
Dołącz Do naszego zespołu!

Chciałeś być zawsze w centrum wydarzeń, wiedzieć co się dzie-
je w najbliższej okolicy szybciej, niż inni? Fascynowała Cię praca 
w mediach i codzienna dawka adrenaliny związana z zawo-
dem reportera? Teraz możesz to wszystko zrealizować – wyślij 
swoje CV i dołącz do naszego zespołu redakcyjnego! Już dziś 
możesz zostać dziennikarzem!
str. 3

2. miejsce na świecie!

Czwartoklasiści ze Szkoły Podsta-
wowej Sióstr Zmartwychwstanek 
w Wejherowie zdobyli w konkur-
sie „Odyseja Umysłu” tytuł Mistrza 
Świata, zajmując drugie miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Po-
konali drużyny m.in. z Chin, Indii, 
Rosji i USA. 
str. 2

Przebudowa nabiera temPa

Roboty budowlane na ul. Koperni-
ka rozpoczęły się w zeszłym roku. 
Z uwagi na przebudowę infra-
struktury podziemnej zakres prac 
jest bardzo duży. Obecnie widać 
już zarys samej ulicy, chodni-
ków, jak również przydomowych 
ogródków. 
str. 3
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Dodatkowo, od 1 lipca 2021 roku planowane 
jest zwiększenie obecnych progów docho-
dowych uprawniających do podwyższonego 
poziomu dofinansowania.

Wycofanie dotacji na kotły WęgloWe
Program Czyste Powietrze dopuszcza 
rozpoczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed 
datą złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Wszystkie osoby, które złożą wniosek 
o dofinansowanie, zakupią i zamontują 
kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 roku 
otrzymają dotację na te wydatki (zostanie 

dodany odpowiedni przypis w załączniku 
2 i 2a do programu). Należy też w tym ter-
minie przedłożyć fakturę za kocioł. Uwaga! 
Warunki te nie dotyczą wniosków złożonych 
przed datą wejścia w życie zmian w progra-
mie (planowane od 1 lipca 2021).
Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można 
otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego. 
Zmiany wprowadzone zostały zgodnie z wy-
tycznymi Komisji Europejskiej oraz zapisami 
Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego 
Ładu. W wielu województwach, w tym w na-
szym regionie, obowiązują uchwały anty-
smogowe, które nakazują wymianę starych 
kotłów węglowych i ograniczają możliwość 
stosowania paliwa stałego – węgla.

PodWyższenie ProgóW dochodoWych
Dla gospodarstw jednoosobowych próg 
dochodowy wzrośnie do 175% najniższej 
emerytury, czyli do 2 189,04 zł (około 229 zł 
więcej niż obecnie).
Dla gospodarstw wieloosobowych próg do-
chodowy zostanie ustalony na poziomie 125% 
najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563, 
60 zł (około 164 zł więcej niż obecnie).
Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2021 
roku. Ich cel to ujednolicenie progów do-
chodowych programów Czyste Powietrze 
i Stop Smog. Dzięki tym modyfikacjom więcej 
osób skorzysta z podwyższonego poziomu 
dofinansowania w Czystym Powietrzu, czyli 
do 37 000 zł dotacji.
/raf/

zmiany W Programie czyste PoWietrze
WejheroWo | tylko do końca 2021 roku możliwy będzie zakup i montaż kotła na 
węgiel w ramach programu czyste Powietrze. oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku 
dotacja na to źródło ciepła nie będzie udzielana.

fot. Rafał Korbut

Ze względu na pandemię konkurs „Ody-
seja Umysłu” odbył się w wyjątkowej formie 
- online. Zespoły musiały w ciągu tygodnia 
przetłumaczyć tekst nagranego przez siebie 
przedstawienia, osadzić didaskalia na fil-
mie, przejść trudne formularze, wypełnia-
jąc je w języku angielskim, a także połączyć 
się z USA, by rozwiązać test na inteligencję, 
czyli tzw. Problem Spontaniczny. 

