrobocia, przedsię-
biorcy wciąż borykają się z trudnościami 
w obsadzeniu wolnych miejsc pracy. 

– Problem ten jest szczególnie istotny 
w przypadku zakładów produkcyjnych 
w małych miastach, gdzie pracownicy, 
nawet ci, którzy utracili pracę, niechętnie 
podejmują zatrudnienie poza miejscem 
zamieszkania, wiążącym się z dojazdami. 
– mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedy-
rektor ds. Rynku Pracy WUP w Gdańsku. 
– Trudności wynikają nie tylko z dostęp-
ności komunikacji, lecz również z ryzyka 
zakażenia, które jest większe w dużych za-
kładach produkcyjnych oraz u osób stale 
korzystających z transportu publicznego.

Obecnie analitycy są dalecy od optymi-
zmu w ocenie bieżącej sytuacji na rynku 
pracy i w najbliższej perspektywie przy-
szłościowej. Najgorzej koniunkturę gospo-
darczą oceniają przedsiębiorcy z branż: 
przetwórstwa przemysłowego, budownic-
twa, transportu i gospodarki magazyno-
wej, zakwaterowania i gastronomii. Ne-
gatywne skutki odczuwają też handlowcy 
hurtowi, detaliczni i usługowcy.

Jednak nie wszyscy po siedmiu mie-
siącach pandemii wykazują straty i ob-
niżenie nastrojów. Do tej grupy zaliczyć 
można telekomunikację, e-commerce czy 
IT. Branże, które negatywnie odczuły czas 
pandemii, to przede wszystkim gastrono-
mia i hotelarstwo.

Obecnie zachodzące zmiany w gospo-
darce są bardzo dynamiczne i praktycz-
nie niemożliwe do przewidzenia, dlatego 
przedsiębiorcom trudno jest jednoznacz-
nie osądzać, jak będzie kształtowała się 
ich sytuacja w kolejnych miesiącach.

Warto podkreślić, że specjaliści z Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 
wskazują także jedną z grup jako tę, 
którą najbardziej dotknął kryzys go-
spodarczy wywołany przez pandemię. 
Są to... studenci rozpoczynający rok 
akademicki. 

– Dużej zmianie uległa ich sytuacja 
mieszkaniowa – mówi Katarzyna Żmu-
dzińska. – Mają problemy z zamieszka-
niem w domach studenckich, podrożał 
wynajem, a do tego trudno znaleźć im 
pracę dorywczą, np. w restauracjach czy 
hotelach, bo te praktycznie nie działają. 
W obecnej sytuacji pozostaje im praca 
w sprzedaży, telekomunikacji, IT czy jako 
kurierzy rowerowi i skuterowi.

Młodzi pracownicy obecnie mierzą się 
też z takimi problemami, jak np. brak 
standardowych miejsc pracy, gorsze wa-
runki czy formy zatrudnienia, niższe 
wynagrodzenie, co przekłada się na ich 
mniejszą aktywność zawodową.
/raf/

Brak optymizmu na rynku pracy
PoMoRZE | Coraz więcej problemów pojawia się na lokalnym rynku pracy. Oczywiście jest to 
związane z panująca wciąż pandemią koronawirusa i częściowym zamknięciem gospodarki. 
Niektóre branże mocno tracą, inne mają się dobrze. Najtrudniej mają młodzi pracownicy. 
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Na parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejhero-
wie – przy lądowisku LPR otwarty został mobilny punkt 
badań w kierunku SARS-CoV-2. Tam, bez wysiadania 
z auta, zostanie pobrany wymaz z gardła. 
Na badanie mogą zgłaszać się pacjenci skierowani na 
badanie w ramach NFZ. Zgłaszając się na badanie należy 
przygotować dowód osobisty oraz indywidualny numer 
zlecenia. Punkt działa od poniedziałku do niedzieli od 
godz. 9 do 16. Więcej informacji tel. 791 725 540. 
Mobilny punkt zorganizował Sim-Med. Sp. z o.o. przy 
współpracy z Urzędem Miejskim w Wejherowie. 
/raf/

moBilny punkt Badań
weJHerowo | w wejherowie otwarto mobilny punkt 
testowania na obecność koronawirusa.

fot. UM Wejherowo
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Laureatem Kaszubskiej Nagrody Lite-
rackiej za 2019 rok został prof. dr hab. 
Adam Ryszard Sikora OFM. Ogłoszenie 
laureatów Pomorskiej Nagrody Literackiej 
Wiatr od Morza za rok 2019 oraz Kaszub-
skiej Nagrody Literackiej odbyło się z przy-
czyn epidemicznych w niekonwencjonal-
nej formie, czyli przez internet. Marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk, przedstawił nazwiska laureatów 
a przewodniczący kapituł obu nagród swo-
je refleksje. Postaci i dokonania literatów 
pokazywano na krótkich filmach.

