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URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 01, fax 58 677 97 00
e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl
www.ugwejherowo.pl
www.facebook.com/ugwejherowo

WYKAZ TELEFONÓW

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. 58 677 64 30, 58 677 64 35, 58 677 64 36, www.gops-wejherowo.pl 

Godziny urzędowania: Poniedziałek: 7.30 – 16.30, Wtorek-Czwartek: 7.30 – 15.30

•  Filia GOPS w Gościcinie: ul. Wejherowska 24, 84-241 Gościcino, tel. 58 738 66 40, 58 677 64 45, 58 677 64 43 
Godziny urzędowania: Poniedziałek: 7.30 – 16.30, Wtorek-Czwartek: 7.30 – 15.30

•  Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo: ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino, tel. 58 736 47 85, 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042,  
e-mail: centrumkultury@bckgw.pl, www.bckgw.pl, www.facebook.com/BCKGW

•  Biblioteka w Gościcinie: ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino, tel. 58 736 47 79, e-mail: wyp.gos@bckgw.pl 
Godziny urzędowania: Poniedziałek, Środa: 10.00 – 18.00, Wtorek, Czwartek-Piątek: 8.00 – 16.00

•  Biblioteka w Nowym Dworze Wejherowskim: ul. Szkolna 1, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, tel. 58 606 158 811, e-mail: filia.ndw@bckgw.pl 
Godziny urzędowania: Poniedziałek: 13.00 - 17.00, Wtorek-Czwartek: 12.00-16.00, Piątek: 11.00-15.00

•  Biblioteka w Bolszewie: ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo, tel. 58 738 66 50, e-mail: biblioteka@bckgw.pl 
Godziny urzędowania: Poniedziałek: 8.00 - 19.00, Wtorek-Czwartek: 8.00 - 18.00, Piątek: 8.00 - 16.00

•  Szkoła Podstawowa w Gościcinie: ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino, tel. 58 672 81 23, email: sekretariat@sspgoscicino.pl, www.spgoscicino.edu.pl

•  Szkoła Podstawowa w Bolszewie: ul. Szkolna 13, 84-239 Bolszewo, tel. 58 738 63 71, e-mail: ssp-bolszewo@wp.pl, www.spbolszewo.szkolna.net

•  Szkoła Podstawowa w Orlu: ul. Nadrzeczna 19, Orle, 84-252 Zamostne, tel. 58 572 02 89, e-mail: ssporle@post.pl, www.ssporle.pl

•  Szkoła Podstawowa w Górze: ul. Szkolna 4, Góra, 84-252 Zamostne, tel. 58 676 63 93, e-mail: sspgora@wp.pl, www.spgora.edu.pl

•  Szkoła Podstawowa w Gowinie: ul. Wejherowska 60, 84-215 Gowino, tel. 58 572 06 29, e-mail: ssp-gowino@wp.pl, www.ssp-gowino.szkolnastrona.pl

•  Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejh.: ul. Szkolna 1, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, tel. 58 672 82 06, e-mail: sspnd@wp.pl, www.sspndw.pl

•  Przedszkole Gminne: ul. Leśna 35, 84-239 Bolszewo, tel. 672 81 95, 58 738 22 94, e-mail: przedszkole.goscicino@onet.pl, www.goscicino.dlaprzedszkoli.eu

GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 – 15:30 

GODZINY OTWARCIA KASY: 
Kasa jest nieczynna do odwołania, opłat urzędowych 
należy dokonywać przelewem.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie Urzędu 
Gminy Wejherowo: http://ugwejherowo.pl/
Pisma skierowane do Urzędu Gminy Wejherowo 
należy składać do skrzynki podawczej, umieszczonej 
w holu obok drzwi wejściowych.

Sekretariat 58 677 97 01
Sekretarz 58 677 97 01 
Skarbnik 58 677 97 04
Radca prawny 58 677 97 32
Audytor Wewnętrzny 58 677 97 04
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58 677 97 39
Biuro Rady 58 677 97 11
Sprawy drogowe i budownictwo 58 677 97 13, 58 677 97 17
Sprawy elektroenergetyczne 58 677 97 33
Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne 58 677 97 44, 58 677 97 47
Gospodarka odpadami 58 677 97 06
Zgłaszanie stanu licznika wody 58 677 97 44, woda@ug.wejherowo.pl 
Zamówienia Publiczne 58 677 97 30, 58 677 97 40
Fundusze zewnętrzne 58 677 97 45
Geodeta 58 677 97 46
Opłaty z zakresu gospodarki nieruchomościami 58 677 97 41
Ochrona środowiska 58 677 97 31
Ewidencja ludności, meldunki, dowody 58 677 97 12
Planowanie przestrzenne 58 677 97 14
Podatki 58 677 97 23
Ewidencja działalności gospodarczej 58 677 97 21
Kasa i księgowość 58 677 97 22
Sprawy oświatowe 58 738 67 85, 58 738 67 84
Sport, organizacje pozarządowe/stowarzyszenia 58 677 96 09
Promocja, redakcja „Naszej Gminy” 58 738 67 55, redakcja_ng@ug.wejherowo.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 58 677 96 07
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Wykonano naprawę balustrady na moście w ciągu ulicy Polnej 
w miejscowości Bolszewo, uszkodzonej w wyniku wypadku dro-

gowego który miał miejsce pod koniec grudnia 2019r. Jest to obiekt nie-
dawno remontowany, toteż prace za zgodą gwaranta wykonała firma 
z Wejherowa za kwotę 6 989,94 zł brutto. Koszt został pokryty w całości 
przez ubezpieczyciela.

