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Konkurs każdego roku pozwala docenić najpiękniejsze wej-
herowskie balkony, ogrody i ogródki działkowe. Organizo-
wany jest w trzech kategoriach: balkony i okna w domach 
jedno- i wielorodzinnych; ogrody przydomowe oraz ogrody 
działkowe.

Aspekt estetyczny i ekologiczny
Komisja będzie oceniała zgłoszone obiekty w kategorii 
według następujących kryteriów:ogólny wyraz estetyczny; 
różnorodność roślin; kompozycja kolorystyczna roślin, 
pomysłowość kompozycji, walory upiększające, a w przy-
padku ogrodów działkowych  nasadzenia roślin ozdobnych 
i ich utrzymanie; ogródek warzywno-owocowy i jego utrzy-
manie. W tym roku pojawiło się nowe kryterium oceny: 
aspekt ekologiczny (np. zbiornik na deszczówkę, domki dla 
owadów, kompostownik, nieużywanie środków chemicz-
nych do ochrony roślin czy sztucznych nawozów).

zgłoszenie do konkursu
W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik musi wy-
pełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu), 
który jest dostępny na stronie internetowej miasta www.
wejherowo.pl lub w Urzędzie Miejskim w Wejherowie (Kan-
celaria Ogólna,ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo).
Zgłoszenie należy złożyć pisemnie do 30 czerwca 2022 r. 
w Urzędzie Miejskim (ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo) 
lub wysłać za pomocą platformy ePUAP (/6119kdkwc7/
skrytka). Zgłoszenia obiektów do kategorii: ogrody działko-
we dokonuje zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Źródło: UM Wejherowo

25. konkurs nA ukwiecony 
bAlkon lub ogród
wejherowo | do 30 czerwca mieszkańcy mogą 
zgłosić swój ukwiecony balkon lub ogród do konkursu 
organizowanego przez prezydenta Miasta wejherowa. 
konkurs organizowany jest po raz 25., a na laureatów 
czekają atrakcyjne nagrody.

Nagrania do teledysku 
odbywały się w maju. Klip 
kręcony był w pałacu w Kła-
ninie, a teledysk utrzymany 
jest w czarno-białej styli-
styce. A tak Paweł Mała-
szyński podsumował pracę 
z wejherowskimi muzykami 
na swoim Facebooku: To 
była czysta przyjemność 

Sprawdźcie nasz Cover i dajcie znać jak nam poszło ”
Klip reżyserował Robert Jop, a specjalne podziękowania zespół skła-

da dla: Wojciecha Dzielińskiego, Magdaleny Roszkowskiej, Dagmary 
Kołtonowskiej, Karoliny Kass, Magdaleny Labudy, Karoliny Trawińskiej 
i Aleksandry Miotk.

Grupa Spirit in the Forest powstała w 2020 r. Jej skład tworzą: wo-
kalista i klawiszowiec Kamil Podbielski (m.in. Pantoma, White Room, 
Slovenian Girl), gitarzysta Damian Podbielski (m.in. Pantoma, White 
Room, Slovenian Girl), basista Artur Baranowski (PPA, Złoty Kilof) 
i perkusista Kordian Sikorski (Bruno Światłocień, Pantoma). Kwartet 
postanowił zająć się nagrywaniem swoich wersji piosenek zespołu De-
peche Mode.

To już trzeci singiel zespołu. Do tej pory ukazały się: „Strangelove", 
z udziałem popularnej aktorki Katarzyny Figury oraz „Stripped”, w któ-
rym wystąpiła aktorka Sylwia Gliwa. Oba zostały zauważone i wyso-
ko ocenione nie tylko w lokalnych rozgłośniach i portalach, ale także 
w wielu ogólnopolskich stacjach radiowych. W serwisie YouTube mają 
ponad 70 tysięcy wyświetleń.

Źródło: UM Wejherowo
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Teledysk Spirit in 
the Forest
WEJHEROWO | W sieci zadebiutował właśnie klip do utworu De-
peche Mode „A Question of Time" pochodzącej z Wejherowa grupy 
Spirit in the Forest. Zespół zaprosił do projektu Pawła Małaszyńskie-
go, który zaśpiewał i zagrał w teledysku.

– O tym jak doskonale zarządzana jest ta 
placówka najlepiej świadczy fakt, że na prze-
strzeni 50 lat posiadała ona tylko dwóch dy-

rektorów – Elżbietę Kanię i obecną Dorotę 
Muża-Szlas – powiedział prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt. - To dowód olbrzy-

miej pasji, zaangażowania oraz miłości jaką 
wkładają pracownicy w wykonywanie swoich 
obowiązków, ale także o olbrzymiej akceptacji 
społecznej. Jako wejherowianin jestem dumy, 
że w naszym mieście mieści się taka szkoła 
i na co dzień możemy podziwiać występy nie-
zwykle utalentowanych uczniów oraz wycho-
wanków tej placówki.
W koncercie wzięli udział uczniowie oraz na-
uczyciele szkoły, którzy zaprezentowali swo-
je wysokie umiejętności muzyczne zarówno 
w występach solowych, jak i zespołowych. 
Podczas uroczystości została także zaprezento-
wana jubileuszowa publikacja „50 lat Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Wejherowie” upamiętniająca bogatą historię 
szkoły. Zwieńczeniem wydarzenia był niesa-
mowity występ szkolnej orkiestry oraz uroczy-
ste krojenie okolicznościowego tortu. W wyda-
rzeniu wziął udział także zastępca prezydenta 
miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz.
Przypomnijmy, że podczas Dnia Jakuba, który 
odbył się 28 maja prezydent miasta, Krzysztof 
Hildebrandt nagrodził miniaturą statuetki Jakuba 
Wejhera oraz nagrodą prezydenta miasta dyrek-
tor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Wejherowie Dorotę Muża-Szlas.
Źródło: UM Wejherowo
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PSM w Wejherowie ma 
już 50 lat!
WEJHEROWO | 10 czerwca br. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Wejhero-
wie odbył się jubileuszowy koncert z okazji 50-lecia istnienia Szkoły Muzycznej.

