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Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i wojewoda pomorski Dariusz Drelich w obecności wi-
ceministra infrastruktury Marcina Horały podpisali umowę na realizację kolejnego etapu budowy Węzła 
Śmiechowo (Zryw). Władze Wejherowa pozyskały na tę ważną inwestycję prawie 18,8 mln zł dotacji z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg 2022. Powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z tunelem (wiaduktem) pod dro-
gą krajową nr 6 oraz rondo od strony torów kolejowych i sieć dróg dojazdowych o długości około 2 km. Prace 
rozpoczną się w tym roku, a zakończenie zaplanowano w 2025 r. Natomiast zgodnie z porozumieniem z lipca 
2017 roku, zawartym między PKP PLK S.A. i miastem Wejherowo oraz Powiatem Wejherowskim i Wojewódz-
twem Pomorskim, budową tunelu pod torami zajmą się i sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe.         Str. 3

węzeł Śmiechowo (Zryw) 
powstanie do 2025 roku!
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więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Po rewitalizacji uli-
cy Kopernika (pisaliśmy 
o tym w poprzednich wy-
daniach „Pulsu”) i budo-
wie niewielkiego parkingu 
przy skrzyżowaniu ul. Ko-
pernika z ul. 10 Lutego,  
pozostała tam pusta ścia-
na kamienicy, widoczna od 
strony torów kolejowych. 
Powstał pomysł, aby wypeł-
nić tę powierzchnię jakimś 
elementem promocyjnym. 
Propozycję przedstawi-
li wejherowscy artyści, a 
pomysł ten zaakceptowali 
włodarze miasta.

–  Idea tego obrazu jest 
taka, że Kaszub gra, a 
świat wokół niego tańczy –  
wyjaśnia artysta plastyk A. 
Wyszecki. – Wszystko co się 
znajduje wokół akordeoni-
sty na tym obrazie jest w 
stanie tańca pod wpływem 
muzyki, np. ryby skaczące 
przez półksiężyce, fruwa-
jące tulipany z haftów ka-
szubskich i pływające różne 
stworzenia morskie 

Jak podkreśla autor, 
prezentacja nie jest mura-
lem, ale freskiem na świe-
żym tynku, czyli z włoska 
sgraffito (graffiare - dra-
pać). Na ścianę nałożone są 
dwie warstwy tynku: ciem-
na i jasna, które następnie 
skrobie się wydobywając 
zaplanowany rysunek, któ-
ry będzie pokolorowany. 

Jest to bardzo trwa-
ła technika, co potwierdza 
fresk wykonany na ścianie 
budynku przy ul. Wałowej. 
Dotąd nie stracił on barw, 
podobnie jak fresk na budyn-
ku przy ul. Dworcowej, wy-
konany ponad 30 lat temu.

Prace dobiegają końca, 
a artystów wykonujących 
fresk, cieszy fakt, że miesz-
kańcy interesują się wy-
konywaną pracą i chwalą 
pomysł na plastyczne zago-
spodarowanie pustej ściany.

Ciekawy fresk na ścianie kamienicy

kaszub gra, a świat 
wokół tańczy

Artur Wyszecki i Tomasz Morek, z pomocą Anny Sobolewskiej 
i Krzysztofa Włodkowskiego, tworzą fresk na ścianie kamienicy 
przy ul. Kopernika w Wejherowie. Fresk powstaje w technice 
sgraffito. Widać na nim Kaszuba z akordeonem.  Jak wyjaśnia 
główny wykonawca dzieła Artur Wyszecki, idea obrazu jest taka, 
że Kaszub gra, a świat wokół niego tańczy. 

wejherowscy artyści Artur wyszecki i tomasz Morek są 
autorami Szlaku Nut kaszubskich w wejherowie, łącznie 
z ostatnim, piętnastym elementem u zbiegu drogi krajowej 
nr 6 i ul. 12 Marca. Para w kaszubskich wskazuje kierunek, 
w którym należy się udać, aby zwiedzić szlak. Jego zwień-
czeniem w Parku Miejskim jest Kaszuba na ławce, grający i 
śpiewający znaną wylicznke „Kaszubskie nuty” (lub Kaszub-
ski Alfabet). Szlak Nut Kaszubskich to jedna z atrakcji tury-
stycznych Wejherowa.

Pchli Targ odbędzie się 
w niedzielę w godz. 11.00-
17.00 na terenie rekreacyj-
no-sportowym na Osiedlu 
Przyjaźni, za dawnym ho-
telem Bliza. Pomysłodawcą 
kiermaszu jest radny miej-
ski Leszek Szczypior, a 
organizatorem Wejherow-
ski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych. Organiza-
tor nie będzie pobierał żad-
nych opłat od sprzedających 
i kupujących.

O atrakcyjności i poży-
teczności pchlich targów 
przekonali się mieszkańcy 
wielu innych miast. Na te-
go typu kiermaszach można 
kupić i sprzedać dosłownie 
wszystko, pod warunkiem, 
że nie jest to rzecz nowa, 
prosto ze sklepu lub hur-
towni, lecz używana, bądź 
dużo wcześniej nabyta, ale 
wciąż użyteczna.

Na wejherowskim 
Pchlim Targu mogą być 
sprzedawane: sprzęty AGD, 
elektronika, sprzęt fotogra-
ficzny, wędkarski, sporto-
wy, instrumenty muzyczne, 
antyki, przedmioty kolek-
cjonerskie, odzież, artykuły 
dekoracyjne, drobne ręko-
dzieło, biżuteria, zabawki, 
książki, podręczniki szkol-
ne, płyty, kasety, bądź 
używane części zamienne 
urządzeń domowych lub 
narzędzi. Precyzuje to Re-
gulamin Pchlego Targu do-
stępny m.in. w WZNK, który 
zawiera szczegóły dotyczące 

Pierwszy Pchli targ w wejherowie

kup, sprzedaj, wymień
W najbliższą niedzielę 28 sierpnia odbędzie się pierwszy 

wejherowski Pchli Targ. To świetny sposób na pozbycie się 
zbędnych, ale jeszcze dobrych, sprawnych i użytecznych przed-
miotów, które mogą się komuś przydać.

kiermaszu. Nie będzie tam 
miejsca dla prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Osoby prywatne mogą ofe-
rować jedynie swoje używa-
ne przedmioty. Wyklucza 
się przedmioty niebezpiecz-
ne, wymagające koncesji lub 
których posiadanie jest nie-
zgodne z prawem. 

Organizator nie ingeruje 
w realizowane transakcje 
stron w zakresie oferowa-
nych cen, wartość, jakość i 

– Inicjatywa zorganizo-
w!ania pierwszego Pchlego 
Targu w Wejherowie wzię-
ła się z kilku powodów. Po 
pierwsze jest takie oczeki-
wanie mieszkańców, którzy 
się do mnie w tej sprawie 
zwrócili. Po drugie zależy mi 
bardzo na integracji środo-
wiska, w którym mieszkam. 