Mieszkańcy Gminy Wejherowo
Przypominamy o nowych 
DEKLARACJACH ŚMIECIOWYCH.

Większość właścicieli nieruchomości złożyła już nowe 
deklaracje związane ze zmianą metody i stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami. 
Przypominamy osobom, które nie dopełniły tego 
obowiązku, aby w najbliższym czasie wypełniły 
i złożyły nowe deklaracje. 
Deklaracje dostępne są u sołtysów , w Urzędzie Gminy 
Wejherowo i w Filiach BCK w Bolszewie ul. Reja 9 
i w Dworku Drzewiarza w Gościcinie

Balustrada na moście w Bolszewie naprawiona

Widok przed naprawą
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Galeria Jubilatów
Sytuacja epidemiologiczna panująca obecnie na terenie naszego 
kraju nie pozwala nam na celebrowanie wraz z naszymi szacownymi 
jubilatami kolejnych rocznic ich urodzin. Nadal jednak staramy się 
podtrzymywać tę ważną w naszej gminie tradycję. 
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo szacownych jubilatów 
odwiedzają sołtysi, którzy wraz z serdecznymi życzeniami przekazują 
Jubilatom kwiaty, prezenty oraz list gratulacyjny.

W minionym czasie urodziny obchodzili:
• Pani Maria Melcer z Gniewowa, lat 93
• Pani Jadwiga Mikołaszek z Bolszewa, lat 94
oraz
• Pani Joanna Szymerowska z Gowina, lat 90

Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia, pogody ducha i wielu 
szczęśliwych chwil w gronie przyjaciół i najbliższej rodziny.

Pani Joanna Szymerowska



Dnia 24 czerwca w filii Biblioteki i Centrum Kultury w Bolszewie od-
była się XVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad zna-

lazły się informacje wójta z działalności międzysesyjnej oraz informacje 
i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
Następnie radni pochylili się nad kolejnymi punktami porządku obrad 
i podjęli uchwały w sprawach: zmieniającą uchwałę w sprawie nadania 
nazw ulicom we wsi Bolszewo; nadania nazwy ulicy w miejscowości Bol-
szewo; określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wejherowo 
na rok szkolny 2020/2021; uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zby-
chowo w Gminie Wejherowo; zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Następnym punktem obrad było rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 
2019 r. i debata nad przedstawionym dokumentem, zakończona udziele-
niem Wójtowi Gminy wotum zaufania. 
Szczególnie istotnym aspektem obrad XVIII Sesji Rady Gminy było podjęcie 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2019 rok 
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za 2019 rok. 
Przed podjęciem przedmiotowych uchwał Wójt Henryk Skwarło w swo-
im wystąpieniu szczegółowo omówił realizację budżetu za 2019 roku 
w zakresie dochodów i wydatków oraz wykonanych inwestycji.
Jako najważniejsze liczby budżetu Gminy w roku 2019 wskazał:
- dochody 151 439 010,96 zł ( wykonanie planu 100,02 % )
- wydatki 156 462 408,68 zł ( wykonanie planu 95,47 % )

Sesja absolutoryjna Ponadto Wójt nadmienił, że są to najwyższe wartości budżetów wykona-
nych w historii Gminy Wejherowo. W dochodach o około 20 mln złotych, w 
wydatkach o około 22 mln złotych więcej niż w roku poprzednim.
Również na realizację inwestycji poniesiono najwyższe w historii wydatki 
w kwocie 32.171 301,37 zł to jest o ponad 7 mln złotych więcej w stosun-
ku do roku 2018.
Szczególnie istotne, wykonane w 2019 roku zadania to:
 Ulica Parkowa i Wierzbowa w Kąpinie, strefy rekreacyjno-sportowe 
w Reszkach i Górze, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, budyn-
ku mieszkalnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie, Szkoły Podstawowej 
w Gościcinie i Orlu, Centrum Integracji i Kultury w Bieszkowicach, budo-
wa remizy OSP w Orlu, kolejny etap ulicy Polnej w Bolszewie oraz most 
w jej ciągu, budowa ulicy Klimka w Gościcinie wraz z odwodnieniem, ulica 
Żeromskiego, Asnyka, Orzeszkowej w Bolszewie, węzeł integracyjny przy 
stacji w Gościcinie. W 2019 roku pozyskano również najwyższą kwotę 
środków zewnętrznych, zasilających budżet własny, czyli 13. 034 539,79 
złotych w tym 6 105 036,73 złotych stanowią środki z Unii Europejskiej 
a pozostałe pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł. 
Wójt złożył podziękowania Radzie Gminy, sołtysom, stowarzysze-
niom, jednostkom organizacyjnym i pracownikom Urzędu Gminy za 
pomoc w realizacji ubiegłorocznego budżetu. 
Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Henrykowi Skwarło 
14 głosami „za” ( radni klubu Gospodarna Gmina i radna z KWW Wspól-
na Gmina), przy 6 głosach „wstrzymujących się” (2 radnych z KWW 
Wspólna Gmina oraz 4 radnych z klubu Wspólny Powiat Gabrieli Lisius). 
Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.
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Dyrektorzy odebrali kolejne laptopy dla uczniów
3 czerwca b.r. Dyrektorzy odebrali kolejny sprzęt niezbędny do wspar-