Jak informuje Małgorzata Pisarewicz, dyrektor ds. Ko-
munikacji Społecznej i Promocji Szpitali Pomorskich sp. 
z o.o., Dzień Otwarty będzie doskonałą okazją do zoba-
czenia szpitala od środka, nie będąc jego pacjentem, tuż 
przed jego uruchomieniem. W nowoczesnym obiekcie, 
wybudowanym i wyposażonym za blisko 120 milionów 
złotych, znajdą się: Oddział Kardiologii i Angiologii 
Inwazyjnej, Oddział Kardiochirurgii, Blok Operacyjny z 7 
salami operacyjnymi, a także Centralną Sterylizatornią 
i Zakładem Patomorfologii. W czasie wydarzenia będzie 
także możliwość skorzystania z porad fizjoterapeuty, 
a także bezpłatnych badań: poziomu glukozy, EKG, cho-
lesterolu i pomiaru ciśnienia.
Źródło: UM Wejherowo

dzień otwArty kc 
chorób sercA i nAczyń 
w szpitAlu
wejherowo | w poniedziałek, 20 czerwca, w godz. 
16.00-18.00 mieszkańcy wejherowa są zaproszeni na 
dzień otwarty kaszubskiego centrum chorób serca 
i naczyń szpitala specjalistycznego im. F. ceynowy 
w wejherowie, połączonym ze zwiedzaniem obiektu 
oraz piknikiem zdrowotnym.

fot. UM Wejherowo

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Nr 1456/187/2022 i Zarządzenia 
Nr/1457/188/2022 Burmistrza Miasta Rumi z 
dnia 31 maja 2022 roku informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy 
obejmujące lokale użytkowe położone 
w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 12A i ul. 
Dąbrowskiego 8/2, stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczone do oddania 
w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz 
dotychczasowych najemców.

OGłOSZeNie 74/2022/PR-Media-Group/DB
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Półkolonie oferta dla najmłodszych
WEJHEROWO | Wakacje w mieście także mogą być atrakcyjne dla najmłodszych. W Wejherowie rozpoczęły się zapisy na półkolonie letnie „WAKACJE 
W MIEŚCIE - wesoło, aktywnie i bezpiecznie”, które organizowane będą w dwóch wejherowskich szkołach – „piątce” i „dziewiątce”.

W półkoloniach będą mogły wziąć 
udział dzieci mieszkające w Wejherowie 
od zerówki do czwartej klasy szkoły pod-
stawowej, a których oboje rodzice pracują 
zawodowo.

- Po raz pierwszy, z inicjatywy prezyden-
ta Krzysztofa Hildebrandta, organizuje-
my półkolonie letnie zdając sobie sprawę 
z tego, że wakacje są cudownym czasem 
dla dzieci, ale niełatwym organizacyjne dla 
pracujących rodziców – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. ekonomicznych i społecznych. – 
Organizując półkolonie dla najmłodszych 
dzieci z Wejherowa, chcieliśmy chociaż 
w taki sposób pomóc zorganizować opiekę 
dla dziecka w wakacje. Myślę, że zajęcia są 
atrakcyjne i skorzystają na tym zarówno 
dzieci, jak i ich rodzice, zwłaszcza, że dla 

posiadaczy Wejherowskiej Karty Miesz-
kańca oferujemy zniżkę.

Półkolonie letnie odbędą się w dwóch 
terminach: od18 do 29 lipca w Szkole 
Podstawowej nr 9 i od 1 do 12 sierpnia 
w Szkole Podstawowej nr 5. Zajęcia będą 
prowadzone w godz. 8 -16.

W programie półkolonii znajdują się: 
wyżywienie, konkursy, quizy, gry terenowe, 
warsztaty plastyczne, wycieczki, zajęcia mu-
zyczne, sportowo-ruchowe i relaksacyjne, 
gry i zabawy integracyjne, spacery itp.

Koszt uczestnictwa - 750 zł, a dla po-
siadaczy Wejherowskiej Karty Miesz-
kańca – 500 zł.

Rekrutacja trwa do 20 czerwca br. w Szko-
le Podstawowej nr 5 tel. 58 672 16 46 i Szko-
le Podstawowej nr 9 tel. 58 672 20 10.

źródło: UM Wejherowo fo
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Podczas wizyty w Gminie Szemud 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wraz z zastępcami Panią Beatą 
Rutkiewicz oraz Panem Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem zobaczyli postępy przy 
budowie tego ważnego obiektu. Wójt 
Ryszard Kalkowski oprowadził gości po 
inwestycji, która ma być sercem gminy 
oraz szeroko pojętej samorządności.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt był 
pod wielkim wrażeniem tej inwestycji:
-„Centrum Samorządowe w Szemu-
dzie wybiega daleko w przyszłość. 
Sposób zaplanowania i wykorzystania 
jest bardzo nowoczesny. Myślę, że ten 
kompleks definiuje kierunek w którym 
idzie Gmina Szemud. Widzę, że będzie 
to miejsce integracji oraz budowania 
silnego społeczeństwa. Gratuluje miesz-
kańcom, Wójtowi oraz urzędnikom.”
Przypomnijmy, że Centrum Samorządo-
we w Szemudzie będzie skupiać w jed-
nym miejscu najważniejsze jednostki. 
Mieszkańcy otrzymają łatwy oraz kom-

fortowy dostęp do usług urzędowych 
i załatwią wszystkie sprawy w jednym 
miejscu. Zyskają również uczniowie 
ponieważ kompleks będzie mieć również 
ofertę edukacyjną.
Centrum to nowa siedziba Urzędu 
Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, nowoczesna mediateka Biblio-
teki Publicznej Gminy Szemud, poczta, 

wielofunkcyjne centrum konferencyjne 
wraz z sceną i powierzchnią wystawien-
niczą oraz punkty gastronomiczne. Do 
kompleksu należy także Budynek Służb 
Mundurowych, który jest miejscem 
stacjonowania naszej straży pożarnej, 
policji, służb ratunkowych oraz Gminne-
go Zarządzania Kryzysowego.
Źródło: UG Szemud

współprAcA i wyMiAnA doświAdczeń buduje sAMorządy
gMinA szeMud | w budynku centrum samorządowego w szemudzie trwają zaawansowane prace budowlane.

fot. UG Szemud
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To prawdziwa gratka dla fanów dobrej kuchni i jedzenia pod chmur-
ką. Na rodzinny piknik zapraszają FUTRAKI. Kulinarne miasteczko 
stanie w Miejskim Parku Rodzinnym. Food trucki będą karmić miesz-
kańców Redy przez trzy dni od 24-26 czerwca. W piknikowej atmosfe-
rze będzie można spróbować dań z co najmniej 4 kontynentów.