Laureatami tegorocznej, trzeciej już 
PNL Wiatr od Morza zostali: Izabela Mor-
ska za książkę „Znikanie”, prof. Józef Bo-
rzyszkowski i prof. Cezary Obracht-Pron-
dzyński za „Historię Kaszubów w dziejach 
Pomorza” tom III-V oraz prof. Zenon 
Ciesielski za Całokształt Twórczości 2019. 
Zaś tegorocznym laureatem Kaszubskiej 
Nagrody Literackiej został prof. dr hab. 
Adam Ryszard Sikora OFM.

Organizatorem gali są: Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna w Gdańsku (główny 
organizator Pomorskiej Nagrody Literac-
kiej „Wiatr od morza”) oraz Departament 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego.

Laureatami pierwszych edycji Kaszub-
skiej Nagrody Literackiej byli: Stanisław 
Janke (2018) oraz Krystyna Lewna (2019). 

Obradom Kapituły przewodniczyli kolej-
no: prof. dr hab. Daniel Kalinowski oraz 
dr Artur Jabłoński. Tegoroczna kapituła 
Kaszubskiej Nagrody Literackiej obrado-
wała w składzie: dr Grzegorz Schramke 
(Przewodniczący Jury) – literaturoznaw-
ca, Uniwersytet Gdański; red. Piotr Dzie-
kanowski – przedstawiciel miesięcznika 

„Pomerania” i Krystyna Lewna – ubiegło-
roczna laureatka KNL. Sekretarzem KNL 
jest Beata Humeniuk- Czech.

Dodajmy, że w tej edycji do Kaszubskiej 
Nagrody Literackiej zgłoszono także Ar-
tura Jabłońskiego oraz Jaromirę Labudda. 
Organizację Kaszubskiej Nagrody Literac-
kiej od jej powołania prowadzi Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.

O. prof. dr hab. Adam Sikora jest pro-
fesorem zwyczajnym Zakładu Teologii 
Historycznej Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, członkiem Rady 
Wydziału. Urodził się 2 października 
1955 r. w Wejherowie, gdzie był uczniem 

SP nr 5 i LO im. Króla Jana III Sobieskie-
go w Wejherowie. Po ukończeniu Semi-
narium D. w Katowicach-Panewnikach 
w 1982 odbył studia specjalistyczne z za-
kresu biblistyki na KUL (1983–1988), 
a także w Papieskim Instytucie Biblijnym 
w Rzymie (1989–1992) oraz na Uniwersy-
tecie Harvarda w USA (1993). W latach 
1994–1998 pracował w Instytucie Nauk 
Biblijnych KUL w Lublinie. Od 1993 roku 
wykłada w WSD Franciszkanów we Wron-
kach, od roku 1998 jest adiunktem na Wy-
dziale Teologicznym UAM w Poznaniu, 
a od 2010 roku – profesorem nadzwyczaj-
nym WT UAM. W latach 1997–2003 był 
prowincjałem Prowincji św. Franciszka 
z Asyżu. Autor siedmiu książek i ok. 80 
artykułów naukowych, a także redaktor 
dwóch monografii. W 2010 r. uczestni-
czył w pracach Komisji ds. duszpasterstwa 
Episkopatu Polski. Członek Rady Nauko-
wej „Studiów Franciszkańskich” i „Scrip-
turae Lumen”. W 2010 został powołany 
do Rady Naukowej Kongresu Teologów 
Polskich. Inicjator kaszubskich Verba Sa-
cra, podczas których w kolegiacie wejhe-
rowskiej prezentowane są od 2004 teksty 
biblijne po kaszubsku. Za jego kadencji, 
jako prowincjała, 6 czerwca 1999 w Sopo-
cie, papież Jan Paweł II koronował Obraz 
MB Wejherowskiej.
/raf/
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Ks. Adam Sikora z nagrodą literacką
wEJHERowo | Już po raz trzeci poznaliśmy laureatów Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza” i Kaszubskiej Nagrody Literackiej, których funda-
torem jest marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Wśród nagrodzonych jest prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM. 