Po trzecie, najważniej-
sza jest troska o środowisko. 
Dajemy przedmiotom drugie 
życie. W naszych piwnicach, 
na strychach czy w mieszka-
niach zalegają różne przed-
mioty, których nie używamy. 
Zostały już zapomniane, a 
mogą się przydać komuś in-
nemu. Możemy je odsprze-
dać po niskiej cenie, zakupić 
lub wymienić na coś innego. 

Ważne jest aby dbać o spu-
ściznę po naszych przodkach. 
Taki Pchli Targ uczy tego, że 
nie powinno się niczego mar-
nować i wyrzucać. Razem z 
WZNK zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców

Radny Leszek Szczypior, 
pomysłodawca wydarzenia

sprawność przedmiotów.
Warto też wiedzieć, że 

sprzedawca we własnym 
zakresie musi przygotować 
swoje stoisko, na którym 
będzie eksponował rzeczy 
do sprzedaży. Ma obowią-
zek zadbać o porządek w 
swoim obrębie w trakcie i 
po zakończeniu działalno-
ści. Osoba niepełnoletnia 
może prowadzić własne sto-
isko jedynie pod nadzorem 
osoby dorosłej. 

Zgłoszenie chęci uczest-
nictwa w Pchlim Targu 
przyjmuje wejherowski 
Zarząd Nieruchomo-
ści komunalnych drogą 
mailową pod adresem: 
sekretariat@wznk.pl 
lub pod numerem tel.: 
668 686 490

Zgłoś się 
w wZNkFresk wykonują: Artur wyszecki i tomasz Morek (obaj po 

prawej), a także Anna Sobolewska i krzysztof włodkowski.
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Radości z podpisania umowy i rozpoczęcia inwestycji jeszcze w tym roku nie kryją wejherowscy miej-
scy radni oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego. Od lewej: radny Henryk Jarosz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara, radny Piotr Bochiński, wojewoda Dariusz Drelich, radny Tomir Ponka, przedwodni-
czący Rady Miasta Jacek Gafka, minister Marcin Horała, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i 
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kolejnego etapu Wę-
zła Śmiechowo (Zryw)! Tunel (wiadukt) ma powstać do 2025 roku.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich, w obecności Marcina Horały - wiceministra 
infrastruktury podpisali umowę na realizację tej inwestycji. Wła-
dze Wejherowa pozyskały na nią prawie 18,8 mln zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 2022.

Powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie, z tunelem (wiaduktem) pod drogą krajo-
wą nr 6 oraz rondo od strony torów kolejowych i  sieć dróg dojazdowych o długości 
około 2 km. Prace rozpoczną się w tym roku, a planowane zakończenie w 2025 r. In-
westorem zadania będzie miasto Wejherowo. 

Natomiast zgodnie z porozumieniem z lipca 2017 roku, zawartym między PKP PLK 
S.A. i miastem Wejherowo oraz Powiatem Wejherowskim i Województwem Pomor-
skim, budową tunelu pod torami zajmą się i sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe.

Podpisano umowę na kolejny etap
realizacji węzła Śmiechowo (Zryw)

Największa inwestycja 
drogowa w mieście

Prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hilde-
brandt podkreślił, że 
Węzeł Śmiechowo (ZRYW) 
to największa wejherow-
ska inwestycja drogowa, 
której miasto Wejherowo 
samodzielnie nie miałoby 
możliwości zrealizowania z 
własnych środków. Dlate-
go prowadzono długotrwa-
łe starania o pozyskanie ze 
środków zewnętrznych.

Pod koniec ubiegłego ty-
godnia otwarto oferty, któ-
re opiewały na kwoty od 51 
do 70 mln zł. Dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg do 2025 roku 
to 18 782 500 zł.

– To olbrzymia i wy-
jątkowa inwestycja, tak 
naprawdę przekraczają-
ca możliwości finansowe 
miasta – mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 
– Dzięki zrozumieniu i 
przychylności miastu osób, 
takich jak wiceminister 
Marcin Horała i wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich, 
ta inwestycja jest realna. 
Węzeł Śmiechowo (Zryw) 
to ważna inwestycja, ponie-
waż ze względu na położe-
nie miasta, które na całej 

swojej długości jest przecię-
te drogą krajową nr 6 i li-
nią kolejową, obserwujemy 
olbrzymie utrudnienia w 
funkcjonowaniu społeczeń-
stwa, biznesu i gospodarki. 
Dzięki budowie tego bezko-
lizyjnego węzła rozwiążą 
się problemy komunika-
cyjne we wschodniej części 
Wejherowa, ponieważ połą-
czymy północną i południo-
wą część Wejherowa. Ale 
będzie to także połączenie z 
powstającą Trasą Kaszub-
ską, bezkolizyjny przejazd 
dla turystów w stronę miej-
scowości nadmorskich. Na 
budowę tego połączenia cze-
kają także parafianie nowo 
powstałej parafii św. Karo-
la Boromeusza w Wejhero-
wie, która jest podzielona 
torami i krajową „szóstką”.

Jak zadeklarował Mar-
cin Horała, wiceminister 
infrastruktury, programy 
wsparcia dla samorządów 
będą dalej działały. Kolej-
ne inwestycje będzie moż-
na realizować z rządowym 
wsparciem.

– Węzeł ZRYW to inwe-
stycja niezwykle ważna dla 
miasta Wejherowa – mówi 
Dariusz Drelich, wojewo-

da pomorski. – Budowa te-
go węzła komunikacyjnego 
rozładuje korki oraz ułatwi 
dojazd do domów, do pra-
cy. Należy też podkreślić 
wagę tego węzła chociażby 
ze względu na połączenie z 
powstającą Trasą Kaszub-
ską, a także sprawniejsza 
komunikacja województwa 
z planowaną wkrótce budo-
wą elektrowni jądrowej.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

węzeł Zryw z tunelami jest bardzo dużym przed-
sięwzięciem podzielonym na etapy. 

Miasto wykonało już za prawie 28 mln zł część węzła 
Zryw z nowym połączeniem drogowym do ulic Necla-
-Gryfa Pomorskiego po północnej stronie drogi krajo-
wej nr 6 oraz przygotowało dokumentację projektową 
wraz z pozwoleniami na resztę zadania drogowego. 

Zabezpieczono też na ten cel część środków wła-
snych w swoim wieloletnim budżecie w kwocie ponad 
17 mln zł.
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Gościem uroczystości był 
m.in. wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius, wicestarosta Jacek 
Thiel i przedstawiciel pre-
zydenta Wejherowa - rad-
ny Henryk Jarosz. 