Nie zabraknie dań z kuchni orientalnej, bałkańskiej, śródziemno-
morskiej, a także królujących na wszystkich eventach - amerykańskich 
burgerów i belgijskich frytek. Organizatorzy zapewnią także słodkie 
przekąski, kawę oraz zimne napoje.

Eventy „foodtruckowe” wpisały się na dobre w mapę miejskich wy-
darzeń na świeżym powietrzu. Oryginalne dania z różnych stron świa-
ta, nieoczywiste smaki i nęcące zapachy przyciągają całe rodziny.

Organizatorem zlotu jest organizacja FUTRAKI, która skupia kilkuset 
właścicieli food trucków, wyselekcjonowanych pod względem jakości.

Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świeżych, sezonowych pro-
duktów. Zlot odbędzie się w Miejskim Parku Rodzinnym (parking przy 
amfiteatrze). Wstęp na wydarzenie jest wolny, we wszystkich dniach: 
piątek: 11:00- 21:00, sobota: 11:00-21:00, niedziela 11:00-20:00.

źródło: UM w Redzie

Powitanie lata 
z food truckami 
w Redzie!
REDA | Już 24 czerwca do Redy zawitają miłośnicy gotowania „na 
czterech kółkach”. W dniach 24, 25 i 26 czerwca 2022 r. odbędzie się tutaj 
zlot food trucków, inaugurujący letni sezon gotowania pod chmurką.

Piknik odbędzie się na parkingu 
przy budynku Działu Edukacji Przy-
rodniczej WZNK przy ul. Św. Jacka 
19. Wydarzenie, które organizuje 
Dział Edukacji Przyrodniczej Wejhe-
rowskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych wspólnie z Nadle-
śnictwem Wejherowo, Zakład Usług 
Komunalnych – EKOFABRYKA 
i Urzędem Miejskim w Wejherowie, 
zapowiada się bardzo ciekawie. Będzie 
możliwość spotkania z ciekawymi go-
śćmi – leśnikami i przyrodnikami, 
którzy opowiedzą o swojej pracy, być 
może zdradzą nam jakieś tajemnice 
swojego zawodu. Poznamy ciekawost-

ki związane z ptakami, nietoperza-
mi i innymi stworzeniami leśnymi. 
W programie warsztaty przyrodnicze 
w leśnej odsłonie, Koło Fortuny, gra 
zręcznościowa „traf do kosza”, eko-
lekcje z zakresu segregacji odpadów 
i wiele ciekawych zabaw i gier. 

Podczas Pikniku będzie możli-
wość założenia Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca, złożenie deklaracji do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (których termin złożenia 
mija 30 czerwca) oraz wypełnienia 
ankiety dotyczące Strategii Rozwoju 
Miasta.

Źródło: UM Wejherowo fo
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Piknik Edukacyjny – przyrodniczo i ekologicznie
WEJHEROWO | Poznamy nietoperze i tajemnice lasu, zagramy w przyrodnicze Koło Fortuny, odkryjemy tajemnice zawodu weterynarza 
i posłuchamy opowieści przyrodnika - w sobotę, 25 czerwca, w godz. 11-15 w wejherowskim parku odbędzie się Piknik Edukacyjny. Będzie 
dużo atrakcji przyrodniczych i ekologicznych.

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?
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Misternicy Kaszubscy z rąk prezydenta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hildebrandta otrzymali czek 
na kwotę 10 tys. zł w ramach podziękowania 
za ich wkład w historię miasta. Pomysłodawcą 
oraz założycielem Stowarzyszenia Misternicy 

Kaszubscy jest Wojciech Rybakowski, który 
pełni rolę prezesa stowarzyszenia oraz reży-
sera tych wyjątkowych inscenizacji. Podczas 
misterium aktorzy przebrani są w stylizowane 
stroje ówczesnej Jerozolimy. Ta nietypowa dro-

ga krzyżowa przyciąga do Wejherowa tysiące 
ludzi. Na przestrzeni tego czasu wydarzenie to 
zyskało status jednej z najważniejszych rekon-
strukcji historycznych w regionie.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
pogratulował Misternikom jubileuszu oraz pod-
kreślił, że działalność stowarzyszenia jest nie-
zwykle istotna dla wszystkich mieszkańców. 
-Bardzo się cieszę, że chór Misterników, mógł 
wystąpić z profesjonalnymi muzykami. Włoży-
li w sobotni występ bardzo dużo pracy, której 
przewodniczyła Weronika Korthals. Ci którzy 
byli na koncercie mogli poznać doskonały efekt 
tej pracy. Cieszymy się z pamiątek, które zostaną 
po naszym jubileuszu, to jest wydana płyta CD 
z muzyka z Misterium, a także film ukazujący 
Misterium Wejherowskie. Jesteśmy wdzięczni za 
przemiłe prezenty, czyli doskonały reportaż au-
torstwa TTM pt. „Misternicy Kaszubscy” oraz, w 
sposób szczególny, z kwoty 10 tys. złotych daro-
wanych przesz Miasto Wejherowo, która jeszcze 
bardziej udoskonali nasze Misterium. Wielką 
wdzięczność wyrażamy dla sponsorów. - mówił 
Wojciech Rybakowski, pomysłodawca i założy-
ciel Stowarzyszenia Misternicy Kaszubscy.
Źródło: UM Wejherowo
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Misternicy Kaszubscy 
uczcili swoje 20-lecie
WEJHEROWO | Z okazji 20-lecia wystawiania Misterium na Kalwarii Wejherowskiej odbyła się msza 
święta, a po niej premiera filmu "Misterium" i koncert przy kościele Trzech Krzyży.

OGłOSZeNie 53/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został Wykaz Nr Xiii stanowiący załącznik do 
Zarządzenia Nr 1473/204/2022 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 13 czerwca 2022 roku obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako 
działka nr 129/20 obr. 20, położoną w Rumi w rej. 
ul. Rybaków, stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego.
Wykaz zamieszczony został na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl

Rumia, dnia 14.06.2022r.