Ceramika wielu kojarzy się z tą 
z Bolesławca - naczyniami w charak-
terystyczny biało-niebieski wzorek. 
Innym pewnie, po prostu, z naczyniami 
codziennego użytku - zastawą stoło-
wą, czy z ulubionym kubkiem do kawy. 
Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę, 
że wśród ceramicznych wyrobów 
znajdować może się także biżuteria, 
czy formy rzeźbiarskie. Aby przybliżyć 
tę wspaniałą sztukę, szerszemu gronu 
publiczności, Wejherowskie Centrum 
Kultury postanowiło zorganizować 
ogólnopolski konkurs Biennale Małej 
Formy Ceramicznej.
Pomysł powstał w głowie Katarzyny 
Olechnickiej-Śliwińskiej, znakomitego 
ceramika, instruktora tej dziedziny 
sztuki w Wejherowskim Centrum Kul-
tury i spotkał się z niezwykle szerokim 
odzewem wśród artystów.
Na konkurs nadesłano wiele, niezwykle 
ciekawych prac. Jury w skład którego 
weszli: mgr Alicja Buławka-Fankidej-
ska - asystent w Pracowni Ceramiki 
Artystycznej na Wydziale Rzeźby 
i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, dr hab. Katarzyna Handz-
lik – Bąk z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, prowadząca autorską 
Pracownię Sztuki Przedmiotu w Insty-
tucie Sztuk Plastycznych w Cieszynie, 
a także profesor ASP dr hab. Stanisław 
Brach, kierujący Pracownią Ceramiki 
na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, stanęło więc 

przed nie lada wyzwaniem, by wnikliwie 
ocenić prace.
Nagrody przyznawano w trzech katego-
riach: biżuterii, formy użytkowej i formy 
rzeźbiarskiej. Komisja konkursowa 
zdecydowała się przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:
- Nagrodę Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie – Grand Prix w kategorii 
„Mała forma ceramiczna” otrzymała pra-
ca Weroniki Lucińskiej - "Cube - Gold".

- Pierwszą nagrodę w kategorii biżuteria 
- "Medal Pracowitości" Jolanty Szyma-
nowskiej.
- W kategorii forma użytkowa nagrodzo-
no ex-aequo dwie prace: "Cukiernicę" 
Aleksandry Czoski i "Filiżanki z Asyżu" 
Filipa Brzyskiego.
- W kategorii forma rzeźbiarska na-
grodzono rzeźbę "Przez dotyk" Marty 
Koguc.
Komisja postanowiła przyznać także 
wyróżnienia honorowe i dodatkowo 
nagrodzić - w kategorii forma użytkowa 
pracę "Insekty" Mariki Bider, a w kate-
gorii forma rzeźbiarska - "Nieśmiałego 
słonia w wysokiej trawie" Dawida Żyndy.
Niestety ze względu na pandemiczne 
obostrzenia niemożliwa była gala pod-
sumowująca konkurs. Nagrody zde-
cydowano się więc przyznać podczas 
specjalnej transmisji online.
Efektem biennale miała być też pokon-
kursowa wystawa prezentująca przesła-
ne prace w przestrzeni galerii Filharmo-
nii Kaszubskiej. Niestety i tu pandemia 
dała się organizatorom we znaki! Ze 
względu na decyzję rządu i zamknięcie 
instytucji kultury - nie będzie dostępna 
dla widzów w tradycyjnej formie.
Na stronie internetowej Wejherow-
skiego Centrum Kultury w zakładce 
E-filharmonia zamieszczane są filmy 
z cyklu "Mamy czas". Ostatni z nich 
opowiada właśnie o pokonkursowej wy-
stawie i prezentuje zgłoszone prace. 
/raf/

konkurs Biennale małeJ Formy ceramiczneJ
weJHerowo | niewielkie rozmiarem, ale za to o olbrzymich walorach estetycznych prace zgłoszono do zakończonego wła-
śnie, zorganizowanego przez wejherowskie centrum kultury, ogólnopolskiego konkursu Biennale małej Formy ceramicznej. 
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Inwestycja została zrealizowana przez Powiat 
Wejherowski przy wsparciu  finansowym gminy 
Wejherowo  i środków z rezerwy ogólnej budże-
tu państwa. Łączny koszt zadania to 526 tys. zł.  