Podczas wydarzenia 
wojewoda pomorski, w 
imieniu Prezydenta RP 

Od 29 lipca do 6 sierpnia dzieci zwiedzały zabytki Kra-
kowa, poznały historię kopalni soli w Bochni oraz spędzi-
ły aktywnie czas w Ojcowskim Parku Narodowym. 

SPH „Trzy Pióra” od 2019 roku organiuje wyjazdy dla 
najmłodszych mieszkańców Wejherowa i powietu wej-
herowskiego, na których łączy zwiedzanie z technikami 
harcerskimi.

Dzięki dofinansowaniu Gminy Miasta 
Wejherowa i Powiatu Wejherowskiego, 
65 dzieci skorzystało z wyjazdu organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa „Trzy Pióra” w Wejherowie. 

„trzy Pióra” zaprosiły 
dzieci na wakacje

Z wejherowa do krakowa, Bochni  i do ojcowskiego Parku Narodowego

Pamiętają o internowanych w stanie wojennym

tradycyjna uroczystość w Strzebielinku

Andrzeja Dudy, wrę-
czył Medale Stulecia Od-
zyskanej Niepodległości. 
Odznaczenia państwowe 
przyznane zostały osobom 
zasłużonym w działalności 
na rzecz przemian demo-
kratycznych w Polsce. 

Następnie w kościele pw. 
św. Józefa Rzemieślnika w 
Gniewinie odbyła się msza 

święta w intencji Ojczyzny.
Organizatorem wyda-

rzenia było Stowarzysze-
nie Strzebielinek, które 
skupia byłych internowa-
nych i ich potomków oraz 
wszystkich, którzy „utoż-
samiają się z tradycjami 
walki o wolność, solidar-
ność i niepodległość Naro-
du Polskiego”.

Jak co roku odbyły się uroczystości upamiętniające osoby in-
ternowane w czasie stanu wojennego. Pod tablicą pamiątkową 
znajdującą się na murze dawnego ośrodka dla internowanych 
w Strzebielinku (gmina Gniewino) złożono kwiaty. Uczestnicy 
wzięli też udział we mszy św. w intencji Ojczyzny.
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Przy wsparciu środków 
rządowych rozpoczęła się 
realizacja niezwykle waż-
nej inwestycji na drodze 
powiatowej w Gminie Sze-
mud. Zadanie istotne ze 
względu na budowaną dro-
gę ekspresową S6. 

– To strategiczna inwesty-
cja ze względu na powstającą 
Trasę Kaszubską. Pierwszy 
etap zadania będzie polegał 
na przebudowie istniejącego 
przebiegu ulicy Chylońskiej 
i budowie nowego odcinka. 
Łączny koszt to ponad 8,2 
mln zł, z czego 2,7 mln zł sta-
nowi dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Pozostała kwota jest 
finansowana przez Powiat 
i Gminę Szemud, która jest 
partnerem w tym projekcie. 
W drugim etapie powstanie 
rondo na drodze wojewódz-
kiej – wyjaśnia Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Prace już się rozpoczęły i 
w tej chwili nie ma utrud-
nień dla kierowców. Obec-
nie budowana jest nowa 
część ulicy Chylońskiej, któ-

ulica Chylońska w koleczkowie 
zostanie przebudowana 

Na terenie Gminy Szemud ruszyły kolejne prace drogowe prowadzone przez Powiat 
Wejherowski. W ramach zadania wyremontowany zostanie fragment  ulicy Chylońskiej 
i wybudowany nowy odcinek, który będzie prowadził do przyszłego ronda na drodze 
wojewódzkiej 218, stanowiącego bezpieczny rozjazd w stronę Wejherowa, Gdyni i Tra-
sy Kaszubskiej. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

ra poprowadzona zostanie 
do ronda, które powstanie 
w drugim etapie zadania. 
Za około dwa miesiące ruszą 
prace na starym odcinku. 

– Ulica Chylońska sta-
nowi bardzo ruchliwy ciąg 
komunikacyjny, który w go-
dzinach szczytu jeszcze się 

nasila, a po oddaniu Trasy 
Kaszubskiej na pewno wzro-
śnie. Po powstaniu nowego 
przebiegu ulicy i budowie 
ronda ten ruch z pewnością 
zostanie rozładowany, gdyż 
kierowcy będą mogli korzy-
stać z już istniejącego ukła-
du ulicy Chylońskiej, który 

zostanie zachowany oraz z 
nowego odcinka ulicy – mówi 
Wicestarosta Jacek Thiel.

Zakres prac obejmie tak-
że wykonanie ścieżek pie-
szych i pieszo-rowerowych, 
budowę zatok autobuso-
wych, przebudowę istnie-
jących zjazdów, budowę 
kanalizacji deszczowej czy 
rozbudowę oświetlenia dro-
gowego. Planowany termin 
zakończenia pierwszego 
etapu inwestycji to koniec 
stycznia 2023 r. 

Na realizację kolejnego 
etapu zadania Powiat Wej-
herowski również będzie 
aplikował o środki z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, aby w przyszłym roku 
zakończyć projekt. 

– W związku z budową 
ronda prowadziliśmy rozmo-
wy z marszałkiem wojewódz-
twa, ponieważ inwestycja 
będzie realizowana na dro-
dze wojewódzkiej. Marsza-
łek zadeklarował pomoc 
przy finansowaniu tego eta-
pu  – wyjaśnia Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Ze względu na charakterystykę prowadzonych prac 
zmiana organizacji ruchu polegać będzie na całkowitym 
zamykaniu ruchu na poszczególnych odcinkach. Prace 
zostały podzielone na trzy etapy:

• etap I - ul Przemysłowa na odcinku od zjazdu do fir-
my budowlanej Almares do ul. Tartacznej, 

• etap II - ul. Przemysłowa i Szkolna - odcinek w 
obrębie skrzyżowania ul. Przemysłowej, Szkolnej, Tar-
tacznej, 

• etap III - ul. Tartaczna na odcinku ok. 100 m od 
skrzyżowania z ul. Przemysłową w kierunku drogi kra-
jowej nr 6. 

Objazd do zamkniętych odcinków zostanie wyznaczo-
ny ul. Tartaczną, drogą krajową nr 6 oraz Przemysłową.

– Bardzo szeroki zakres prac i krótki termin realiza-
cji inwestycji powoduje, że wykonawca zmuszony jest do 
czasowego zamykania poszczególnych odcinków drogi – 
wyjaśnia Wicestarosta Jacek Thiel. – Wiązać się to bę-
dzie z utrudnieniami dla kierowców, za co przepraszamy.