cia procesu zdalnego nauczania z dofinansowania, pozyskanego 
w ramach konkursu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej”, dedykowanego w głównej mierze uczniom 
z rodzin wielodzietnych. – Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z obu pro-
gramów grantowych tj. „Zdalna Szkoła” oraz „zdalna Szkoła+” udało nam 
się zakupić łącznie 150 laptopów i 26 tabletów za kwotę ponad 250 tys.”. 
To ogromne wsparcie dla naszych uczniów. Z uwagi na to, iż uczniowie nie 
wrócą do szkoły do zakończenia roku szkolnego, kolejny sprzęt w jeszcze 
większym stopniu ułatwi im kontakt z nauczycielami” – wyjaśnia Henryk 
Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo. Z dofinansowania pozyskanego w ra-
mach konkursu pn. „Zdalna Szkoła+” Gmina Wejherowo zakupiła 26 ta-
bletów, które przekazano Szkole Podstawowej w Gościcinie. 
Dlaczego tablety? – zapytaliśmy Dyrektora szkoły w Gościcinie Pana Ar-
kadiusza Malinowskiego. – Uzasadnienie jest proste – skomentował – ta-
blety są poręczne, nowoczesne, łatwe w obsłudze, działają na zasadzie 
telefonów komórkowych czyli dotykowo, dzieci mają opanowany ten 
system pracy. Po zakończeniu pracy zdalnej uczniów sprzęt powraca do 
placówki szkolnej i będzie używany do celów edukacyjnych na świeżym 
powietrzu lub w terenie. Wybór laptopów byłby w tej sytuacji dużo gorszą 
opcją. Myślimy przyszłościowo, dlatego postawiliśmy na tablety. 
Zasady, jak i w poprzednim projekcie grantowym są takie same - sprzęt 
będzie wspomagał uczniów w realizacji zdalnego kształcenia w czasie 
epidemii, a po jej zakończeniu – w szkołach.

Działanie jest realizowane w ramach konkursu grantowego pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej „, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szyb-
kiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopa-
smowego internetu o wysokich przepustowościach.

8 czerwca b.r. ks. Marek Barański – Dyrektor Szkoły Podstawowej Towa-
rzystwa Salezjańskiego im. ks. Ignacego Błażewskiego w Kniewie odebrał 
dwa laptopy zakupione w ramach konkursu grantowego pn. „Zdalna 
Szkoła+ wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.
– Za przyznaną kwotę do-
finansowania w wysokości 
144.960,00 zł udało nam się za-
kupić o dwa laptopy więcej, niż 
pierwotnie zakładano we wnio-
sku o dofinansowanie. W pla-
cówce oświatowej w Kniewie 
kształcą się uczniowie z terenu 
naszej Gminy, w większości z ro-
dzin wielodzietnych, więc po-
stanowiliśmy ich również objąć 
wsparciem – podkreślił Henryk Skwarło – Wójt Gminy Wejherowo. 



Gmina Wejherowo Uchwałą Nr 365/146/20 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 roku pozyskała dofinansowanie 

na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
– Rokrocznie udaje nam się pozyskać dofinansowanie na moderniza-
cję dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki pozyskiwanym środ-
kom finansowym przebudowano już drogi m.in w Sopieszynie, Kniewie, 
Zbychowie, Górze, Nowym Dworze Wejherowskim czy Bieszkowicach. 
W tym roku zaplanowaliśmy inwestycję w Gowinie – wyjaśnia Henryk 
Skwarło, Wójt Gminy Wejherowo.
Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Kaszubskiej i Starowiejskiej 
w Gowinie. Obecnie obie ulice posiadają nawierzchnię gruntową. Po 
modernizacji drogi będą utwardzone płytami IOMB na łącznym odcinku 
585 m. Prace zostaną wykonane na przełomie II i III kwartału b.r.
Po przetargu, który został już rozstrzygnięty inwestycja została oszaco-
wana na kwotę 270.562,50 zł, przy czym 91.860,00 zł to kwota pozyska-

Z radością informujemy, iż wniosek złożony przez Gminę Wejhe-
rowo o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pod 

nazwą „Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: Klimka, Równej, 
Handlowej w Gościcinie”, został pozytywnie oceniony oraz została 
podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim Dariuszem Dreli-
chem oraz Wójtem Gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło.