OGłOSZeNie 75/2022/PR-Media-Group/DB

Nekrologi
Kondolencje

Dzięki tej umowie zyska młodzież 
kształcąca się w zawodach branży 
logistyczno-spedycyjnej. Od nowego 
roku szkolnego uczniowie PZS nr 3 
w Wejherowie będą mogli zdobyć 
doświadczenie współpracując z Firmą 
Iglotex. Na mocy umowy strony 
zadeklarowały wzajemne działania 
w zakresie tworzenia nowoczesnego 
i atrakcyjnego dla młodzieży 
wizerunku szkolnictwa zawodowego. 
Wspólne przedsięwzięcia polegać 
będą na podejmowaniu działań 
w celu jak najlepszego przygotowania 

młodzieży do przyszłej pracy 
zawodowej. 
– To ważne i bardzo potrzebne 
porozumienie ze względu na 
dynamicznie rozwijającą się branżę 
logistyczno-spedycyjną i w związku 
z tym z potrzebą aktywnego 
działania na rzecz kształcenia 
zawodowego w tym obszarze oraz 
koniecznością wdrażania uczniów do 
wykorzystywania zdobytej wiedzy 
w praktyce – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.
Głównym celem umowy jest realizacja 

wspólnych działań w zakresie 
kreowania modelu absolwenta 
posiadającego wiedzę i umiejętności, 
pozwalających na podjęcie pracy 
w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
– W ramach porozumienia 
przewidziano szkolenia dla uczniów 
i nauczycieli, praktyki zawodowe, 
spotkania tematyczne, wykłady, 
szkolenia z pracownikami Firmy 
Iglotex oraz inne działania w obszarze 
kształcenia kadr – wycieczki 
dydaktyczne, konkursy branżowe 
i inne przedsięwzięcia, których 
efektem będzie podniesienie 
umiejętności i kompetencji przyszłych 
pracowników branży logistyczno-
spedycyjnej – mówi Dyrektor PZS nr 3 
w Wejherowie Wojciech Rogocki.
Iglotex – to polskie przedsiębiorstwo 
przemysłu spożywczego z siedzibą 
w Skórczu. W ofercie przedsiębiorstwa 
znajdziemy m.in. gotowe dania 
mrożone i lody. Firma zajmuje się 
także produkcją i sprzedażą ryb 
oraz produkcją dla gastronomii. 
Przedsiębiorstwo posiada centra 
dystrybucyjne na terenie całej Polski, 
w tym także w Trójmieście.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

porozuMienie o współprAcy pAtronAckiej z iglotexeM
powiAt | w powiatowym zespole szkół nr 3 im. ks. edmunda roszczynialskiego w wejherowie podpisano porozumienie 
o współpracy patronackiej z Firmą iglotex.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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komisja europejska zatwierdzi-
ła krajowy plan odbudowy, czy 
to dobra wiadomość?

Zanim odpowiem, to ważne przy-
pomnienie. Po pierwsze zatwier-
dzenie planu nie oznacza wypłaty 
pieniędzy, których uruchomienie 
obwarowane jest realizacją tzw. 
kamieni milowych, a więc przywró-
ceniem praworządności w Polsce. 
Po drugie środki, które napędzają 
już teraz gospodarki krajów UE, 
w Polsce zostaną uruchomione 
z dużym opóźnieniem i będziemy 
mieli mniej czasu na ich wydanie, 
co na pewno wpłynie negatywnie 
na efektywność projektów. Nale-
ży również wspomnieć, że Polska 
już utraciła możliwość uzyskania 
zaliczki 4 mld Euro, o którą można 
było się ubiegać w 2021 r. Konflikt 
rządu Zjednoczonej Prawicy z UE 
naprawdę dużo nas kosztował, bo 
musimy do powyższego rachun-
ku doliczyć niemal miliard złotych 
kary nałożonej przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE. 

wróćmy zatem do pytania: 
czy takim razie to dobra wido-
mość?

Oczywiście, że tak i trzeba się 
cieszyć z tego, że Komisja Euro-
pejska chce odblokowa

 te środki, bo - parafrazując byłą 
premier - te pieniądze się Polkom 
i Polakom należą. Niezrozumiały 
jest natomiast upór rządu w tej 
sprawie, bo 36 mld Euro na rozwój 
to niebagatelna kwota dla kraju, 
który zmaga się z poważnym kry-
zysem. Są to przede wszystkim 
pieniądze dla przedsiębiorców, 
których możliwości inwestycyj-
ne zostały mocno ograniczone 
przez kryzys i drenujący finanse 
firm tzw. Polski Ład. To również 
niebagatelne pieniądze dla samo-
rządów, które zmagają się z po-
ważnym ubytkiem w dochodach. 
Przypomnę, że nasza prognoza 
przewiduje, że Polski Ład pozbawi 
tylko pomorskie samorządy około 
2 miliardów dochodów rocznie. 
Z drugiej strony inflacja i rosnące 
koszty energii i usług powodują, 
że wyraźnie zahamowały inwe-
stycje w samorządach, a niektóre 
mają problem ze sfinansowaniem 
zadań własnych.

przecież rząd uruchomił spe-
cjalny program skierowany do 
samorządów.

Owszem, ale podkreślmy dobit-
nie – rząd najpierw ubezwłasno-

wolnił samorządy zabierając im 
pieniądze z dochodów własnych 
(którymi mogły rozporządzać 
zgodnie z lokalnymi priorytetami), 
a teraz rozdaje środki „znaczone”, 
w dodatku zaciągnięte na kredyt. 
W przypadku naszego regionu 
ubytek obliczany na ponad 2 mi-
liardy złotych zrekompensowano 
pieniędzmi z kredytu w kwocie 
1,5 miliarda złotych. W innych re-
gionach jest podobnie. Co gorsza 
wiele samorządów po pierwszej 
edycji konkursu ogłosiło prze-
targi, w których proponowane 
dziś ceny są znacznie wyższe od 
szacowanych. Te samorządy mają 
teraz problem z zabezpieczeniem 
wkładu, bo nie posiadają wystar-
czających środków własnych. 
Koło ratunkowe rzucone przez 
rząd może dla wielu okazać się 
kołem z betonu. 

to znaczy, że program który 
ma umożliwiać samorządom 
inwestowanie nie spełnia tego 
zadania?