Ruszają prace drogowe na ulicy Prze-
mysłowej w Wejherowie. W związku z re-
alizacją robót budowlanych na drodze 
powiatowej na ulicy Przemysłowej w Wej-
herowie, na odcinku od byłej cementow-
ni do skrzyżowania z ulicą Tartaczną, w 
dniach od 24.08.2022 r. do 30.11.2022 r. na-
stąpi zmiana organizacji ruchu. 

więcej informacji na stronie internetowej: 
https://powiatwejherowski.pl 

oraz na   facebook.com/powiatwejherowski

Remont ulicy Przemysłowej

Zmiana
organizacji
ruchu
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tańce, muzyka, kramy i kino

udana zabawa retro

WYDARZENIA

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa Fot. Leszek Spigarski

 Organizator, czyli Wejherowskie Centrum Kultury przygotował bogaty program im-
prezy ze znakomitymi zespołami, straganami tematycznymi, a także Kinem Retro w 
Parku Cedron. Postanowiono przybliżyć wejherowskiej publiczności tango i jego histo-
rię. Zaproponowano też naukę podstawowych kroków tanga. W tym celu zbudowano nie 
tylko dużą podłogę do tańca, ale też mniejszą podłogę przy mini-scenie. 

 W klimacie tanga przygrywała kapela „Warszawiaki”, która wprowadziła publiczność 
w atmosferę melodii podwórkowych, z fragmentami humorystyki warszawskiej przedwo-
jennej ulicy i charakterystyczną manierą w mowie. Wyjątkowy klimat stworzył znany 
z wielu aranżacji Paweł Nowak ze swoim zespołem. A na koniec wystąpiła Warszawska 
Orkiestra Sentymentalna, która w poprzednich latach bywała już w Wejherowie podbi-
jając serca wejherowian.

Stragany wokół były związane z okresem 20-lecia międzywojennego. Można było ku-
pić na nich małe wiązanki kwiatów, była degustatornia z owocami i stoisko z lemonia-
dą. Nowością było stoisko z opaskami retro symbolizującymi 20-lecie międzywojenne, a 
także stoisko z dyplomowanym zielarzem, którego nazwaliśmy po staremu - felczerem. 

15 sierpnia na wejherowskim rynku królowała muzyka z lat 20. i 
30. ubiegłego wieku, a przede wszystkim tango. Retro Potańcówka 
Miejska cieszyła się wielkim powodzeniem, zarówno wśród miesz-
kańców, jak i wakacyjnych gości. Wielu uczestników przywdziało 
odpowiednie stroje w stylu retro. Atmosfera była znakomita.
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WYDARZENIA

Ze względu na bardzo 
dynamiczny rozwój miejsco-
wości i stały przyrost licz-
by uczniów, dotychczasowy 
budynek był już na skraju 
przepełnienia. 

W nowym skrzydle szko-
ły o łącznej powierzchni 
ponad 684 metrów kwadra-
towych znalazło się 8 prze-
stronnych sal lekcyjnych na 

gowino, gmina wejherowo

Rozbudowa szkoły 
zakończona

26 uczniów każda,  z pełnym 
wyposażeniem.  W ramach 
robót przebudowano także 
dwie sale lekcyjne i maga-
zynek w istniejącej części 
budynku. 

Dzięki temu powstały 
sale oraz węzeł sanitarny 
przystosowany do potrzeb 
najmłodszych, w których bę-
dą prowadzone zajęcia dla 

grup przedszkolnych. Inwe-
stycja obejmowała także za-
gospodarowanie otoczenia 
budynku i stworzenie 24 no-
wych miejsc parkingowych.

Łączny koszt inwestycji 
wyniósł 3,117 miliona zło-
tych z czego 1,727 miliona 
złotych pochodziło z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Mimo, iż szkoła w Gowinie była stosunkowo niedawno rozbu-
dowana (I etap rozbudowy zakończono w 2018 roku), konieczne 
było dalsze powiększenie placówki. Dzięki realizacji inwestycji, 
od września tego roku dzieci z Gowina rozpoczną naukę w znacz-
nie lepszych warunkach.

Szkołę w Gowinie, w której trwają prace porządkowe, odwiedzili: wójt gminy 
Wejherowo Przemysław Kiedrowski i sekretarz gminy Małgorzata Niemir-
ska-Thiel.

O G Ł O S Z E N I E

4 września odbędą się uroczyste obchody święta plonów na terenie Gminy Linia. Orga-
nizatorzy zapraszają do pięknej miejscowości Strzepcz na uroczystą mszę świętą w kościele 
św. Marii Magdaleny o godz. 13.15. Następnie o godz. 14.30 nastąpi przemarsz korowodem 
dożynkowym na plac nad jeziorem, gdzie na gości czeka moc konkursów, atrakcji i okazji 
do zakupów na stoiskach handlowych. 

Podobnie będą wyglądały Dożynki w Gminie Szemud, zaplanowane również na pierw-
szą niedzielę września, czyli 4.08.2022.

Tego samego dnia odbędą się Dożynki gminne w Choczewie, gdzie o godz. 12.00 za-
planowano uroczystą mszę św. w parafii Matki Bożej Królowe Polski w Choczewie. Koro-
wód dożynkowy i koncert orkiestry dętej z Wierzchucina rozpoczną dalszy ciąg obchodów 
Święta Plonów. Będą występy, konkursy, pokaz wieńców dożynkowych i inne atrakcje.

W gminie Gniewino, jak co roku odbędzie się Święto Chleba i Miodu. Kaszubską, 
pełną atrakcji imprezę zaplanowano w pięknym miejscu: Zagrodzie Gburskiej nad jezio-
rem w Nadolu, ale poprzedzi ją msza św. w pobliskim kościele (o godz. 10.00). Przemarsz 
z Gminną Orkiestrą Dętą zaplanowano na godz. 11.15, a wszystko to już w najbliższą 
niedzielę 28 sierpnia.

O Dożynkach w Kniewie w gminie Wejherowo 28.08 informuje plakat poniżej, a o 
Święcie Plonów w Luzinie - plakat na str. 11.

Dożynki: modlitwa i zabawa
Tradycyjne Dożynki, połączone z konkursami i zabawą, odbywają 

się w poszczególnych gminach powiatu wejherowskiego. Wszędzie są 
okazją do integracji społeczności wiejskiej.
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KULTURA I EDUKACJA

Tegoroczna, druga edy-
cja festiwalu zakłada pięć 
różnych koncertów, w pię-
ciu różnych miejscach 
Wejherowa. Usłyszymy 
muzykę: jazzową, daw-
ną, organową, kameralną,         
ambientową.

Głównym wydarzeniem 
będzie inauguracyjny kon-

Za dwa tygodnie, 8 września br. w Wejherowie rozpocznie się 
Festiwal ArteFonie. Jego organizatorem i pomysłodawcą jest  Ar-
t’nVoices - oktet wokalny, który zdobył uznanie w Polsce i za gra-
nicą, laureat Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2021. 
Festiwal będzie trwał cztery dni, do 11 września włącznie.

cert znakomitego Leszka  
Możdżera z udziałem ze-
społu Art'n'Voices.

Wydarzenia towarzy-
szące to warsztaty ze sztu-
ki taperowania czyli gry na 
żywo do filmów dla uczniów 
szkół muzycznych oraz wy-
stawa malarska „Bies”.