Dofinansowanie na przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w Gowinie

Dofinansowanie na budowę dróg w Gościcinie

na z dofinansowania, natomiast resztę samorząd sfinansuje z własnych 
środków.

Kolejnym krokiem było podpisanie umowy z Konsorcjum firm: Kru-
szywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia, na realizację zadania pn. 
„Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: Klimka 129012G, Rów-
nej129012G, Handlowej 129055G w Gościcinie”

Zakres realizacji obejmuje cztery odcinki ulic:
Odcinek 1
Budowa ulicy Handlowej o długości 688 m, zakres prac obejmuje wy-
konanie robót drogowych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Ulica 
Handlowa zaczyna się od wjazdu z ulicy Klimka i dochodzi do istnieją-
cego odcinka o nawierzchni bitumicznej.
 
Odcinek 2
Przebudowa ulicy Klimka o długości 357 m, od ulicy Słonecznej do zre-
alizowanego w 2019 roku remontu nawierzchni. Zakres prac będzie 
również obejmował budowę kanalizacji deszczowej.

Odcinek 3
Przebudowa ulicy Klimka o długości 85 m, położonej na zachód od 
ulicy Równej. Zakres prac będzie również obejmował budowę kana-
lizacji deszczowej. Pozostały odcinek ulicy Klimka o długości 913 m 
został zrealizowany w 2019 roku.

Odcinek 4
Przebudowa odcinka ulicy Równej o długości 147 m, łączący ulicę 
Handlową z drogą krajową nr. 6 Zakres prac będzie również obej-
mował budowę kanalizacji deszczowej. Pozostały odcinek o długości 
96 m został zrealizowany w roku 2019.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: 3 594 906,87 zł.
Umowa objęta jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządo-
wych ( edycja 2020) – wysokość dofinansowania 50% kosztów kwa-
lifikowanych.
Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, termin realizacji 
ustalono na koniec października 2020 roku.
Zadanie wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych Gminy Wejherowo zlokalizowanych w sąsiedztwie 
oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów jeszcze niezago-
spodarowanych.
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Po budowie kanalizacji sanitarnej w Gościcinie, Bolszewie, Kąpi-
nie, Górze, Pętkowicach, przychodzi czas na kolejne miejscowości 

w Gminie Wejherowo. W dniu 27.04.2020 r. Gmina podpisała umowę 
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BUDEX z Jawora na wykona-
nie kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej 
dla znacznej części Gowina. Umowę udało się zawrzeć dopiero po 
trzecim postępowaniu przetargowym. Obecna umowa opiewa na 
znaczącą kwotę prawie 450 000 zł. 
Ukończenie prac projektowych przewidywane jest w II połowie 
2022 r. Będzie to projekt trudny, z uwagi na rozległy charakter miej-
scowości, duże różnice terenu i dużo dróg wewnętrznych będących 

W odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców zrealizowane są 
nowe progi zwalniające i wyniesienia przejść dla pieszych. 

Nowe elementy uspokojenia ruchu pojawiły się już na ulicy Głównej 
i ulicy Waryńskiego w Bolszewie oraz na ulicy Drzewiarza w Gościci-
nie. W najbliższym czasie wyniesione zostanie przejście dla pieszych 
na ulicy Południowej w Gościcinie w pobliżu ulicy Fiołkowej. Reali-
zacja tych elementów kosztowała gminę 30.224,25 złotych, z czego 
próg na ulicy Waryńskiego 3.900,00 złotych, wyniesienie przejścia na 
ulicy Głównej 7.433,13 złotych, progi na ulicy Drzewiarza 11.457,99 
złotych i wyniesienie przejścia na ulicy Południowej 7.433,13 złotych. 
Apelujemy do wszystkich kierowców o ograniczenie prędkości i za-
chowanie szczególnej ostrożności w rejonach wprowadzonych zmian.

własnością osób fizycznych. W fazie końcowej projektu Gmina roz-
pocznie poszukiwanie możliwości sfinansowania inwestycji, która bę-
dzie wieloletnia i pochłonie znaczne środki.
Przy okazji informujemy, iż kończą się prace przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w Górze (Paradyż) i Orlu (etap II i III). Gmina uzgodniła z PE-
WIK Gdynia, że w kolejnych latach będą wykonywane dalsze prace 
w zakresie etapu IV. Jednocześnie trwają też prace związane z pro-
jektowaniem mniejszych zakresów sieci wod-kan w innych miejsco-
wościach: Bolszewie, Gościcinie, Łężycach – tam, gdzie do tej pory nie 
udało się wykonać sieci.

Plany kanalizacji sanitarnej dla kolejnej 
miejscowości w Gminie Wejherowo

Kierowco ZWOLNIJ!