O budowę kładki nad rzeką Reda od wielu 
lat zabiegali mieszkańcy sołectwa Zamostne-
Kniewo ze względu na istniejące w tym miejscu 
wąskie przejście znajdujące się przy ruchliwej 
drodze powiatowej. Dzięki współpracy Sa-
morządu Powiatu Wejherowskiego z Gminą 
Wejherowo udało się zrealizować zadanie po-

prawiające bezpieczeństwo pieszych. Do budo-
wy kładki zastosowano przęsło kompozytowe 
z żywicy syntetycznej i włókien szklanych.

– To wytrzymała, lekka i trwała konstruk-
cja – wyjaśnia Wicestarosta Wejherowski Ja-
cek Thiel. – Warto podkreślić, że zastosowane 
przez nas rozwiązanie jest tańsze od tradycyj-
nej żelbetonowej lub stalowej konstrukcji. Do-
datkową zaletą jest stosunkowo prosty montaż. 
Przytwierdzenie gotowego elementu zajmuje 
kilkadziesiąt minut – dodaje wicestarosta.

 W ramach zadania wykonano także chod-
nik łączący kładkę z istniejącymi ciągami 
pieszymi, wyprofilowano skarpy, umocniono 
koryta rzeki oraz mury oporowe.

Budowa kładki dla pieszych usytuowanej 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego mostu 
drogowego od strony zachodniej na rzece Reda 
przyczyni się   do poprawy bezpieczeństwa pie-
szych przy drodze powiatowej w miejscowości 
Kniewo oraz zapewni m.in. wygodne dojście do 
przystanku autobusowego.   /raf/
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Nowa kładka dla pieszych
KNiEwo | Przy drodze powiatowej w Kniewie oddano do użytku kładkę dla pieszych. 

Elektrośmieci - co z nimi zrobić?
wEJHERowo | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych, a zatem należy go traktować w specjalny sposób. 

Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zu-
żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym, nie może wyrzucać zużytego sprzętu 
łącznie z innymi odpadami! Za pozostawienie 
tego typu sprzętu w miejscu do tego nie prze-
znaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, 
wystawienie przed blok czy porzucenie w le-
sie) grozi kara grzywny. 

Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodza-
ju odpadów, należy skorzystać z jednej z poniż-
szych możliwości.

1. Duże, zużyte sprzęty RTV i AGD należy 
nieodpłatnie oddać w punkcie zbiórki odpa-

dów niebezpiecznych (wykaz punktów które 
przyjmują duży sprzęt na terenie gmin Związ-
ku, ich adresy oraz godziny otwarcia dostępne 
są na stronach gmin oraz KZG Dolina Redy 
i Chylonki: kzg.pl).

Dla mieszkańców Wejherowa punkt zbiór-
ki odpadów niebezpiecznych znajduje się na 
terenie Zakładu Usług Komunalnych, Wej-
herowo, ul. Obrońców Helu 1, tel. Czynny 
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 (środy 
7:00-18:00), soboty 8:00-13:00. W przypadku 
ich wagi powyżej 20 kg zgłosić do bezpłatnego 
odbioru bezpośrednio z domu lub mieszkania. 
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod nu-
merem telefonu 58 624 66 11; 609 045 410. 
Informacja dodatkowa: limit wagowy odbie-
ranego sprzętu bezpośrednio z gospodarstw 
domowych obecnie wynosi od 20 kg do 60 
kg za sztukę sprzętu AGD i RTV. Limit może 
być przekroczony pod warunkiem zapewnie-
nia przez mieszkańca pomocy w wniesieniu 
sprzętu, który waży ponad ten limit. Ograni-
czenie wagi wynika z konieczności spełnienia 
warunków pracy określonych przepisami BHP. 
Ważne: sprzęt AGD i RTV odbierany jest wy-
łącznie z posesji lub mieszkania w wyznaczo-
nym przez odbierającego terminie. Nie wolno 
wystawiać go na ulice lub pod śmietnik. Od-
bierany sprzęt musi być cały i niezdekomple-
towany. Ponieważ zużyty sprzęt AGD i RTV 
jest zaliczany do grupy odpadów niebezpiecz-
nych jego demontaż jest wykroczeniem. Może 
on odbywać się tylko i wyłącznie w wyspecja-
lizowanych zakładach przetwarzania ZSEE.