W ramach Festiwalu Ar-

teFonie odbywa się również 
II edycja Konkursu Kompo-
zytorskiego na utwór chóral-
ny do tekstu polskiej poetki. 

Szczegóły konkursu i fe-
stiwalu na stronie Zespo-
łu Wokalnego Art'n'Voices 
oraz na fb Festiwalu:

https://artnvoices.art/
festiwal-artefonie/

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Aleksandra Majkowskiego

w Wejherowie
zaprasza na

3. 09. 2022 r., godz. 12.00
Mała scena w parku im. Aleksandra Majkowskiego

wystąpią aktorzy grupy teatralnej "Srebrna nitka"
działającej przy SWUTW w Wejherowie

II Festiwal ArteFonie w wejherowie

Art’nVoices zaprasza

Dziś i jutro w Bar-
łominie będzie gościł 
Naukobus prosto z Cen-
trum Nauki Kopernik 
w Warszawie. Wystawa 
Eksperymentuj!, któ-
rą przywiezie Naukobus, 
udowadnia, że nauka za-
chwyca, budzi ciekawość, 
bawi i wciąga. Wystawa 
jest częścią programu Na-
uka dla Ciebie, który jest 
wspólną inicjatywą Mini-
stra Edukacji i Nauki oraz 

Eksperymentuj w Barłominie
Naukobus i człowiek-układanka

Centrum Nauki Kopernik 
skierowaną do mniejszych 
miejscowości. 

Uczestnicy będą mogli 
cieszyć się samodzielnym 
eksperymentowaniem. Sia-
dając na wirującym krześle, 
można doświadczyć, jak w 
praktyce działa teoria za-
chowania momentu pę-
du. Można też sprawdzić, 
jak utrzymać w powietrzu 
piłkę plażową. Jednym z 
ulubionych eksponatów od-

wiedzających wystawę jest 
„człowiek-układanka”. 

Dla odwiedzających wy-
stawę przygotowany został 
także „Poradnik młodego 
naukowca”. Znajdują się 
w nim propozycje doświad-
czeń, które można samo-
dzielnie przeprowadzić w 
domu. Nawet za pomocą 
opakowania zwykłych lan-
drynek można stworzyć 
pomoc, która zobrazuje 
Twierdzenie Pitagorasa.

Dzieci i młodzież, które przyjadą 25 i 26 sierpnia do Szkoły Podsta-
wowej w Barłominie koło Luzina, będą mogły sprawdzić, czy tworzenie 
szyfrów jest trudne, rozwiązywać łamigłówki i dowiedzieć się, jak zro-
bić film z kartki papieru. Udział w wystawie jest bezpłatny.

Jednym z patronów medialnych Festiwalu jest „Puls Wejherowa”.
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AKTUALNOŚCI

„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić,
bowiem najlepiej wyraża go milczenie”

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 

prof. dr. hab. nauk ekonomicznych Krzysztofa Szałuckiego
wybitnego samorządowca, wieloletniego Skarbnika Miasta Gdyni

i Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPEC,
pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego  

Odszedł od nas człowiek szlachetny, ogromnej wiedzy i niezwykłego autorytetu, wychowawca 
i opiekun młodych naukowców na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, członek 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, Sekcji Transportu Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie oraz Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, autor i współautor 
blisko 500 opracowań i ekspertyz naukowo-badawczych, konsultant ekonomiczny kilkudziesięciu 
przedsiębiorstw i instytucji, współautor koncepcji programu restrukturyzacji publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i Żukowa, odznaczony wieloma 
wyróżnieniami i godnościami, w tym Medalem 70-lecia Gdyni, Złotą 
Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Złotym Krzyżem Zasługi 
za działalność na rzecz, rozwoju demokracji, samorządności i społeczności lokalnej. 

Żegnamy działacza samorządowego, serdecznego kolegę oddanego sprawom Pomorza.
Wraz z odejściem Profesora Krzysztofa Szałuckiego 

nasz region, lokalny samorząd i polska nauka poniosły niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim, 
którzy opłakują śmierć Krzysztofa Szałuckiego,

wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

 Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B 
oraz szkolenia okresowe 

i kwalifikacje wstępne 
dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56,   504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

O G Ł O S Z E N I E

Funkcjonariusze rozma-
wiali z turystami i  przy-
pominali  wypoczywającym 
podstawowe zasady, jak 
spędzać bezpiecznie czas 
nad wodą. W trosce o bez-
pieczeństwo najmłodszych, 
policjanci rozmawiali z oso-
bami dorosłymi, przekazu-
jąc przy okazji kilka bardzo 
ważnych wskazówek, jak 

Policyjna akcja nad morzem

kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie i Komisariatu w Gniewinie 

po raz kolejny prowadzili akcję Bezpieczne Wakacje na plaży w Lubiatowie.

w tłumie nie zgubić swoich 
pociech. 

Rodzicom i opiekunom 
przypominali, że wakacje 
nie zwalniają ich z odpowie-
dzialności i nie można na-
wet na chwilę stracić z oczu 
swoich dzieci, szczególnie 
w takich zatłoczonych miej-
scach jak plaże czy depta-
ki. Dodatkowo, mundurowi 

rozdali dzieciom opaski-
-identyfikatory- niezgubki, 
na których oprócz telefonu 
do rodzica można zapisać 
imię malucha i inne waż-
ne informacje, pomagają-
ce w przypadku zagubienia 
dziecka.

Partnerem akcji infor-
macyjno-edukacyjnej pn. 

„Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą” jest Fun-
dacja PZU. 

W ramach akcji został 
również ogłoszony konkurs 
plastyczno-filmowy pn. 
„Artystyczny przeWOD-
NIK”, promujący bezpiecz-
ne przebywanie w wodzie i 
nad wodą oraz zdrowy tryb 
życia.

Z POLICJI
jechał za szybko i za to zapłaci 
Jechał 113 km/h tam, gdzie można do 50 km/h, został 

zatrzymany przez policjantów, którzy zatrzymali mu pra-
wo jazdy i ukarali mandatem w wysokości 2 tys. zł oraz 
10 punktami karnymi. To efekt jazdy ul. Gdańską, 44-lat-
niego kierowcy forda focusa. 

Termin zatrzymania uprawnień wynosi 3 miesiące. 

wywrotka ciężarówką
Samochód ciężarowy z naczepą wywrócił się na dro-

gę i chodnik w Zakrzewie w gminie Linia. Na szczęście w 
zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał. 

Kierowca został sprawdzony alko-testem i był trzeźwy. 
Został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł.