- Jesteśmy niezwykle dumni z uczniów 
i nauczycieli-trenerów - mówi Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwych-
wstanek s. Marlena Wilmanska. - W naszej 
szkole Odyseja Umysłu działa już kilkana-
ście lat i ciągle zaskakuje wszystkich swo-
imi sukcesami. Mamy na swoim koncie 
zwycięstwa na arenie międzynarodowej, 
mamy dwukrotnych Mistrzów Europy, ale 
Mistrzostwo Świata zdarzyło się po raz 
pierwszy.

Jak mówi koordynator i trener Iwona 
Brzezińska, zdobycie tak zaszczytnego ty-
tułu mistrzowskiego, znalezienie się wśród 
elity odysejowej odkupione było ogromną 
pracą Odyseuszy i Trenerów.

- W dobie pandemii, pilnując reżimu sa-
nitarnego, uruchamianie kreatywności było 
nie lada wyzwaniem – mówi Iwona Brzeziń-
ska. - Doskonale spisał się nasz trener Mar-
cin Mutka, którego znajomość j. angielskie-
go okazała się wręcz genialna, tłumaczenie 
bowiem musiało być na poziomie nie tyle 
translatora, co native speakera.

- Współdziałanie w grupie wyłącznie mę-
skiej, doprowadzenie do pracy jako jeden, 
wspólny team stanowiło także wyzwanie, 
któremu udało się jak widać sprostać, bo 
nasza ekipa dzielnie wkroczyła na podium 
zwycięzców - mówi jedna z trenerek Mi-
strzów Świata - Anna Jeżewska-Litwin

- Gratuluję wszystkim uczestnikom za-

angażowania, odwagi i kreatywności – 
mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – Natomiast na-
uczycielom – trenerom życzę kolejnych 
sukcesów i satysfakcji z pracy z uzdolnioną 
młodzieżą.

Odyseja Umysłu to sponsorowany przez 
m.in. NASA program edukacyjny realizo-

wany w formie międzynarodowego kon-
kursu, w którym co roku bierze udział 
kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów 
z całego świata. Odyseja uczy umiejętności 
tworzenia nowych ścieżek i rozwiązań za 
pomocą niekonwencjonalnych narzędzi, 
jak również nieszablonowych koncepcji.
/raf/

Zdobyli 2. miejsce na świecie!
WEJHEROWO | Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie zdobyli w konkursie „Odyseja Umy-
słu” tytuł Mistrza Świata, zajmując drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Pokonali drużyny m.in. z Chin, Indii, Rosji i USA. 

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

fo
t. 

po
w

ia
t w

ej
he

ro
w

sk
i

Razem dla Rozalki
POWIAT | Za nami VI edycja Biegu Superbohaterów, po raz drugi w wirtualnej odsłonie.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Małe 
Trójmiasto Biega, przy wsparciu Starostwa Powia-
towego w Wejherowie.

Blisko czterysta osób wzięło udział w kolejnej 
edycji imprezy, która odbyła się pod hasłem #nie-
narzekamy #pomagamy. Podobnie jak w zeszłym 
roku, uczestnicy mogli wykonać jakąkolwiek ak-
tywność fizyczną w dowolnym miejscu lub wziąć 
udział w treningu online, który odbył się 6 czerwca 
w wejherowskim Parku Miejskim.

– Od 2016 r. zbieramy pieniądze na pomoc w le-
czeniu tych najmłodszych bohaterów z naszego po-
wiatu – mówiła Prezes Stowarzyszenia MTB Micha-

lina Plińska. – Zebrane środki z tegorocznej edycji 
przekażemy na rehabilitację pięcioletniej Rozalii. 

Bieg Superbohaterów to charytatywna impreza 
sportowa zainicjowana przez Małe Trójmiasto Bie-
ga. Od samego początku akcję wspiera Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, które wyśle w tym roku 
każdemu uczestnikowi pamiątkowy medal, dy-
plom, naklejki i prezent niespodziankę.