2. Małogabarytowe, zużyte sprzęty RTV 

i AGD należy: nieodpłatnie oddać w punkcie 
zbiórki odpadów niebezpiecznych; nieod-
płatnie przekazać kierowcy w ramach organi-
zowanej dwa razy do roku na terenie każdej 
z gmin członkowskich KZG objazdowej zbiór-
ki odpadów niebezpiecznych (terminy zbiórki, 
miejsca oraz godziny postoju samochodu na 
tronie kzg.pl); przekazać sprzedawcy detalicz-
nemu (o powierzchni sprzedaży sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego co najmniej 400 
m2), który jest obowiązany do nieodpłatnego 
przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw 
domowych bez konieczności zakupu nowe-
go sprzętu. Za małogabarytowy sprzęt będzie 
uznawany każdy sprzęt, którego żaden z ze-
wnętrznych wymiarów nie przekroczy 25 cm. 

Ponadto: Zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny można oddać do sklepu przy zaku-
pie nowego urządzenia. Sklep ma obowiązek 
przyjąć go bezpłatnie w ilości nie większej niż 
sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, 
czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewi-
zor, komputer za komputer itp., z zastrzeże-
niem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go 
do miejsca sprzedaży. Przy dostawie do domu, 
sklep zazwyczaj dolicza koszt transportu urzą-
dzenia. Zepsuty sprzęt można nieodpłatnie 
zostawić również w punkcie serwisowym – 
w przypadku gdy obsługa punktu stwierdzi, 
że naprawa sprzętu jest niemożliwa lub jest 
nieopłacalna. Przy dostawie sprzętu do domu, 
dostawca nie będzie mógł odmówić zabrania 
starego sprzętu tego samego rodzaju, czyli np. 
oddamy starą lodówkę za nową.
/raf/

Dokument jest wyrazem zaangażowania władz miasta 
oraz działających na terenie miasta organizacji pozarzą-
dowych, w stworzenie warunków do prowadzenia działań 
na rzecz lokalnej społeczności. Wskazano w nim m.in. 
obszary współpracy, zadania priorytetowe oraz zasady 
udziału organizacji pozarządowych w działaniach progra-
mowych samorządu.
Wejherowscy radni przyjęli również uchwałę dotyczącą 
udzielenia dotacji w wysokości 15 tys. złotych dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Wejherowie. Środki te zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia niezbęd-
nego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof 
naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych 
lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu, 
zdrowiu, mieniu albo środowisku naturalnemu.
/raf/

z myślą o organizacJacH 
pozarządowycH
weJHerowo | podczas zwołanej niedawno XXii 
nadzwyczajnej sesji rady miasta wejherowa Viii 
kadencji, radni przyjęli program współpracy na rok 
2021 z organizacjami pozarządowymi. 
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Coraz więcej łóżek 
w szpitalach
PoMoRZE | Dodatkowe łóżka respiratorowe w tzw. "szpitalach 
marszałkowskich" jeszcze w tym tygodniu - zapowiada marszałek. 

W związku ze wzrostem licz-
by zakażonych koronawirusem, 
a w szczególności osób wymaga-
jących hospitalizacji, w tzw. „szpi-
talach marszałkowskich” są i będą 
uruchamiane kolejne miejsca dla 
chorych na COVID-19. Chodzi 
o łóżka respiratorowe i tzw. II po-
ziomu zabezpieczenia, czyli dla 
pacjentów zakażonych koronawi-
rusem w szpitalach w Wejhero-
wie, Kościerzynie, Gdyni, Gdań-
sku i Słupsku.

W tzw. szpitalach marszałkow-
skich łóżek dla pacjentów zakażo-
nych wirusem SARS CoV-2 jest 

468, z czego zajętych jest 412, w tym respiratorowych 31 (stan na 9 li-
stopada).Według informacji podanych na stronie Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w województwie pomorskim są 73 łóżka respiratorowe, 
z czego zajętych jest 60 (stan na 9 listopada na godz. 13.00).

Przypomnijmy, że w naszym regionie 9 listopada potwierdzono 1122 
nowe przypadki zakażenia koronawirusem, a zmarło 4 chorych. Hospi-
talizowanych jest 589 osób. Od tej pory zarówno osób chorych, jak i ho-
spitalizowanych, przybyło. Na dzień w szpitalach przebywa 614 osób.