Akcja z dronem
Policyjny dron wychwytywał wykroczenia drogowe w 

trakcie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogo-
wego”. Celem działań było zmniejszenie ilości zdarzeń z 
udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowe-
go.  W akcji brali udział policjanci ruchu drogowego i pre-
wencji z Wejherowa, podległych jednostek policji oraz 
Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Podczas działań 21 pieszych i 3 rowerzystów popeł-
niło wykroczenia drogowe. 28 kierowców przekraczało 
dozwoloną prędkość w rejonie przejść dla pieszych, 10 
kierowców popełniało wykroczenia polegające na wy-
przedzaniu na przejściu dla pieszych, a 45 kierowców 
naruszyło inne przepisy ruchu drogowego. 

Zatrzymali 6 poszukiwanych
Wejherowscy policjanci w ciągu jednej doby zatrzy-

mali sześciu mężczyzn, którzy byli poszukiwani celem 
odbycia kary za popełnione czyny. Część z nich trafiła 
błyskawicznie do aresztu śledczego. 

W akcjach udział brali dzielnicowi m.in. z Łężyc, Lu-
zina i Wejherowa oraz policjanci prewencji i kryminalni.
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O G Ł O S Z E N I E 

– Święto Plonów jest 
jednym z najważniej-
szych świąt dla rolników  
i mieszkańców wsi. 

Dożynki to nasza pięk-
na narodowa tradycja. 
To mocno osadzony w 
naszej kulturze obrzęd, 
okazja do wesołej zaba-
wy i miłych spotkań. 

Mimo że na przestrze-
ni stuleci święto to ewo-
luowało, to nadal tak jak 
dawniej i dziś jest po-
dziękowaniem za ciężką 
pracę i zebrane zbiory, a 
także prośbą o pomyśl-
ność przyszłych plonów. 

Serdecznie zapraszam 
wszystkim mieszkańców 
Powiatu Wejherowskie-
go i przyjezdnych gości 
do uczestnictwa w Po-
wiatowo-Gminnych Do-
żynkach w Luzinie.

Starosta wejherowski 
gabriela Lisius
zaprasza na Dożynki

ważne
święto
plonów

Szczegółowy
program 
Dożynek 
w Luzinie

oraz ważne 
informacje 

organizatorów 
znajdują się 

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

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

GENOWEFY MAŁYSZKO

Wieloletniej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, 
Przewodniczącej Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR, 

Prezes Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej „Wsparcie” w Redzie, 
Sekretarz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejherowie, 

Radnej Powiatu Wejherowskiego oraz Radnej Miasta Reda

Żegnamy kobietę, która z olbrzymim zaangażowaniem i oddaniem pełniła swoje obowiązki 
oraz niosła pomoc osobom niepełnosprawnym.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie,
oraz wszystkim Bliskim 

wyrazy najgłębszego współczucia 

składają

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
    ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Genowefy Małyszko
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 

w latach 1999-2009, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu Orzekania 
o Niepełnosprawności, Radnej Rady Powiatu Wejherowskiego IV kadencji, 

wieloletniej Prezes Towarzystwa Przemysłowego i Handlowego w Wejherowie 
i Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej „Wsparcie” oraz społecznika. 

Niech spoczywa w pokoju

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Genowefa Małyszko 
urodziła się w Sopocie, a 
w czasie nauki i studiów 
mieszkała w Gdyni. Niemal 
czterdzieści lat temu za-
mieszkała w Redzie.

W sierpniu 1980 roku G. 
Małyszko zaangażowała się 
w działalność polityczną. 
Pracowała wówczas jako in-
żynier w przedsiębiorstwie 
branży spożywczej w Gdań-
sku. Wkrótce została wybra-
na przewodniczącą sekcji 
krajowej NSZZ „Solidar-
ność” w branży spożywczej.

Kilka lat później pani Ge-
nowefa zrobiła specjaliza-
cję pedagoga, dzięki czemu 
szkoliła wielu uczniów.

Po roku 1989 G. Małysz-
ko podjęła działalność spo-
łeczną. W 1991 roku była 
współzałożycielką pierwszej 
organizacji pozarządowej w 
Wejherowie: Towarzystwa 
Przemysłowego i Handlowe-
go w roku 1991. Znalazła się 
również w grupie osób, któ-

W połowie sierpnia dotarła do nas bardzo 
smutna wiadomość. Zmarła Genowefa Małysz-
ko - osoba znana, ceniona i bardzo lubiana w 
Wejherowie, w Redzie, gdzie mieszkała i w ca-
łym powiecie wejherowskim. Pani Genowefa 
była ceniona za jej wielkie serce i pasję społecz-
nika. Działała w samorządzie oraz w organiza-
cjach pozarządowych, pomagających głównie 
osobom niepełnosprawnym. Przez ostatnie 10 
lat pracy zawodowej kierowała Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 

POŻEGNANIA
odeszła
genowefa Małyszko

re zainicjowały utworzenie 
Regionalnej Izby Przemy-
słowo Handlowej. Poszerza-
jąc wiedzę i umiejętności, 
uzyskała specjalizację orga-
nizatora pomocy społecznej 
i specjalizację z psychologii 
społecznej. 

Kiedy po reformie admi-
nistracyjnej w 1999 roku 
utworzono powiaty, Geno-
wefa Małyszko organizo-
wała Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wejhe-
rowie, a następnie Powiato-
wy Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności. W la-
tach 1999-2009 była dyrek-
torem PCPR w Wejherowie.

W latach 2002-2006 za-
siadała w Radzie Miasta 
Redy pełniąc funkcję wice-
przewodniczącej. W latach 
2010-2014 była radną Rady 
Powiatu Wejherowskiego, 
pracując w Komisji Zdrowia i 
Polityki Społecznej oraz Ko-
misji Budżetu i Finansów. 
G. Małyszko była również 
przewodniczącą Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych.

Przez cały okres aktyw-
ności zawodowej pani Geno-
wefa działała społecznie w 
organizacjach pożytku pu-
blicznego głównie pomagając 
osobom niepełnosprawnym, 
starszym, zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym. 
Były to: Powiatowe Stowa-
rzyszenie Społeczności Lo-
kalnej „Wsparcie” z siedzibą 
w Redzie, którego była pre-
zesem oraz Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnych „Barka”, gdzie 
pełniła funkcję sekretarza.

Z wielkim żalem żegnamy Genowefę Małyszko - 
osobę życzliwą, troskliwą i sympatyczną, niezwykle 
aktywną, pełną pomysłów i energii. Będziemy Cię 
wspominać ciepło, spoczywaj w pokoju.

Anna i Dariusz Kuczmarscy
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”

Panu
Leszkowi Grabarczykowi

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

Ż O N Y 

 

składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Z żalem i ogromnym  smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p.