Pod koniec kwietnia b.r. Gmina Wejherowo złożyła wniosek do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska- 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”.
Inwestycja na powstać na działce w Zbychowie. Na chwilę obecną część 
działki wykorzystywana jest jako zastępcze boisko do gry w piłkę nożną. 
Do chwili obecnej wykonano roboty ziemne w celu dostosowania istnie-
jącego terenu do tymczasowego użytkowania.
W zakres zaplanowanych robót wchodzą:
–  budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, prze-

puszczalnej wraz z montażem urządzeń sportowych,
–  budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej (trawa natural-

na) wraz z montażem urządzeń sportowych,

Wniosek na budowę infrastruktury sportowej w Zbychowie
–  budowa parkingu- miejsca postojowe dla 10 samochodów, w tym 1 

miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami,
–  budowa ciągu pieszo- jezdnego, dostępnego dla obsługi boisk, ze zjaz-

dem z drogi powiatowej,
–  wyposażenie obiektu w małą architekturę tj. zestaw ławek, zestaw 

koszy na śmieci,
–  oświetlenie ciągu pieszo- jezdnego oraz boisk.
Inwestycja została oszacowana na kwotę ponad 940 tys., przy czym po-
nad 310 tys. to kwota, którą Gmina zamierza pozyskać z MSiT. Resztę 
samorząd sfinansuje z własnych środków.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest w 2021 roku i uzależniona jest od 
pozytywnej oceny wniosku.
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Wejherowo
Pod koniec maja minęło 30-lecie postania samorządu terytorialnego 
w naszym kraju. Od tej daty liczy się także historia naszej wspólnoty 
samorządowej – Gminy Wejherowo. Wybory 27 maja 1990 roku były 
pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w powojennej historii Polski. 
30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy mieszkańców i sa-
morządowców naszej gminy, to wielka lekcja samodzielnego decydo-
wania o naszym najbliższym otoczeniu. Już ponad połowę tego okresu 
samorządy działają przy wsparciu w postaci funduszy unijnych. Dobre 
wykorzystanie środków europejskich w Gminie Wejherowo znacząco 
przełożyło się na poprawę standardu życia mieszkańców gminy. Od 
1990 roku rozpoczął się czas wielkich inwestycji – budowy sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, infrastruktury kulturalnej, oświatowej, spor-
towo-rekreacyjnej i turystycznej, budowy i modernizacji remiz stra-
żackich OSP, a nade wszystko budowy modernizacji dróg i wiele innych 
przedsięwzięć o czym się Państwo mogli przekonać w poszczególnych 
kadencjach działalności samorządu gminnego i o czym przypominamy 
w okolicznościowej wkładce do „Naszej Gminy”. 

SPECJALNA WKŁADKA „NASZEJ GMINY” 
Z OKAZJI 30-LECIA ISTNIENIA SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO W POLSCE

Wójt Henryk Skwarło (2010-2023)

Wójt Dariusz Rytczak (1990-2001)

Wójt Romuald Głuszko (2001-2002)

Wójt Jerzy Kepka (2002-2010)

Odtworzenie po długiej nieobecności w życiu publicznym samorządu 
terytorialnego było znaczącym wydarzeniem w naszej historii. 30-le-
cie polskiej samorządności to zatem okazja, aby podsumować co się 
nam wspólnie przez ten czas udało, pokazać, że potrafimy być razem, 
potrafimy być wspólnotą, potrafimy być solidarni.
Dziękuję w imieniu własnym i Pana Przewodniczącego Rady Gminy 
Wejherowo Huberta Tomy tym wszystkim mieszkańcom, którzy na 
przestrzeni trzydziestu lat przyczynili się do budowania samorządno-
ści na terenie Gminy Wejherowo - radnym, sołtysom, członkom rad 
sołeckich, pracownikom samorządowym w Urzędzie Gminy, Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej, Bibliotece i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracji 
szkół i przedszkola, spółkom z udziałem Gminy Wejherowo, stowarzy-
szeniom, w tym szczególnie jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Wszystkim samorządowcom życzymy wytrwałości, niech kolejne lata 
będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie źródłem 
satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło
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RADY GMINY WEJHEROWO WSZYSTKICH KADENCJI
KADENCJA I 1990-1994

1. Ludwik Blaszke
2. Ryszard Czarnecki
3. Leopold Czerwionka
4. Alojzy Formella
5. Józef Formella
6. Mieczysław Gafka
7. Romuald Głuszko
8. Mirosław Józefowicz
9. Zygmunt Kiedrowski
10. Janusz Kielas
11. Stanisław Koneczny
12.  Bronisław Kułakowski  

(przewodniczący)
13. Renata Lisius
14. Halina Łukasik
15. Edmund Potrykus
16. Kazimierz Potrykus
17. Stanisław Stankowski
18. Andrzej Strągowski
19. Jan Tetzlaff
20. Zdzisław Tomczak
21. Karol Walkowiak
22. Jan Woliński

KADENCJA II 1994-1998

1. Jerzy Bendyk
2. Henryk Blaszkowski
3. Aleksander Bojke
4. Ryszard Czarnecki
5. Leopold Czerwionka
6. Alojzy Formella
7. Elżbieta Formela
8. Józef Formella
9. Mieczysław Gafka
10. Romuald Głuszko
11. Mirosław Józefowicz
12. Zygmunt Kiedrowski
13. Roman Kotłowski
14. Renata Lisius
15.  Edmund Potrykus  