Dużo bardziej proinwestycyjnie 
zadziałałoby nie zabieranie do-
chodów samorządom  niż tworze-
nie kredytowanych programów, 
których zasady powodują wzrost 
kosztów inwestycji. Zresztą nie 
jest to pierwszy nieudany pro-
gram rządowy mający „pobudzić 
gospodarkę” (wszyscy znamy 
chociażby Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych). Tymczasem 
mamy spadek inwestycji w relacji 
do PKB (16,6% w 2021 – W 2015 
r. było to 20,1%) i to w momencie 
kiedy średnia unijna rośnie. Zda-
je się więc, że osławione rządo-
we programy nie działają. Więcej 
- cała polityka rządu prowadzi 
nas do coraz głębszego kryzysu, 
a skończyć może się recesją. 

rząd za kryzys obwinia wojnę 
i covid.

Bądźmy poważni. Oczywiście 
za część efektu inflacyjnego od-
powiada tocząca się wojna, ale 
rosnącą dynamicznie inflację 
mieliśmy już na przełomie 2019 
i 2020 roku, czyli przed pande-
mią. A jej przyczyną były wydatki 
i zła polityka makroekonomiczna 
rządu. Kolejne kryzysy tylko infla-
cję wzmocniły, a obecnie jest ona 
tak wysoka, że w całości pożera 
podwyżki pensji, zaś różnica po-
między pensją nominalną i realną 
rośnie. Polskie społeczeństwo 
ubożeje i nie zmienią tego kolej-

ne dodruki pieniędzy i „dosypy-
wanie” ich w różne miejsca. Co 
gorsza lawinowo rośnie dług pań-
stwa, który spłacać będą kolejne 
pokolenia. 

jest aż tak źle?
Niestety, dzisiaj wszyscy płaci-

my rachunek za rządy PiS. Płacą 
go szpitale w coraz wyższych 
kosztach funkcjonowania, samo-
rządy borykające się z realizacją 
własnych zadań, wyśmiewani 
przez rząd przedsiębiorcy w co-
raz wyższych obciążeniach fiskal-
nych, kredytobiorcy w wyższych 
ratach za zakup wymarzonego 
mieszkania, czy młode małżeń-
stwa chcące kupić mieszkanie, 
które nie mogą tego zrobić ze 
względu na drastyczną obniż-
kę zdolności kredytowej. Płacą 
wszyscy i na każdym kroku. 

nie ma na to jakiejś recepty?
Zdaniem ekonomistów jest kilka. 

Jedną z nich jest polepszenie re-
lacji w UE oraz odmrożenie środ-
ków unijnych, o którym rozma-
wialiśmy na początku, a co może 
stanowić osłonę dla rosnących 
kosztów realizowanych inwesty-
cji. Nie tylko KPO, ale uruchomie-
nie pieniędzy w ramach nowego 
budżetu z pewnością da silny 
impuls inwestycyjny i rozwojowy. 
Jest to tym bardziej ważne, że 
Unia kładzie nacisk na inwestycje 
w odnawialne źródła energii oraz 
jej oszczędzanie, czy ekologiczny 
transport publiczny. Ma to nieba-
gatelne znaczenie nie tylko dla 
naszego środowiska naturalnego 
ale również jest ważne w obliczu 
toczącej się wojny i wyzwań ener-
getycznych z tym związanych. 
Potrzebujemy również stabilne-
go i przewidywalnego systemu 
podatkowego oraz wiarygodnej 
polityki makroekonomicznej, za-
równo fiskalnej jak i pieniężnej. 
Dzisiaj Prezes NBP, jednej z naj-
ważniejszych instytucji Państwa 
Polskiego jest obiektem kpin 
i osobą niewiarygodną, a przepi-
sy podatkowe zmieniają się jak 
w kalejdoskopie. Wybór Adama 
Glapińskiego na drugą kadencję 
nie jest niestety dobrym progno-
stykiem na przyszłość.

rząd jednak zapowiada kolejne 
programy socjalne…

To zdaje się jest jedyna oferta 
tego rządu, która niestety przy-
nosi mieszkańcom coraz mniejsze 

korzyści. Przy tak dużej inflacji 
kolejne transfery finansowe mają 
coraz mniejsze znaczenie, bo nie 
rozwiązują źródła problemu, któ-
rym jest drożyzna. Można powie-
dzieć, że rząd chce zasypywać 
problem coraz większą ilością, 
coraz mniej wartego pieniądza. 
To prosta droga do hiperinfla-
cji, którą mieliśmy w latach 90. 
ubiegłego wieku. Warto również 
pamiętać, że w ostatecznym ra-
chunku najwięcej na inflacji za-
wsze tracą grupy najsłabsze, te 
które rząd rzekomo chce chronić. 
Właściwie trudno znaleźć obszar 
naszego państwa, który ten rząd 
uporządkował.

to znaczy?
Narastają nierozwiązane pro-

blemy w obszarze bezpieczeń-
stwa energetycznego. Rząd nie 
dość, że zahamował rozwój zie-
lonej energii, to doprowadził do 
gigantycznego marnotrawstwa 
przy budowie bloku energetycz-
nego w Ostrołęce – bezpowrotnie 
utracono 1,3 mld złotych. Rząd 
sprzedaje majątek niezwykle do-
chodowej Grupy Lotos, w dodat-
ku za małe pieniądze i w momen-
cie, kiedy w Ukrainie trwa wojna, 
co wydaje się wprost działaniem 
antypolskim. Narastają problemy 

w służbie zdrowia, psychiatria 
a w szczególności dziecięca leży 
na łopatkach i nawet nasze wysił-
ki mogą okazać się niewystarcza-
jące w obliczu kryzysu i bierności 
rządu. Mamy do czynienia z kry-
zysem demograficznym i tylko 
cztery polskie województwa, 
w tym pomorskie, się nie wylud-
niają. O polskim systemie eduka-
cji, kondycji zawodu nauczyciela 
nie ma nawet co wspominać, bo 
razem z ministrem edukacji tkwi-
my w XIX wieku.

dosyć ponura konstatacja…
Ale prawdziwa. Nie jest jednak 

tak, że sytuacja jest bez wyjścia. 
Dzisiaj Polska nie jest odporna 
na kryzysy, a trudno nie odnieść 
wrażenia, że obecny rząd do tych 
globalnych dorzuca własne – cho-
ciażby nikomu niepotrzebny kry-
zys w relacjach z Unią Europej-
ską. W wielu obszarach państwo 
polskie potrzebuje uporządkowa-
nia i impulsów rozwojowych. Po-
trzebuje tego i Polska powiatowa 
i metropolia. Trzeba dać nadzieję 
na to, że Polska może być nowo-
czesnym, demokratycznym pań-
stwem, w którym dbamy o śro-
dowisko naturalne i dostrzegamy 
wszystkich obywateli, w szcze-
gólności tych wykluczonych.
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Krajowy Plan Odbudowy, czyli rząd rzuca 
koło ratunkowe. Z betonu.

Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.
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Pierwsze przejście znajduje się 
na skrzyżowaniu ulic Łąkowej 
i Spokojnej, drugie w obrębie 
skrzyżowania ulic Pawła Bielawy 
z Aleją Jana Pawła II.
- Oba przejścia znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 na ul. Łąkowej – mówi 
Krzysztof Krzemiński, Burmistrz 
Miasta Redy – Ich przebudowa 
wpisuje się w cykl działań popra-
wiających bezpieczeństwo dzieci 
na drodze do szkoły. Wcześniej 
pozyskiwaliśmy już środki ze-
wnętrzne na wykonanie dwóch 
wyniesionych i doświetlonych 
przejść dla pieszych w rejonie 

ulicy Rekowskiej i Szkoły Podsta-
wowej nr 5.
Skrzyżowanie ulic Pawła Bielawy 
z Aleją Jana Pawła II jest obecnie 
skrzyżowaniem wyniesionym, co 
zmusza przejeżdżające samocho-
dy do znacznego ograniczenia 
prędkości. Oba przejścia zostały 
doświetlone za pomocą energo-
oszczędnego oświetlenia LED.
Na realizację inwestycji miasto 
pozyskało dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Łącznie oba zadania kosztowały 
prawie 160 tysięcy złotych, 
z czego niemal połowę stanowiły 
środki rządowe.
Źródło: UM w Redzie

poprAwiA się bezpieczeństwo nA drodze do szkoły
redA | korzystając z dofinansowania z rządowego Funduszu rozwoju dróg, w redzie zakończono przebudowę dwóch 
przejść dla pieszych.

fot. UM w Redzie

- Dotarły do nas informacje o prowadzonych 
rzekomo kontrolach domowych pieców – 
mówi Halina Grzeszczuk, zastępca burmistrza 
Redy - osoby przedstawiające się jako urzęd-
nicy umawiają się na spotkania, obiecując po-
moc w uzyskaniu dofinansowania na wymianę 
starego pieca. Podkreślamy, że obecnie Urząd 
Miasta w Redzie nie prowadzi takich kontro-
li, a do dyspozycji mieszkańców jest punkt 
informacyjno – konsultacyjny Programu 
„Czyste Powietrze” znajdujący się w Urzędzie, 
gdzie pracownicy całkowicie bezpłatnie służą 

informacją i pomocą w przygotowaniu wnio-
sku o dofinansowanie. Nie prowadzimy także 
żadnych akcji zbierania deklaracji CEEB poza 
Urzędem Miasta, bezpośrednio u mieszkań-
ców w domach.

Urząd Miasta w Redzie zapewnia, że syste-
mowe, prowadzone przez miasto kontrole źró-
deł ciepła poprzedzone będą komunikatami 
na miejskiej stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych.

- W przypadku przeprowadzania jakiejkol-
wiek kontroli, urzędnik zobowiązany jest oka-

zać podpisane przez Burmistrza Miasta Redy 
upoważnienie i legitymację służbową. Nasi 
pracownicy wykonujący zadania kontrolne są 
wyposażeni w takie dokumenty i zawsze się le-
gitymują – dodaje Halina Grzeszczuk.

W każdym przypadku, który budzi nasze 
podejrzenia należy się starannie upewnić, że 
mamy do czynienia z osobą, za którą się podaje. 
Jeżeli ktoś przedstawia się jako pracownik in-
stytucji, najprościej to sprawdzić telefonicznie, 
dzwoniąc bezpośrednio do danego urzędu.

Źródło: UM w Redzie

Urząd nie prowadzi kontroli pieców w domach
REDA | Do Urzędu Miasta w Redzie docierają sygnały o osobach przedstawiających się jako urzędnicy prowadzący kontrole źródeł ciepła. 
Władze miasta zapewniają, że żadne kontrole nie są obecnie prowadzone.

XV Szemudzki Przegląd Orkiestr 
i Zespołów Dętych – Szemud 2022

GMINA SZEMUD | 19 czerwca Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie organizuje jedną ze swych sztandarowych imprez – 
Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych.

W tym roku odbywać się on będzie 
po raz piętnasty. Impreza ma charakter 
otwarty a wstęp na nią jest wolny. Roz-
pocznie się o godz. 14.00 uroczystą Mszą 
św. odprawioną w intencji uczestników 
w kościele pw. Św. Mikołaja w Szemudzie. 
Po jej zakończeniu orkiestry przejdą pa-
radnie ulicami Szemuda do hali sporto-
wej, gdzie odbędzie się koncertowa część 
uroczystości. Przemarszowi przyglądać 
się będzie publiczność i ona przyzna swo-
je nagrody za przemarsz właśnie. Głoso-
wanie odbędzie się to poprzez wrzucenie 
do koszyczka kartki z wypisaną nazwą 
zespołu. Nagrody zostaną wręczone jesz-
cze podczas trwania imprezy. Do udziału 
w Przeglądzie w tym roku zgłosiło się 9 
orkiestr, tak więc chcąc wysłuchać całego 
koncertu należy zarezerwować czas do 
19.00.

Oto jak przedstawia się program nie-
dzielnego Przeglądu:

14.00–Msza św. w kościele pw. Św. Mi-•	
kołaja w Szemudzie

14.45–Uroczysty przemarsz ulicami do •	
GCKSiR 
15.15–Powitanie i uroczyste otwarcie •	
Przeglądu 
15.20–wspólne wykonanie utworu obo-•	
wiązkowego
KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ•	
15.30 – Orkiestra Dęta Gminy Szemud •	
15.50 - Orkiestra Dęta Gminy Linia •	
16.10 – Orkiestra Dęta Gminy Wejhe-•	
rowo 
16.30 – Orkiestra Dęta Gminy Kosako-•	
wo 
16.50 – Gminna Orkiestra Dęta Żuko-•	
wo 
17.10 – Gminna Orkiestra Dęta Łęczyce •	
17.30 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta •	
OSP Postomino 
17.50 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta •	
Gminy Sierakowice 
18.10 - Orkiestra Dęta Gminnego •	
Ośrodka Kultury w Luzinie 
18.30 – Ogłoszenie wyników głosowania •	
o Nagrodę Publiczności oraz wręczenie 

podziękowań 
18.50 – Zamknięcie Przeglądu•	

Wszystkie wykonania zostaną nagrane 
i opublikowane na profilu fb Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Sze-
mudzie, gdzie ponownie publiczność – 

tym razem szersza – facebookowa, poprzez 
polubienia będzie mogła wybrać swoich 
ulubieńców. Jednocześnie muzyka dotrze 
do wielu miłośników muzyki, którzy z róż-
nych przyczyn nie mogli osobiście dotrzeć 
na Przegląd. W czasie trwania imprezy 

czynna będzie kawiarenka, którą przygo-
tują panie z KGW Szemud, będzie więc 
można ucieszyć nie tylko duszę muzyką 
ale i podniebienie pysznymi, domowymi 
ciastami.