Genowefy Małyszko
byłej Sekretarz SPON „Barka”,

z wielkim zaangażowaniem wspierającej działania
naszej organizacji, niosącej pomoc osobom niepełnosprawnym

Najszczersze wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim składają:

Zarząd  oraz  Członkowie Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” 

w Wejherowie

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

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

Pani
Alicji Ćwiek

Zastępcy Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

S I O S T R Y

składa

k O N d O l E N c j E

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. 
 Wisława Szymborska

Panu
Andrzejowi Soboniowi

Radnemu Rady Powiatu Wejherowskiego

najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

M A T K I
składają:

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu

 „Czternasta emerytura” to kolejne, po „trzynastce”, do-
datkowe świadczenie roczne skierowane do emerytów, ren-
cistów i osób, które na 24 sierpnia tego roku miały ustalone 
prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Świad-
czenie wynosi „na rękę” 1217,98 zł, a w pełnej wysokości 
otrzymają je ci, których emerytura lub renta nie przekracza 
2900 zł brutto. W przypadku świadczenia między 2900 zł a 
4188,44 zł „czternastka” będzie zmniejszona zgodnie z zasa-
dą "złotówka za złotówkę". Co ważne, aby otrzymać pie-
niądze nie trzeba składać żadnych wniosków. Środki 
na ten cel są zabezpieczone i zostaną wypłacone z urzędu. 

ZuS ostrzega i wyjaśnia
„Czternastki” coraz bliżej i oszuści już czyhają 

Od 25 sierpnia ZUS rozpoczął wypłatę tzw. czternastych emerytur. Choć świadczenie przy-
sługuje z urzędu i nie trzeba składać żadnego wniosku, pojawiają się oszuści, którzy w zamian 
za pomoc w otrzymaniu „czternastki” próbują wyłudzić pieniądze czy dane osobowe. ZUS ape-
luje o rozsądek i rozwagę.

Schemat działania oszustów polega na odwiedzaniu se-
niorów w domu i oferowaniu pomocy w wypełnieniu wniosku 
o świadczenie w zamian za pieniądze. W ten sposób wyłu-
dzają dane osobowe, które mogą posłużyć np. do zaciągnięcia 
kredytu. Wpuszczając oszustów do domu narażamy się tak-
że na kradzież. Należy pamiętać, że pracownicy ZUS nie 
odwiedzają klientów w domach. Wyjątkiem jest kontro-
la wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, jednak w tym 
przypadku kontrolerzy mają specjalną legitymację. Nigdy 
nie pobierają żadnych pieniędzy. O każdej próbie oszustwa 
należy niezwłocznie powiadomić Policję.

Zakład ubezpieczeń Społecznych zakończył udostęp-
nianie Informacji o Stanie konta ubezpieczonego (Io-
Sku). Stan konta można sprawdzić wyłącznie na swoim 
profilu na Platformie usług Elektronicznych (PuE) ZuS. 

Informacje przygotowano dla ponad 23 mln osób, które odpro-
wadziły choćby jedną składkę do ZUS. Podobnie jak w poprzednich 
latach można ją znaleźć wyłącznie na Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE). Osoby, które jeszcze nie posiadają swojego konta na 
PUE, mogą je założyć w każdej chwili. Informację Zakład udostęp-
nił po przeprowadzonej w czerwcu rocznej waloryzacji składek na 
ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego i środków zapi-
sanych na subkoncie.

Aby znaleźć informację o stanie swojego konta na PUE, trzeba 
wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o 
stanie konta”, a następnie „Informacja za 2021 r.”. 

Tegoroczna Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego przed-
stawia stan środków zapisanych zarówno na koncie, jak i subkoncie 
ubezpieczonego na 31 grudnia 2021 r.

Sprawdź swoje konto
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- Pewnego razu nagle 
upadłem w łazience i po-
gotowie ratunkowe zabrało 
mnie do szpitala. Później 
trafiłem do Akademii Me-
dycznej i po badaniach oraz 
konsultacjach z panią pro-
fesor okazało się, że mam 
zapalenie nerwu przed-
sionkowego, który mieści 
się w głowie. Otrzymałem 
odpowiednie lekarstwa z 
perspektywą wyleczenia za 
kilka miesięcy. Nie pomo-
gło, że byłem zaszczepiony 
i wysportowany - mówi Ge-
rard Patok.

Zdaniem lekarzy istnieje 
niebezpieczeństwo nawrotu 
choroby, co w trakcie jazdy 
może okazać się tragiczne 
w skutkach. Pan Gerard 
twierdzi jednak, że nadal 
stara się być aktywny. Zna-
lazł sposób na utrzymanie 
kondycji i jako mieszkaniec 
trzeciego piętra w bloku 
kilka razy dziennie scho-
dzi na dół i wchodzi na gó-

gerard Patok zakończył wielką przygodę z kolarstwem

Plany pokrzyżowała diagnoza lekarzy
Nestor wejherowskiego kolarstwa, 83-letni Gerard Patok za-

kończył sportową aktywność kolarską. Na taką ważną decyzję 
wpłynęła diagnoza lekarska, która zabrania wejherowianinowi 
jazdy na rowerze.

rę, wykonuje też ćwiczenia 
na drążku i z piłką lekarską 
oraz rozciąga gumy. Stosu-
je dietę i utrzymując stałą 
wagę jedząc dużo warzyw i 
owoców oraz węglowodany. 
Z powodu choroby uległo 
zmianie całe dotychczaso-
we życie. 

- Musiałem sprzedać ro-
wer i samochód oraz przy-
zwyczaić się do innego 
trybu życia. Chodzę jeszcze 

z kulami, ale mam nadzie-
ję, że niedługo będę mógł je 
odrzucić - mówi z optymi-
zmem G. Patok.

Gerard Patok zaczął tre-
nować kolarstwo w Gryfie w 
1956 roku i jeździł w wejhe-
rowskim klubie ponad sie-
dem lat. Pierwszy wyścig 
wygrał w Sopocie , jadąc na 
starym rowerze turystycz-
nym. Na nowy rower i ca-
łe wyposażenie kolarskie 
musiał zapracować - na 
treningach i osiągnięciami 
na trasach wyścigów. Wie-
le rzeczy musiał kupować 
sobie sam, w tym pierwszy 
rower. Zdobył na nim dwu-
krotnie tytuł wicemistrza 
Wybrzeża w wyścigu szoso-
wym - w 1962 i 1963 roku. W 
wyścigu o puchar Dowódcy 
Marynarki Wojennej z me-
tą na Skwerze Kościuszki 
w Gdyni dwa razy był 10. 
Dwukrotnie też wygrywał 
ze Stanisławem Królakiem 
na lotnych finiszach.

W 1963 roku trzeba było 
pomyśleć o jakiejś pracy, bo 
z kolarstwa amatorskiego 
nie można było wyżyć więc 
podjął pracę w „Dalmorze”, 
gdzie przepracował 30 lat. 
Po zejściu ze statku ponow-
nie wsiadł na rower i zaczął 
się ścigać w kategoriach 
dla weteranów. Rokrocz-

nie na rowerze pokonywał 
około 12 tys. kilometrów. 
Można stwierdzić, że ob-
jechał kulę ziemską dwu-
krotnie dookoła. Podczas 
prawie 20-letniej kariery 
weterana odświeżył znajo-
mości kolarskie z dawnych 
lat. Na balach dawnych mi-
strzów kolarstwa spotykał 

m.in. Stanisława Szozdę, 
Ryszarda Szurkowskiego, 
Henryka Charuckiego i Pio-
tra Wadeckiego. 