– Bardzo dziękuję wszystkim za włączenie się 
do tej szczytnej akcji, której celem jest pomaganie 
innym  – mówił Wicestarosta Wejherowski Jacek 
Thiel. 
/raf/
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Koniec z podtapianiem domów
RUMIA | Władze miasta podjęły decyzję o całkowitej modernizacji fragmentu kanalizacji deszczowej ulicy Sabata. 
Dzięki tej inwestycji zniknie niebezpieczeństwo podtapiania okolicznych nieruchomości, ulic czy chodników. 

Rewitalizacja Zagórza to projekt, który stopniowo 
odmienia całe rumskie osiedle. Zagospodarowanie 
Wzgórza Markowca, nowe chodniki, nawierzchnia 
drogowa, ścieżki rowerowe, parkingi czy place zabaw 
– to tylko niektóre spośród wykonywanych prac. Nie 
wszystkie zmiany widać jednak gołym okiem, ponie-
waż część inwestycji realizowana jest pod ziemią, np. 
remont kanalizacji deszczowej na ulicy Sabata. Ten 
element projektu, choć na co dzień niedostrzegalny, 
ma ogromne znaczenie dla całego osiedla.

Decyzja o wykonaniu remontu 300-metrowego od-
cinka sieci kanalizacji deszczowej zapadła w związ-
ku ze złym stanem technicznym kanału deszczowe-
go oraz studni rewizyjnych. Nieszczelność kanału 
powodowała jego zamulanie i częściową niedroż-
ność. Tym samym istniało ryzyko podmywania i za-

lewania okolicznych nawierzchni oraz zabudowań, 
a w konsekwencji ich zapadnięcia. Dotychczasowe 
warunki techniczne stanowiły więc potencjalne 
zagrożenie dla mieszkańców Zagórza i środowiska 
naturalnego, a także generowały wyższe koszty eks-
ploatacji sieci kanalizacyjnej.

Z tego powodu władze Rumi przeznaczyły 350 ty-
sięcy złotych na remont wspomnianego odcinka sieci 
kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje demon-
taż rur betonowych, studni żelbetowych oraz wpu-
stów ulicznych wraz z ich utylizacją. W ich miejscu 
pojawi się nowy kanał deszczowy, zbudowany z rur 
PVC, oraz studnie rewizyjne. Prace związane z re-
montem kanalizacji deszczowej na ulicy Sabata po-
winny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. 
/raf/

Z uwagi na przebudowę infrastruktu-
ry podziemnej zakres prac jest bardzo 
duży. Inwestycja prowadzona jest w ra-
mach projektu „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa”, na które miasto 
Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze 
środków unijnych. 

Obecnie ustawione są krawężniki 
wyznaczające jezdnię oraz zatokę par-
kingową. Wybudowane zostały funda-
menty i podmurówki pod ogrodzenia. 
Wbudowano warstwy konstrukcyjne 
podbudowy dla konstrukcji jezdni oraz 
warstwę wiążącą z mas mineralno-bitu-
micznych. W ramach inwestycji, oprócz 
nawierzchni ulicy, przebudowana zo-
stanie kanalizacja deszczowa, sanitarna 
oraz sieć wodociągowa i gazowa. Wy-
budowane zostaną chodniki, zjazdy na 
posesję, a po jednej stronie ulicy wybu-
dowana zostanie zatoka parkingowa.

Ulica Kopernika objęta opieką kon-
serwatora zabytków, to jedna z najstar-
szych ulic w Wejherowie. Jej wyjątko-
wość stanowią oryginalne, choć często 
wymagające remontu stare kamienice 
z przydomowymi ogródkami. Właśnie 
ogródki, ale także ogrodzenia i schody 
do budynków zostaną w ramach inwe-
stycji odtworzone i zagospodarowane. 
Inwestycja obejmuje także wykonanie 
zieleni, małej architektury oraz oświe-
tlenia ulicy.