(przewodniczący)
16. Józef Pranga
17. Stanisław Stankowski
18. Kazimierz Potrykus
19. Józef Szulca
20. Józef Kempski
21. Karol Walkowiak
22. Jan Woliński

KADENCJA III 1998-2002

1. Henryk Blaszkowski
2.  Aleksander Bojke 

(przewodniczący 2001-2002)
3. Tomasz Bujak
4.  Ryszard Czarnecki  

(przewodniczący 2000-2001)
5. Gabriela Derc
6. Alojzy Formella

7. Dariusz Formella
8. Józef Formella
9. Mieczysław Gafka
10. Romuald Głuszko
11. Jerzy Groth
12. Kazimierz Herbik
13. Józef Kosk
14. Roman Krupa
15. Jerzy Lanc
16. Jan Majkowski
17.  Władysław Mathea 

(przewodniczący 1998-2000)
18. Edmund Potrykus 
19. Józef Pranga
20. Stanisław Stankowski
21. Marian Szczygieł
22. Józef Kempski

KADENCJA IV 2002-2006

1. Andrzej Block
2. Tomasz Bujak
3. Tadeusz Danilczyk 
4. Alojzy Formella 
5. Mieczysław Gafka
6. Jerzy Groth
7.  Roman Kotłowski  

(przewodniczący)
8. Tomasz Krause
9. Jan Majkowski
10. Mieczysław Musiał
11. Edmund Potrykus
12. Józef Pranga
13. Krzysztof Seroczyński
14. Janusz Toczek
15. Helena Trawicka

KADENCJA V 2006-2010

1. Marek Albecki
2. Tomasz Bujak
3. Stanisław Bieszk
4.  Tadeusz Danilczyk  

(przewodniczący)
5. Krystyna Dębkowska
6. Ryszard Doppke
7. Jerzy Groth
8. Roman Kotłowski
9. Roman Krupa
10. Jan Majkowski
11. Leszek Pieper
12. Józef Pranga
13. Bożena Reszke
14. Witold Roszman
15. Henryk Skwarło

KADENCJA VI 2010-2014

1. Stanisław Bieszk
2. Urszula Block
3. Tomasz Bujak
4. Janusz Daniszewski

5. Ryszard Doppke
6. Alojzy Formela
7. Józef Formella
8. Janusz Gafka
9. Jan Konkol
10. Wojciech Kuziel
11. Józef Pranga
12. Bożena Reszke
13. Krzysztof Seroczyński
14.  Hubert Toma  

(przewodniczący)
15. Krzysztof Wróbel

KADENCJA VII 2014-2018

1. Grażyna Baran
2. Stanisław Bieszk
3. Urszula Block
4. Artur Czaja
5. Tadeusz Danilczyk
6. Janusz Daniszewski
7. Ryszard Doppke
8. Alojzy Formella
9. Janusz Gafka
10. Romuald Głuszko
11. Kazimierz Kendziora
12. Wojciech Kuziel
13. Szymon Laga
14. Beata Nowicka
15. Zenon Pieper
16. Józef Pranga
17. Lucyna Pranschke
18. Krzysztof Seroczyński
19. Roman Stanisławczyk
20.  Hubert Toma 

(przewodniczący)
21. Krzysztof Wróblewski

KADENCJA VIII 2018-2023

1. Marek Albecki
2. Grażyna Baran
3. Edmund Bianga
4. Stanisław Bieszk
5. Przemysław Bujak
6. Natalia Dampc
7. Tadeusz Danilczyk
8. Elżbieta Dettlaff
9. Janusz Gafka
10. Kazimierz Kendziora
11. Przemysław Kiedrowski
12. Marek Klas
13. Wojciech Kuziel
14. Marek Miotk
15. Beata Nowicka
16. Zenon Pieper
17. Krzysztof Seroczyński
18. Roman Stanisławczyk
19. Maciej Szczygieł
20.  Hubert Toma 

(przewodniczący)
21. Artur Wensierski
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SOŁECTWA (WSIE) W GMINIE WEJHEROWO, 
SOŁTYSI I LICZBA MIESZKAŃCÓW

1. Bieszkowice (475 mieszkańców) - Sołtys Marek Nadolski 
2. Bolszewo (8425 mieszkańców) - Sołtys Edmund Bianga 
3.  Gniewowo (455 mieszkańców)  

- Sołtys Justyna Klein-Melcer 
5. Gościcino (6080 mieszkańców) - Sołtys Marek Miotk 
6.  Gowino/Pętkowice (2177 + 327 mieszkańców)  

- Sołtys Kazimierz Kendziora
7. Góra (940 mieszkańców) - Sołtys  Genowefa Dampc   
8. Kąpino (1179 mieszkańców) - Sołtys Grażyna Baran 
9.  Kniewo/Zamostne (403+164 mieszkańców)  