Pamiątką po kolarskiej 
karierze są puchary, meda-
le, dyplomy, zdjęcia i wie-
le wycinków prasowych, a 
przede wszystkim piękne 
wspomnienia.

          Gerard Patok.

Pamiątką po kolarskiej karierze są puchary, medale, dyplomy, zdjęcia.
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godziny pracy

  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   

 
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00

  Zgłaszanie awarii, których 
obowiązek usunięcia 

ciąży na wZNk
tel. 731-008-506

Zawody biegowe w ramach cyklu Kaszuby Biegają, wiodły trasami pośród kaszubskiej 
przyrody: lasów, łąk i pól. Na starcie zjawiło się prawie 150 biegaczy z np.: Trójmiasta, po-
wiatów: puckiego, wejherowskiego, człuchowskiego, a także z Lęborka, Malborka, Torunia, 
Słupska, a nawet z Poznania. Każdy z zamiarem przebiegnięcia trasy z dobrym wynikiem, 
a nawet odniesienia sukcesu. Kaszubski Bieg Lesoków wszedł już na stałe do kalendarze 
cyklicznych biegów, skierowanych dla każdego. 

UWAGA! 
Ważny komunikat dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 28 marca 2022 r. 
 

 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma). 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
 
   

OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

Prowadzone są zapisy do 25. Turnieju Skata Sportowego, 
który rozpocznie się 19 września br. w Wejherowie, w siedzi-
bie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 511 095 441.

Poprzedni trener wejherowian „wyciągnął” drużynę z 
zapaści i dzięki temu Gryfa zakończył rozgrywki na czwar-
tym miejscu, tuż za Wikędem Luzino. Z luzińskim Wikę-
dem gryfici zmierzyli się w Luzinie w miniony weekend. 

Wydawało się, że mecz będzie bardzo wyrównany, ale 
okazało się, że zwycięzca jest tylko jeden. Gryf grał przez 
około 20 minut, strzelając dwa gole (M. Dampc i M. Le-
ske). Potem było już tylko gorzej. Jeszcze przed przerwą 
kontaktową bramkę dla Wikędu zdobył R. Siemaszko. W 
drugiej części grali gospodarze, a goście przyglądali się 
ich poczynaniom, nie przeszkadzając zbytnio w rozgrywa-
niu piłki przez luzinian. Powiedzieć, że Gryf grał źle, to 
nic nie powiedzieć, bo to była tragedia. W ciągu 5 minut 
M. Dąbrowski strzelił dwie bramki z rzutów wolnych, a 
„dobił” wejherowian J. Krefft, wykorzystując podanie M. 
Dąbrowskiego. Wikęd wygrał u siebie 4:2. 

Piłka nożna. gryf wejherowo

Dwa remisy 
i kompromitacja

Wejherowski Gryf rozpoczął ligowe zmagania od 
pojedynków remisowych. Na wyjeździe 1:1 zremiso-
wał z Gromem Nowy Staw, a na Wzgórzu Wolności 
gospodarze zremisowali z Jaguarem Gdańsk 2:2. W 
miniony weekend w Luzinie Gryf Wejherowo przegrał 
z tamtejszym Wikędem 4:2.

25. jubileuszowy turniej 
Skata Sportowego

Szemud. XVII kaszubski Bieg Lesoków

wygrali goście z Pucka i Luzina
W XVII Kaszubskim Biegu Lesoków, który tradycyjnie rozgrywany jest 

w Szemudzie, zwyciężył Grzegorz Kujawski z Pucka, a najszybsza biegacz-
ką okazała się Ewelina Paprocka z Luzina.
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wejherowskie towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINIStRAtoR
NIERuChoMoŚCI
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Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

W zawodach wzię-
ło udział około 200 osób z 
dziećmi włącznie, głównie z 
Pomorza, ale nie brakło za-
wodników z różnych stron 
kraju. Zawodnicy musieli 
się wykazać umiejętnościa-
mi w pływaniu, jeździe na 
rowerze oraz bieganiu w 
trzech kategoriach: Mini, 
Sprint i Mega w różnych 
grupach wiekowych. Dwie 
konkurencje zorganizowa-
no dla dzieci. 

Wśród najlepszych zna-
leźli się wejherowianie. W 
kategorii Sprint w grupie 
wiekowej M-20+ pierwsze 
miejsce wywalczył Daniel 
Belter (1 miejsce w kla-
syfikacji Grand Prix), a w 

w wejherowie i gminie wejherowo

Rywalizowali 
triathloniści

Na jeziorze Zawiat w Bieszkowicach, 
na drogach z Bieszkowic do Wejhero-
wa oraz na alejkach spacerowych Parku 
Miejskiego w Wejherowie rozegrano III 
Porta Stoneman Triathlon Wejherowo 
2022, połączony z Memoriałem Macieja 
Kanteckiego.

Rodzinne miasto śp. Ka-
zimierza Deyny okazało się 
szczęśliwe dla młodych pił-
karzy, którzy wywalczyli 
trzecie miejsce. 

„Błękitni” rozegrali 11 
pojedynków, w których po-
konali m.in. Śląsk Wrocław 
i Lecha Poznań. Zwyciężył 
właśnie Lech przed Legią. 
Obserwatorzy oraz trene-
rzy nie szczędzili pochwał 
najmłodszym wejherow-
skim piłkarzom. Najlep-
szym bramkarzem turnieju 
został zawodnik „Błękit-
nych” Antoni Tomaszewski.

Piłka nożna 

Błękitni
zajęli
trzecie 
miejsce 

Młodzi adepci pił-
ki nożnej „Błękitni” 
Wejherowo z rocz-
nika 2013, wzięli 
udział w Międzyna-
rodowym Turnieju 
Deyna Cup w Staro-
gardzie Gdańskim. 

K-20+ na drugim miejscu 
uplasowała się Agnieszka 
Felchner. W K-40+ drugie 
miejsce zajęła Maja Jaro-
mińska-Lewińska. 

W najbardziej wymaga-
jącej kategorii Mega w gru-
pie wiekowej M-40+ drugie 
miejsce wywalczył Sławo-
mir Górski (na zdjęciu po 
prawej), a w grupie K-40+ 
na trzecim miejscu znalazła 
się Maria Maj-Roksz.

Nagrody wręczali przed-
stawiciele samorządu  miej-
skiego i powiatowego, firm 
Porta-Drzwi, COS OPO 
Cetniewo, a także Wanda 
Kantecka - żona Macieja 
Kanteckiego.