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie liczba łóżek respirato-
rowych została zwiększona do 11, a w Szpitalu Specjalistycznym im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie jest 7 takich stanowisk. Natomiast na 
Oddziale Intensywnej Terapii w Szpitalu św. Wojciecha zostało utworzo-
nych 10 dodatkowych łóżek z respiratorami.

Jeśli chodzi o łóżka II poziomu zabezpieczenia, to w wejherowskim 
szpitalu 16 listopada zostanie uruchomionych 50 łóżek. Liczba łózek 
zwiększy się też w innych pomorskich placówkach. 
/raf/
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Ryszard Czarnecki, który w latach 2014 – 2018 sprawował funkcję 
przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego, nie żyje. Miał 66 lat.

Ryszard Czarnecki był w poprzedniej kadencji przewodniczącym 
Rady Powiatu Wejherowskiego, wcześniej także był radnym gminy Wej-
herowo przez trzy kadencje, sprawując funkcję przewodniczącego rady 
gminy oraz zastępcy wójta.

Od wielu lat był czynnym politykiem, aktywnie komentował aktualne 
wydarzenia w mediach społecznościowych, prowadził też swojego bloga. 

Przewodniczący 
rady, zastępca wójta
wSPoMNiENiE | Nie żyje Ryszard Czarnecki, były przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego.

OGłOszenie 282/2020/DB

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

składa

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

RYSZARDA 
CZARNECKIEGO

Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wejherowskiego w latach 2014 – 2018

wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Bliskim 

OGłOszenie 267/2020/DBOGłOszenie 267/2020/DB

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

RYSZARDA 
CZARNECKIEGORYSZARDA 

CZARNECKIEGO

Z ogromnym smutkiem i wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ze smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju.
Rodzinie i Bliskim szczere wyrazy współczucia 

oraz słowa wsparcia i otuchy 
składają:

wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

Składa

wieloletniego i oddanego samorządowca, 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego V kadencji 

(2014-2018), Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego III kadencji 
(2006-2010), Wicewójta Gminy Wejherowo, Przewodniczącego Rady 

Gminy Wejherowo oraz Radnego Gminy Wejherowo

Radnego Gminy Wejherowo w latach 1990-2002,
byłego przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo

i zastępcy wójta, oraz Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wejherowskiego w latach 2014-2018

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Przewodniczący Rady Gminy
Hubert Toma

wraz z radnymi 

Wójt Gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło

wraz ze współpracownikami

OGłOszenie 281/2020/DB

Panu
PAWłOWI DąbROWSKIEmu

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

OjCA
składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

Nekrologi
koNdoleNcje

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl



rzacz do liści, tel. 668 133 045

różne rzeczy oddam na złom gratis, tel. 
694 642 709

słoma w balotach 120x150 siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

drewno opałowe buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

sprzedam zlewozmywak nierdzewny, 
dwukomorowy z suszarką, ogrodowy do 
liści, tel. 668 133 045

lodówkę side by side firmy DAWEOO, 3 
letnią, tanio sprzedam, tel. 576 204 945

sprzedam stół, ławę szwedzką rozkłada-
ną, express do kawy firmy braun, żelazko 
tefal - nowe, szynkowar - nowy, szybkowar 
2 szt., tor samochodowy dla dzieci w wieku 
od 10 lat (autodracha) tel. 576 204 945

sprzedam drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

sprzedam chodnik dywanowy, beżowo-
brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

sprzedam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan idealny, 
tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sprzedam materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

NIERUCHOMOŚCI

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skup mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

sprzedam

sprzedam mieszkanie - 2 pokoje, garaż, 
Kębłowo, tel. 693 033 160

do wynaJęcia

rumia pokój do wynajęcia, tel. 694 642 
709

MOTORYZACJA

sprzedam

OGŁOSZENIA

Jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os., farbig 
blau-zitrone, cena 3667 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

skoda 105S, 40 lat, IGaS (BRC), cytryno-
wa, cena 2354 zł, Tczew, tel. 574 797 077

kupię

skup, złomowanie aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

EDUKACJA

porady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

uwaga... nowy numer ogłoszeń za 2 zł 7248!
ReklaMa 23/2020/Rl

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

proFesJonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697

usługi remontowe i wykończenia wnętrz, 
kafelki, malowanie, cekolowanie, panele, itp, 
wolne terminy, tel. 667 023 678