- Prace przy przebudowie ul. Koper-
nika przebiegają zgodnie z harmono-
gramem, choć zakres jest bardzo duży 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – Wykonawca 

musi się zmierzyć nie tylko z komplek-
sową przebudową ulicy i chodników, ale 
z infrastrukturą podziemną, czyli kana-
lizacją deszczową, sanitarną, siecią wo-
dociągową i gazową. Ważnym aspektem 

tej przebudowy jest także przydrożna 
architektura w tym odtworzenie przy-
domowych ogródków, ogrodzeń, balu-
strad i schodów do budynków. Zależy 
nam bardzo na przywróceniu blasku 

tej ulicy. Przeprowadzona rewitalizacja 
przyczyni się do polepszenia warunków 
życia mieszkańców, a przede wszystkim 
do podwyższenia poziomu estetyki tych 
nieruchomości i ich otoczenia.

Inwestycja, której zakończenie plano-
wane jest na koniec 2021 roku, ma kosz-
tować 3,1 mln zł. Wykonawcą inwestycji 
jest firma Produkcja i Eksploatacja Kru-
szywa „Formella”.

- Mieszkańcy tej ulicy obserwują w mia-
rę szybkie postępy na budowie – mówi 
Rafał Szlas, radny Wejherowa. - Koper-
nika to jedna z piękniejszych w Wejhero-
wie ulic, a mieszkańcy długo czekali na 
jej remont. Borykali się m.in. z częstym 
zalewaniem przez deszcze. Wybudowa-
na kanalizacja deszczowa ten problem 
z pewnością rozwiąże. Przy okazji tej in-
westycji zrewitalizowane zostaną niektó-
re podwórka i ogródki przydomowe, co 
w sposób szczególny upiększy tę ulicę. 

Inwestycja jest realizowana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa: 08. Kon-
wersja, Działanie: 08.01. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wspar-
cie dotacyjne, Poddziałanie: 08.01.01. 
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitali-
zacyjne w miastach Obszaru Metropoli-
talnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.
/raf/

Przebudowa ulicy nabiera tempa
WEJHEROWO | Roboty budowlane na ul. Kopernika rozpoczęły się w zeszłym roku i już widać zarys ulicy, chodników i przydomowych ogródków. 
Zakres prac jest ogromny ze względu na roboty podziemne. Przebudowana i przyjazna dla pieszych ulica zostanie otwarta pod koniec tego roku.
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Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
na Bieżąco
z

Organizacje za otrzymane pieniądze zorganizują dla 
dzieci letni wypoczynek podczas wakacji w formie obo-
zów i półkolonii. Podpisane umowy na dotacje zastępca 
prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz przekazał 
przedstawicielom stowarzyszeń.
Dotacje na Akcję Lato 2021 otrzymali: Stowarzyszenie 
Przyjaciół Harcerstwa „Trzy Pióra” - 8 000 zł, Zgromadze-
nie Sióstr Albertynek – 10 000 zł, Karate Klub Wejherowo 
– 7 500 zł, Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” 
- 10 000 zł. Dotacje w wysokości 1 000 zł otrzymał również 
Klub Sportowy „Chopina Wejherowo”.
W ramach przyznanych dotacji organizacje społeczne 
zobowiązane są do organizacji letniego wypoczynku dla 
dzieci z Wejherowa podczas wakacji w formie obozów 
i półkolonii. Przykładowo SPH „Trzy Pióra” organizuje 
w sierpniu obóz żeglarski w Garczynie dla młodych adep-
tów żeglarstwa, WAPN „Błękitni” zamierza przeprowadzić 
trzy turnusy półkolonii piłkarskich „Błękitne Lato 2021” na 
„Jamajce”, a Karate Klub Wejherowo – półkolonie dla dzieci 
interesujących się sztukami walk Wschodu. Obóz wyjazdo-
wy dla dzieci przygotowuje także Zgromadzenie Sióstr Al-
bertynek, a Klub Sportowy Chopina zorganizuje tradycyjny 
Turniej Piłki Nożnej im. Michała Mazura na boisku SP nr 8. 
/raf/

miasto WsPiera letni 
WyPoczynek dzieci
WejheroWo | Prezydent miasta Wejherowa przyznał 
dotację na akcję lato 2021 oraz kulturę fizyczną i sport 
w wysokości 37.500 zł dla 5. organizacji społecznych.