Źródło: UG Szemud
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Pod pojęciem gospodarki leśnej kryje się szereg działań mających na celu 
zapewnienie trwałości i możliwości biologicznego odtwarzania lasów. O tym 
opowiadali w Redzie obecni na spotkaniu Nadleśniczy Nadleśnictwa Wej-
herowo Jacek Szulc, jego zastępca Piotr Karbownik oraz leśniczy Leśnictwa 
Nanice Waldemar Lisius. Omawiano plany gospodarki leśnej w Puszczy 
Darżlubskiej oraz czemu służy i jak przebiega planowa wycinka drzew.

- Nasze miasto zajmuje powierzchnię ponad 3 tysięcy hektarów, z czego 
prawie połowę stanowią lasy – mówi Halina Grzeszczuk, zastępca burmi-
strza – Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo lasu z terenami zurbanizowany-
mi, gospodarka leśna jest dla Redy jednym z kluczowych tematów, a współ-
praca samorządu z Lasami Państwowymi układa się bardzo dobrze.

Wiele pytań dotyczyło wycinki drzew. Leśniczy opowiadali o systemie 
uzgadniania planów wycinek z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, o cy-
klu życia drzewa i kiedy drzewo najlepiej wyciąć, aby nie naruszyć ekosyste-
mu, a zarazem móc pozyskać cenny surowiec.

Spotkanie zakończyła zorganizowana przez Nadleśnictwo Wejherowo 
wizyta studyjna w Puszczy Darżlubskiej, gdzie przykładami zilustrowano 
kwestie omawiane w Urzędzie.

-Dziękujemy Nadleśnictwu Wejherowo za tę cenną inicjatywę – mówi 
Halina Grzeszczuk – Spotkanie było bardzo potrzebne, co zgodnie podkre-
ślali wszyscy uczestnicy.

Źródło: UM w Redzie

Rozmawiali 
o gospodarce leśnej
REDA | W ubiegłym tygodniu w redzkim magistracie odbyło się spotkanie na 
temat gospodarki leśnej. Udział wzięli przedstawiciele Lasów Państwowych, 
miejscy urzędnicy, przedstawiciele Rady Miejskiej i Redzka Rada Seniorów.
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Szkoła łączy 
pokolenia

Autorką zwycięskiego projektu Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego jest Lilianna Breen, która rów-
nież pełni funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 9. Projekt wsparła dyrektor 
szkoły, Olga Tomaszewska wspólnie z nauczycielami 
oraz pracownikami.

Głównym założeniem projektu była wspólna inte-
gracja wejherowskiej społeczności oraz dobra zabawa. 
Festyn cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców, co podkreślał zastępca prezyden-
ta miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz – Bardzo się cieszę, 
że piknik „Szkoła łączy pokolenia” zebrał aż tylu miesz-
kańców w różnym wieku. Chciałbym także serdecznie 
podziękować autorce zwycięskiego projektu Pani Lilia-

nie Breen oraz Pani dyrektor Oldze Tomaszewskiej za 
zorganizowane tak wspaniałego wydarzenia.

Podczas festynu działała duża strefa gastronomicz-
na, gdzie można było posmakować między innymi 
pysznych ciast, a także skosztować znakomitej gro-
chówki, bigosu czy chleba ze smalcem. Bardzo dużą 
popularnością wśród uczestników festynu cieszyła się 
loteria fantował. Prowadzono warsztaty chemiczne, 
plastyczne, garncarskie oraz pierwszej pomocy. Do-
datkowymi atrakcjami był pokaz starych samocho-
dów, nowoczesnych motorów, egzotycznych ptaków. 
Nie zabrakło także prezentacji Policji, Straży Pożar-
nej oraz Straży Miejskiej.

Źródło: UM Wejherowo

WEJHEROWO | W Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie odbył się festyn 
integracyjny pn. „Szkoła łączy pokolenia”. Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.
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Świetnie bawiły się całe 
rodziny, które rywalizowały 
w różnych grach i zaba-
wach prowadzonych m.in. 
przez sołtysa Mariusza 
Długowolskiego.
-Gratulujemy sołtysowi 
i sołectwu kapitalnej orga-
nizacji wydarzenia, które 
połączyło całą społeczność 
– informuje Urząd Gminy 
Szemud.
Podczas festynu można 
było wysłuchać koncer-
tu Orkiestra Dęta Gminy 
Szemud prowadzonej przez 
Wojciech Kubik.
Organizatorzy przygotowali 
dla najmłodszych mnóstwo 
atrakcji m.in. kąpiel w pianie (dzięki zaangażowaniu i współpracy z Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kielnie), dmuchaniec, plecenie warkoczyków, konkursy sportowe, zmywalne tatuaże, prze-
ciąganie liny, ognisko z kiełbaskami czy też watę cukrową.
Stół był pełen łakoci i owoców w których królowała truskawka. Dla startujących w zawodach 
sportowych przygotowane były nagrody, które wręczał królik.
-Jeszcze raz gratulujemy wszystkim organizatorom i wolontariuszom tego przedsięwzięcia, na 
czele z sołtysem wsi Kowalewo Mariuszem Długowolskim. - dodaje urząd gminy.
Źródło: UG Szemud