- Sołtys Krystyna Klawikowska

10. Łężyce (554 mieszkańców) - Sołtys Aleksandra Wołodin 
11.  Nowy Dwór Wejherowski (589 mieszkańców)  

- Sołtys Bożena Holka  
12. Orle (1942 mieszkańców) - Sołtys Jacek Macholl 
13. Reszki (128 mieszkańców) - Sołtys Jan Kandziora 
14.  Sopieszyno (439 mieszkańców)  

- Sołtys Joanna Klawikowska 
15. Ustarbowo (266 mieszkańców) - Sołtys Natalia Dampc  
16.  Warszkowo (244 mieszkańców)  

- Sołtys Dorota Formela 
17. Zbychowo (777 mieszkańców) - Sołtys Robert Szreder

RAZEM: 25.564 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (dane na dzień 27 marca 2020 r. )

Bolszewo

Gościcino

Gowino

Góra

Nowy Dwór Wejherowski

Orle

Sopieszyno

Zbychowo
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Bieszkowice

Kąpino

Łężyce

Reszki

Warszkowo

Gniewowo

Kniewo

Pętkowice

Ustarbowo

Zamostne
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Szkoła w Bolszewie

Szkoła w Bolszewie

Szkoła w Orlu

Szkoła w Gościcinie

Stacja uzdatniania wody Gościcino

Podpisanie umowy 
kanalizacyjnej

DZIAŁANIA INWESTYCJNE
W GMINIE WEJHEROWO 1990-2020 

Inwestycje w Gminie Wejherowo obejmują nie tylko największe sołectwa, jakimi są Bolszewo, Gościcino i Orle, ale wszystkie miejscowości na 
terenie gminy – czyli 18 wsi, w tym 16 sołectw. Od 2010 roku gmina stawia na zrównoważony rozwój inwestycyjny, kulturalny i oświatowy całego 
obszaru należącego do naszej wspólnoty samorządowej.

WODOCIĄGI - wiele kilometrów, w tym budowa, przebudowa i rozbu-
dowa stacji uzdatniania wody w Gościcinie; w 1990 roku była w gminie 
jedynie szczątkowa sieć wodociągowa, dziś ta sieć w 100 procentach 
obejmuje wszystkie sołectwa.

KANALIZACJA – około 160 kilometrów; budowa sieci kanalizacyjnej 
rozpoczęła się w 2007, a zdecydowane tempo prac ruszyło od 2010 
roku; przed tymi datami gminnej sieci kanalizacyjnej nie było.

OBIEKTY OŚWIATOWE – budynek Szkoły Podstawowej i sala gimna-
styczna w Orlu, gmach Samorządowego Gimnazjum i hala widowisko-
wo-sportowa przy ul. Leśnej 35 w Bolszewie (dziś Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika), modernizacja i rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej przy ul Szkolnej 13 w Bolszewie, modernizacja Szkoły Pod-
stawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gościcinie, modernizacja 
i rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej im. Alojzego 
Nagla w Nowym Dworze, modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jaku-
ba Wejhera i budowa sali gimnastycznej w Górze, modernizacja Szkoły 
Podstawowej im. por. Jana Penconka oraz budowa sali gimnastycznej 
w Gowinie. Przed 1990 roku w gminie było kilka szkół, ale wszystkie 
stare, nie zmodernizowane. Budowa i unowocześnianie szkół rozpo-
częło się od 1994 roku, gdy gmina stała się organem prowadzącym 
placówki oświatowe. 
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Szkoła w Nowym Dworze

Szkoła w Gowinie

Biblioteka w Bolszewie

Dworek Drzewiarza w Gościcinie

Biblioteka w Bieszkowicach

Szkoła w Górze

OBIEKTY KULTURY – budowa od podstaw biblioteki przy ul. Reja 9 
w Bolszewie, adaptacja Dworku Drzewiarza i rozbudowa o amfiteatr 
Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Wejherowo w Gościcinie, Filia nr 
3 Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bieszkowicach, 
stworzenie ARTParku w Bolszewie, budowa świetlicy w Ustarbowie, 
budowa świetlicy w Kąpinie. 

Najokazalszym obiektem jest licząca 1000 metrów kwadratowych bi-
blioteka przy ul. Reja w Bolszewie; gmina w 2013 roku otrzymała na 
jego budowę prawie 1,9 mln zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Łączny koszt budowy biblioteki wyniósł 3 mln zł; przed-
tem na tym miejscu, o czym pamiętają na pewno mieszkańcy gminy, 
stał zrujnowany blaszany barak, służący przez pewien czas jako poczta.

ArtPark w Bolszewie
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Ołtarz w Piaśnicy

Strefa rekreacyjno-Sportowa Kąpino

Boisko w Nowym Dworze

Remiza w Gościcinie

ul. Grubby w Gowinie

OBIEKTY SAKRALNE – budowa ołtarza kaplicy w miejscu martyrologii 
w Piaśnicy; autorem projektu i wykonania tego arcydzieła jest wybitny 
rzeźbiarz prof. Tomasz Sobisz z Akademii Sztuk Pięknych w  Gdańsku, 
w dziedzinie sakralnej gmina także sukcesywnie wspiera renowację 
zabytkowego kościoła parafialnego pw. Mateusza Apostoła w Górze. 