fot. UM Wejherowo

Organizowane przez miasto we współpracy 
z Wejherowskim Centrum Kultury bardzo wy-
czekiwane przez dzieci święto w tym roku odby-
wało się w aż trzech lokalizacjach. Zabawa roz-
poczęła się na Osiedlu Fenikowskiego, następnie 
przeniosła się do Parku Miejskiego, by zakoń-
czyć świętowanie na Osiedlu Sucharskiego.

- Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień. W tym 
roku świętujemy ten dzień w aż trzech miej-
scach. Dzięki temu każdy młody mieszkaniec 

Wejherowa będzie mógł skorzystać z atrakcji 
przygotowanych przez miasto. Cieszę się, że 
dzięki zaangażowaniu radnych oraz lokalnych 
działaczy możemy się spotkać w tak wyjąt-
kowym miejscu jakim jest Jakubowa Polana 
– mówił podczas spotkania na Osiedlu Feni-
kowskiego Prezydent Miasta, Krzysztof Hil-
debrandt.

We wszystkich trzech miejscach na najmłod-
szych mieszkańców czekały pokazy cyrkowe, 

zabawne scenki w wykonaniu klauna,pokazy 
żonglowania, szczudlarze oraz modelowanie 
zwierząt i przedmiotów z balonów. Nie zabra-
kło także prawdziwego pokazu iluzjonisty, któ-
ry sprawił, że przedmioty zaczęły znikać i poja-
wiać w zupełnie niespodziewanych miejscach. 
Dodatkową atrakcją w Parku Miejskim była 
darmowa karuzela, która cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem.
/raf/

Magiczny i wyjątkowy
WEJHEROWO | Iluzjoniści, magicy, klauni, szczudlarze, cyrkowcy, karuzela – to tylko niektóre 
z atrakcji jakie czekały na najmłodszych mieszkańców Wejherowa w Dniu Dziecka.
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Teatrzyki zuchowe ponownie w Redzie
REDA | 5 czerwca, w auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, odbył się coroczny Przegląd Teatrzy-
ków Zuchowych, organizowany przez Harcerski Szczep Leśnego Wampum Reda we współpracy 
z Urzędem Miasta w Redzie.

Hasło przewodnie tegorocznej 
edycji brzmiało "Na Wyspach Ber-
gamutach". Dzięki fenomenalnym 
umiejętnościom aktorskim zuchów 
z 28 Gromady Zuchowej oraz kul-
towym wierszom autorstwa Jana 
Brzechwy, widownia przeniosła się 
na moment w świat baśni i fantazji. 
Po gromkich brawach młodzi adepci 
sztuki teatralnej ustąpili miejsca na 
scenie grupie Ananasków ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Rumi, która, 
z dedykacją dla wszystkich mam, 
zaśpiewała piękną piosenkę „Jesteś 
Mamo skarbem mym”. Następnie 
na scenę wychodzili artyści solowi, 
a najmłodszy z nich miał zaledwie 
cztery lata! 

Po przerwie zebrani wysłucha-
li krótkiego koncertu, po którym 
przyszła pora na wyczekiwaną atrak-
cję główną, czyli występ iluzjonisty. 
Artysta nie tylko pokazał swoje naj-
lepsze sztuczki, ale też zdradził kilka 

najpilniej strzeżonych sekretów. Nic 
więc dziwnego, że schodząc ze sceny 
otrzymał owację na stojąco. 

Każdy występujący otrzymał nagro-
dę oraz dyplom uczestnictwa, dla naj-
młodszych widzów również znalazły 
się upominki. Na zakończenie wszy-
scy stanęli do wspólnego zdjęcia. 

- Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie, dyrekcji Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Redzie za gościnność, a Mia-
stu Reda za dofinansowanie zadania 
- mówi Komendant Harcerskiego 
Szczepu Leśnego Wampum REDA 
phm. Konrad Piotrowski - Szcze-
rze mówiąc, euforia najmłodszych 
i aplauz rodziców były nie do opisa-
nia. Największe podziękowania kie-
ruję do druhny Alicji Nowosadzkiej, 
która z ramienia naszego szczepu kie-
rowała organizacją oraz przebiegiem 
całych Teatrzyków! Tegoroczny prze-
gląd możemy zaliczyć do zdecydowa-
nie udanych. Widzimy się za rok! 

INFORMACJA
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych:www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, 
na okres 21 dni, wykaz nr iX/2021 
nieruchomości stanowiącej własność skarbu 
Państwa, położonej w gminie szemud, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka 162, 
obręb Jeleńska Huta, przeznaczonej do  zbycia.

Wykaz wywieszono w dniu 10 czerwca 2021 r.

OgłOszenie 155/2021/DB

WóJt GMINy WeJheROWO
informuje

że od dnia 11 czerwca 2021 r. na stronie 
Biuletynu informacji Publicznej gminy 
Wejherowo oraz internetowej gminy 
Wejherowo, a także na tablicy ogłoszeń 
Urzędu gminy Wejherowo, ul. Transportowa 
1,  został wywieszony wykaz dotyczący 
nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy: 

część działki o nr ewid. 615 o pow. •	
0,1000, obręb gościcino z przeznaczeniem 
pod tereny zabudowane
szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
gospodarki Przestrzennej i nieruchomości, tel. 
58 738- 67-51 i 58 677-97-15.

OgłOszenie 156/2021/DB

Już 12 i 13 czerwca  ponownie 
nadarzy się okazja do kulinarnego 
świętowania. Na Placu Jakuba 
Wejhera zaparkują mobilne restau-
racje. Przyjadą z wielu miast, by 
ponownie zabrać gości wydarzenia 
w kulinarną podróż. Jeśli ostatnio 
nie udało się Wam wyruszyć w da-
lekie wakacje, to nic straconego. 
Nie opuszczając miasta możecie 
poznać smaki Belgii, Węgier, Mek-
syku czy Chin.
Nadchodzące lato to doskonały 
czas, by przywrócić wszystko do 
życia. Gdy wszystko dookoła się 
zieleni, także food trucki wyjeżdżają 
w trasę i rozpoczynają sezon na 
smakowite festiwale. To ten mo-
ment, gdy ponownie będzie można 
rozkoszować się smakiem hisz-

pańskich churrosów, soczystych 
burgerów, pikantnych tacos czy 
węgierskich langoszy.
Jak co roku organizatorzy stawiają 
na jakość, różnorodność i bezpie-
czeństwo. Wystawcy, którzy biorą 
udział w Festiwalu Smaków Food 
Trucków działają z pasją i wkła-
dają w swoje potrawy dużo serca. 
Są przekonani, że wysoka jakość 
składników to klucz do zadowolo-
nych klientów.
Jeśli jesteście spragnieni typowej 
streetfoodowej kuchni, to dosko-
nale, bo na pewno nie zabraknie 
burgerów w coraz to nowszych 
odsłonach czy belgijskich frytek. 
Jeśli jednak macie ochotę także 
na kuchnie z odległych zakątków 
świata to Wasze podniebienia za-

dowolą specjały kuchni azjatyckiej 
i meksykańskiej. To nie wszystko! 
Po solidnym posiłku, obowiązkowo 
nadchodzi czas na deser! Słod-
kości również nie zabraknie na 
wydarzeniu. 
Ze względu na pandemię, wszy-
scy wystawcy zobligowani są 
do przestrzegania aktualnych 
obostrzeń dotyczących gastrono-
mii. Potrawy będą przygotowywane 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Organizatorzy dokładają wszelkich 
starań, by pobyt na wydarzeniu był 
bezpieczny i komfortowy. 
V Festiwal Smaków Food Trucków 
w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera, 
12-13 czerwca w godzinach 12-21 
(sobota) i 12-20 (niedziela).
/raf/

już niedługo festiWal smakóW food truckóW
WejheroWo | znużeni domową codziennością? nadciąga wyjątkowa okazja, by spróbować przepysznych dań 
z różnych zakątków świata. festiwal smaków food trucków wraca do Wejherowa.