RÓŻNE

sprzedam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sprzedam zlewozmywak nierdzewny, 
dwukomorowy z suszarką, ogrodowy odku-

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRzYskie: EXP.TOW.
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na nr 7248 (2 zł + VaT)

nieRUCHOMOŚCi 
sPRzeDaM:

EXP.NSP.
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sucHe drewno 
opałowe
120 zł/mp

 kominkowe
180 zł/mp

transport :
Reda, Rumia, Wejherowo

20 zł

tel. 785 111 111
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sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

sprzedam grobowiec w Pierwoszynie, 4 
osobowy, tel. 607 291 564
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Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa unie-
możliwiły urzędowi miasta organizację corocznej parady 
niepodległościowej, rodzinnego festynu militarnego czy 
koncertu pieśni patriotycznych. Zamiast tego odbyły się 
symboliczne uroczystości – m.in. złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Józefa Wybickiego i Hieronima Derdowskiego, 
w którym uczestniczyli: burmistrz Michał Pasieczny, wi-
ceburmistrz Ariel Sinicki, przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Woźniak, wiceprzewodnicząca rady Maria 
Bochniak oraz zastępczyni przewodniczącej Komisji 
Kultury Teresa Hebel. 
– Święto Niepodległości to nasz najważniejszy dzień, dla-
tego apelowałem i prosiłem mieszkańców o wywieszanie 
flag. Wielu naszych rodaków oddało życie, abyśmy mieli 
taką możliwość – mówił Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi. 
– Niestety w tym roku nie mogliśmy zorganizować naszej 
rumskiej parady niepodległościowej, a plany były jeszcze 
większe niż w minionych latach. Jestem jednak pewien, 
że odbijemy to sobie w przyszłym roku.
Tego dnia patriotyczne akcenty były widoczne w niemal 
całym mieście – również dzięki mieszkańcom, którzy 
wywieszali biało-czerwone flagi i akcesoria w swojej 
prywatnej przestrzeni. Ponadto, w związku z Narodowym 
Świętem Niepodległości na rondzie im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego został zamontowany na stałe 18-metrowy 
maszt flagowy z włókna szklanego. Na jego szczycie 
powiewa biało-czerwona flaga o wymiarach 3 x 4 metry, 
którą w zależności od okoliczności będzie można pod-
mienić na kaszubską, unijną bądź miejską o tym samym 
rozmiarze.
/raf/

18-metrowy maszt na 
święto niepodległości
rumia | z okazji narodowego święta niepodległości na 
jednym z rond stanął również 18-metrowy maszt flagowy.
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Uczcili pamięć, składając kwiaty
PowiAt | Władze powiatu uczciły rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień przed Narodowym Świętem 

Niepodległości kwiaty na grobie por. 
Westphala w Wejherowie oraz na 
grobie w Piaśnicy złożyli przedsta-
wiciele Samorządu Powiatu Wejhe-
rowskiego. W ten sposób uczczono 
pamięć wszystkich, którzy walczyli 
o wolną i niepodległą Polskę.

W  przeddzień 102. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległo-
ści, Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius, Wicestarosta Jacek Thiel 
oraz Członek Zarządu Powiatu Lu-
dwik Zegzuła, oddali hołd rodakom 
walczącym o wolność ojczyzny. 
Wiązanki kwiatów i znicze zostały 
złożone na grobie por. Augustyna 
Westphala w Wejherowie, ostatnie-
go Komendanta Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski”. Z oka-
zji Święta Niepodległości przedsta-
wiciele powiatu upamiętnili także 

ofiary zbrodni II wojny światowej, 
składając wieńce i zapalając znicze 
na grobie nr 1 w Piaśnicy.

– Każdego roku Narodowe Święto 
Niepodległości obchodziliśmy bar-
dzo radośnie. W tym roku ze względu 
na sytuację epidemiczną w kraju mu-
sieliśmy odwołać marsz niepodległo-
ści, wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych w parku czy Maraton Pieśni 
Patriotycznych w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej – mówiła Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.  – Składając jednak 
wiązanki kwiatów i zapalając znicze 
pamiętamy o naszych bohaterach 
drogi do wolności i o tym, że dzię-
ki ich walce możemy żyć, uczyć się, 
pracować i spełniać swoje marzenia 
w wolnej Rzeczypospolitej i naszej 
małej Ojczyźnie. 
/raf/

fot. UM Rumia