Na odpust w uroczystość Świętej Trójcy 
przybywają pielgrzymi z północnych Kaszub, 
stąd też nazywany jest odpustem morskim. 
Niedzielną sumę odpustową odprawił o. 
Franciszek Chodkowski, wikariusz prowincji 
św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniej-
szych w Poznaniu, który z zainteresowaniem 
przyglądał się wszystkim uroczystościom 
kalwaryjskim, a szczególnie powitaniu i po-
żegnaniu pielgrzymek, które zaprezentowały 

zebranym mieszkańcom święte obrazy.
Eucharystię dodatkowo uświetniły śpiewem 
połączone chóry z rejonu całych Kaszub.
W nabożeństwie uczestniczył również ks. 
Daniel Nowak, infułat kapitulny kapituły 
kolegiackiej wejherowskiej oraz władze 
powiatu i miasta – prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca 
Arkadiusz Kraszkiewicz.
źródło: UM Wejherowo

wspAniAłA zAbAwA nA Festynie 
rodzinnyM w kowAlewie

odpust trójcy świętej nA 
wejherowskiej kAlwArii

gMinA szeMud | Festyn rodzinny w kowalewie odbył się w minioną sobotę (11 czerwca). 
impreza była skierowana do najmłodszych mieszkańców sołectwa w ramach Międzynaro-
dowego dnia dziecka.

wejherowo | pielgrzymi z kilkunastu miejscowości powiatów puckiego, wejherowskiego 
oraz z gdyńskich parafii przybyli na wejherowską kalwarię na odpust trójcy świętej, zwany 
też morskim. uroczystości połączone były z obchodami 20-lecia wejherowskiego Misterium.

fot. UG Szemud

fot. UM Wejherowo

Burgery, frytki, makarony z woka, meksykańskie 
tacos, a może gruzińskie chinkali? Będzie w czym 
wybierać! Festiwal Smaków Food Truck zagości 
w Wejherowie po raz szósty.

Smakołyki serwowane przez restauracje na kółkach 
od lat zdobywają fanów w całej Polsce. W Wejhero-
wie po raz pierwszy pojawiły się w 2018 roku i od 
razu zaskarbiły sobie sympatię mieszkańców miasta 

i okolic. Dań, które na co dzień nie goszczą na na-
szych stołach, ponownie będzie można próbować aż 
przez dwa dni.

-Zapraszamy w sobotę od godz. 12 do 21, a w nie-
dzielę od godz. 12 do 22. Więcej informacji i smaczne 
konkursy dostępne będą na facebookowy profilu wy-
darzenia: Festiwal Smaków FOOD Trucków

źródło: UM Wejherowo
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Festiwal Smaków Food Truck
WEJHEROWO | 18 i 19 czerwca w Wejherowie pojawią się mobilne restauracje serwujące pyszności 
z najróżniejszych stron świata.
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Piknik Rodzinny z wejherowskimi szczypiornistami przyciągnął wielu 
sympatyków klubu i kibiców. Wśród gości był również Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Podczas Pikniku uczestnicy wzięli udział w różnych konkurencjach 
sportowych i sprawnościowych i spróbowali swoich sił – pod okiem 
zawodników i trenerów klubu - w grze w piłkę ręczną. Najmłodsi korzy-
stali z zabawy na dmuchańcach. Były przekąski, grill i wata cukrowa.

Źródło: UM Wejherowo
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Rodzinnie z Tytanami
WEJHEROWO | Zawody sportowe, zabawy i atrakcje dla najmłod-
szych, treningi z zawodnikami i trenerami - tak wyglądał Piknik 
Rodzinny z wejherowskimi Tytanami, który odbywał się w Centrum 
Sportu Tytani przy ul. Kochanowskiego.
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Z tej okazji, w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie wójta Przemysława 
Kiedrowskiego z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Gdańsku- Jerzym 
Auksztolem oraz Aleksandrą Sarnowską– konsultantem Pomorskiego 
Ośrodka Badań Regionalnych przy Urzędzie Statystycznym w Gdańsku. 
W trakcie spotkania odbyło się przekazanie siedmiu laptopów wraz z ak-
cesoriami, które stanowiły nagrodę dla samorządu z największą liczbą osób 
fizycznych, które dokonały samospisu internetowego. Wójt złożył także 
podziękowania dla całego zespołu spisowego, który pracował przy Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

źródło: UG Wejherowo

Gmina Wejherowo 
z nagrodą za spis 
powszechny
GMINA WEJHEROWO | Gmina Wejherowo zajęła 4 miejsce w woje-
wództwie pomorskim w konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową 
gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W tym roku w konkursie wzięło udział 
200 osób, w tym 126 dzieci. Łącznie na 
konkurs wpłynęło 386 prac ukazujących 
piękno wszystkich szkół haftu kaszub-
skiego. W tegorocznej edycji szczególną 
uwagę komisji zwróciły prace haftu 
czepcowego, do których hafciarki 
czerpały inspirację z dawnych czepców 
pochodzących ze zbiorów Muzeum Ka-
szubskiego w Kartuzach, gdzie odkryły 
czepce wyszywane złotem i barwnym 
jedwabiem i zastosowały to zestawienie 
w swoich pracach.
– Powiat Wejherowski wraz z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie od wielu lat jest 
w gronie partnerów konkursu, z czego 
bardzo się cieszymy. Kaszubi mogą się 
pochwalić wieloma dziedzinami twór-
czości ludowej, z których najbardziej 
znany jest haft kaszubski. Dlatego tak 

ważne jest podtrzymywanie i pielęgno-
wanie kultury oraz przekazywanie jej 
młodemu pokoleniu  – mówi Wicestaro-
sta Wejherowski Jacek Thiel.

Wśród nagrodzonych wejherowianek 
znalazły się m.in.: Teresa Dembkowska, 
Maria Michałowska, Teresa Dominik, Elż-
bieta Malewska oraz Ludwika Wesserling.
Celem konkursu jest m.in. upowszech-
nianie wartości i atrakcyjności różnych 
szkół haftu kaszubskiego, aktywizowa-
nie środowiska twórczego zajmującego 
się haftem oraz pozyskiwanie nowych 
twórców i młodych talentów.
Konkurs objęło honorowym patronatem 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Marszałek Województwa Pomor-
skiego, Starosta Wejherowski, Burmistrz 
Miasta Żukowa oraz Wójt Gminy Linia.
Warto dodać, że konkurs został dofi-
nansowany przez Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, w ramach powiatowego 
kalendarza imprez.
Źródło: Starostwo powiatowe 
w Wejherowie

konkurs hAFtu kAszubskiego w lini
powiAt | w gminnym domu kultury w lini podsumowano xxVii edycję ogólnopolskiego konkursu haftu kaszubskie-
go im. edmunda szymikowskiego.
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