fot. Mat. pras.
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OgłOszenie 154/2021/DB

W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego składa

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

PANU
Sławomirowi 

Sobkiewiczowi 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z  powodu  śmierci

ojca

Procesja Bożego Ciała znajduje się na liście arcydzieł 
ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości, którą 
prowadzi Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). W Łowiczu to rów-
nież ważne wydarzenie kulturalne, gdyż jednym z głów-
nych akcentów uroczystości jest łowicka sztuka ludowa 
z terenów dawnego Księstwa Łowickiego.
Boże Ciało w Łowiczu obchodzi się w czwartek, 60 dni 
po Wielkanocy. Po tradycyjnej mszy procesja wyrusza 
do czterech ołtarzy, przy których jest czytana Ewange-
lia w czterech obcych językach. Procesji przewodniczą 
biskupi łowiccy i zaproszeni duchowni. Idą w niej władze 
miasta i powiatu, łowiczanie w tradycyjnych, pasiastych 
strojach, a dzieci w barwnych, łowickich strojach niosą 
przyozdobione poduszki, sypią kwiaty przed monstrancją 
i przytrzymują barwne wstążki przy chorągwiach.
- Postanowiliśmy uwiecznić łowickie procesje Bożego 
Ciała na zdjęciach. Prezentowana w Redzie wystawa jest 
efektem konkursu fotograficznego – mówi Michał Zalewski, 
naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miejskiego w Łowiczu – Składa się na nią 10 wielkofor-
matowych kolaży zdjęć oprawionych w ramy okienne, co 
nawiązuje do tytułowego „okna na świat” okolic Łowicza.
Ekspozycja gości w redzkiej Fabryce Kultury w ramach 
współpracy kulturalnej miast partnerskich. Reda i Łowicz 
od wielu lat wspólnie organizują dla swoich mieszkańców 
prezentacje i wymiany. Ostatnio, jeszcze przed wybuchem 
pandemii, redzki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego prezentował w Łowiczu kulturę Kaszub. 

łoWicz zaPrasza 
na WystaWę do redy
reda | do 8 lipca w redzkiej fabryce kultury można oglą-
dać wystawę „jedyne takie Boże ciało – okno na świat”!

fot. UM Reda
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To jeden z największych turnie-
jów judo w Polsce, rywalizowali 
w nim zawodnicy z ponad 100 
klubów. Rywalizacja na pozio-
mie ogólnopolskim to prawdziwe 
sportowe wyzwanie. Zmagania 
młodych judoków trwały trzy 
dni, od 28 do 30 maja. Pierwszego 
dnia turnieju do rywalizacji mo-
gli stanąć dodatkowo zawodnicy 
z kategorii dzieci.
Podsumowanie rywalizacji dzieci:

Judocy z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego SIMBA Reda stanęli 
na wysokości zadania, walcząc do 
samego końca i wygrywając 20 na 
25 stoczonych pojedynków i zdo-
bywając 6 medali.
w roczniku 2010-2011:

I miejsce - Nadzia Dziadko, kat.
wag. +48 kg

II miejsce - Nikodem Cechosz, 
kat.wag. 38 kg

III miejsce - Leon Kusz, kat. wag. 
38 kg
w roczniku 2008-2009:

III miejsce - Natalia Rutkowska, 
kat.wag. 57 kg

III miejsce - Cezary Magiera, kat. 
wag. 46 kg

III miejsce - Nikodem Białk, kat.
wag. +73 kg
Podsumowanie rywalizacji mło-
dzików:

Drugiego dnia Judo Baltic Cup 
zawodnicy stanęli do rywalizacji 
w kategorii młodzik.

Duży sukces odniósł zawod-
nik UKS SIMBA Reda Mateusz 
Tesmar, który uległ w walce fi-
nałowej zawodnikowi z Ukrainy, 
zdobywając II miejsce w kategorii 
wagowej 90 kg.

Wyróżnienie i słowa uznania dla 
redzianki Natalii Rutkowskiej, któ-
ra w kategorii wagowej 57 kg zajęła 
9 miejsce na 32 zawodniczki.
Udział w turnieju wzięli również:

Weronika Stogowska kat.wag.57 kg
Kacper Sadecki, kat. wag. 81 kg
Cezary Magiera, kat.wag. 46 kg
Pola Gazecka, kat.wag. 63 kg
Zapraszamy do śledzenia sukce-

sów młodych judoków na Facebo-
oku (Uczniowski Klub Sportowy 
SIMBA Judo w Redzie). fo

t. 
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UKS SIMBA Reda 
z medalami w Gdyni

REDA | Pod koniec maja w Gdyni odbył się międzynarodowy, wliczany do Pucharu Polski turniej Judo 
Baltic Cup dla kategorii wiekowej młodzik, junior młodszy i junior.

Wydarzenie zaplanowane jest na sobotę 19 czerwca 
i odbędzie się na obiektach GOSRiT w Luzinie.  Wśród 
konkurencji nie zabraknie rywalizacji na piłkarskim 
boisku. Organizatorzy zapraszają do udziału w Mistrzo-
stwach Pomorza LZS piłkarskich piątek. Warto dodać, 
że zwycięzca rywalizacji reprezentować będzie Pomorze 
podczas sierpniowych Mistrzostw Polski LZS, które od-
będą się w Spale. Jest to największa impreza sportowa 
zrzeszająca społeczność sportową na Pomorzu. Zapisy 
można dokonać za pośrednictwem strony dedykowanej 
zawodom pomorskie-igrzyska.pl
Na wszystkich uczestników czeka pamiątkowy medal 
oraz świetna zabawa, a dla najlepszych atrakcyjne nagro-
dy oraz okolicznościowy Medal 75-lecia LZS. 
Jedną z atrakcji Igrzysk, będzie możliwość zwiedzenia 
Wystawy z okazji 75-lecia LZS, która jest początkiem two-
rzenia na naszym terenie, pierwszego w Polsce Muzeum 
Sportu Wiejskiego.
Dyscypliny i konkurencje: Zespołowe Mistrzostwa Pomo-
rza LZS: Piłka nożna mężczyzn, siatkówka kobiet – trawa, 
siatkówka mężczyzn – trawa, koszykówka kobiet, koszy-
kówka mężczyzn, siatkówka plażowa kobiet, siatkówka 
plażowa mężczyzn, przeciąganie liny kobiet, przeciąganie 
liny mężczyzn, baśka kaszubska. Indywidualne Mistrzo-
stwa Pomorza LZS: , tenis stołowy – kategoria OPEN, 
wyciskanie ciężarka 17,5 kg, lewa lub prawa ręka katego-
ria do 85 kg,, wyciskanie ciężarka 17,5 kg, lewa lub prawa 
ręka kategoria powyżej 85 kg,, marsz Nordic Walking na 
3000 m. Indywidualne Mistrzostwa Pomorza LZS Rad-
nych i Samorządowców: konkurs strzelecki dla radnych – 
strzały na bramkę, trójbój rzutowy dla samorządowców. 
Imprezą towarzyszącą będą Mistrzostwa Polski LZS 
w kickboxingu. 
/raf/

V igrzyska lzs W luzinie
zaProszenie | Przed nami V Wojewódzkie igrzyska 
lzs o Puchar marszałka Województwa Pomorskiego. 
impreza połączona będzie z wojewódzkimi obchodami 
75-lecia ludowych zespołów sportowych na Pomorzu.

ReKlaMa 30/2021/Rl