OBIEKTY SPORTOWE, REKREACYJNE I TURYSTYCZNE – utwo-
rzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Nowym Dworze Wej-
herowskim, budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze Wejhe-
rowskim, budowa siłowni zewnętrznej w Gniewowie, budowa siłowni 
zewnętrznej w Orlu, budowa placu zabaw wraz ze sceną widowiskową 
w Kniewie, utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie, bu-
dowa strefy rekreacyjno-sportowej w Ustarbowie, stworzenie ścieżki 
rowerowej od leśnictwa Miga do krańca Lasów Piaśnickich w ramach 
„Turystycznego Szlaku Północnych Kaszub”, zagospodarowanie cen-
trum miejscowości Warszkowo i Orle poprzez wykonanie placu zabaw 
i rekreacji, budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno turystycznej 
w Górze, budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno turystycznej 
w Reszkach, utworzenie szlaków kajakowych „Meandry Północy i Rze-
ka Reda” w Gminie Wejherowo.

REMIZY – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu, rozbu-
dowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze, modernizacja i roz-
budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie. 

BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG, W TYM O NA-
WIERZCHNI ASFALTOWEJ, Z PŁYT IOMB I KOSTKI BRUKOWEJ - 
powstało wiele kilometrów, a w latach 2015-2019 ponad 21 207 me-
trów, w tym największe to: budowa drogi gminnej łączącej Sopieszyno 
Ustarbowo, Gowino i Gościcino (potocznie projekt nazywany ul. Ka-
zimierza Grubby), budowa węzła integracyjnego w Gościcinie obej-
mującego m.in. ul. Fabryczną - nawierzchnia asfaltowa z chodnikami 
długość 115m, pętla autobusowa z zatoką, 80 miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych, 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 
5 miejsc dla taksówek, 36 miejsc dla rowerów, dojścia dla pieszych; 
budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego 
pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 i drogą powiatową nr 1442G o – 
długości 1900 m. 
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Droga Sopieszyno-Gościcino

Droga Kąpino

Szkolenie strażaków

Węzeł Integracyjny w Gościcinie

Modernizacja Oświetlenia

Wyposażenie w Kąpinie

Przekazanie 250 komputerów

PRZEDSIĘWZIĘCIA INNE – przebudowa i zagospodarowanie stawu 
retencyjnego w Sopieszynie, projekt unijny dotyczący nowoczesne-
go wyszkolenia strażaków, zakup dziesiątek komputerów służących 
mieszkańcom gminy, projekt unijny dotyczący modernizacji oświetle-

nia ulicznego i ocieplenia budynków użyteczności publicznej, wspiera-
nie dzieci z klas I-III w postaci zakupu komputerów, zachęcanie dzieci 
z terenu gminy do podjęcia studiów technicznych, wyposażenie domu 
sołeckiego w Gniewowie w nowoczesny sprzęt multimedialny, wypo-
sażenie rekreacyjne, gastronomiczne i zielarskie, wyposażenie domu 
sołeckiego w Kąpinie w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz uzupeł-
nienie wyposażenia kuchni, zakup komputerów do zdalnej nauki dla 
uczniów z terenu Gminy Wejherowo.
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Na początku czerwca Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwar-
ło wraz z Kierownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych 

Panem Krzysztofem Sapieha odwiedzili nowo powstającą placówkę 
Niepublicznego Żłobka i Publicznego Przedszkola MegaMocni w Go-
ścicinie. Wizytacja wiązała się z oceną zaawansowania prac remon-
towo wykończeniowych oraz spełnienia wymogów warunkujących 
przyjęcie dzieci do placówki. Pierwsze dzieci przekroczą próg Żłobka 
i Przedszkola 1 września 2020 roku. Co o placówce mówi Pani Ilona 
Kupc, Dyrektor MegaMocnych w Gościcinie? „Żłobek i Przedszkole są 
już na ukończeniu. Remont jest przeprowadzony, obiekt odnowiony, 
a sale przygotowane na przybycie dzieci”, opowiada Pani Ilona. „Naj-
ważniejsze już jest zrobione, teraz czekamy tylko na wystrój, resztę 
mebli.” W przedszkolu panuje minimalistyczny styl, przygotowany 
przez profesjonalistów. Pozwala on dzieciom skupić się na zadaniach, 
nie odciągając ich uwagi bodźcami w postaci kolorowych ścian czy 
rzucających się w oczy mebli. Barwy użyte w salach odnoszą się do 
kolorów haftów kaszubskich.

Szkoła w Gościcinie stała się od kilku lat szkołą niesztampową, 
wprowadzającą innowacyjne rozwiązania dla swoich uczniów jak 

i dla rodziców. Dyrektor szkoły w Gościcinie Pan Arkadiusz Malinowski 

Każda sala będzie opatrzona nazwą grupy, które będą funkcjonowały 
tutaj w wersji kaszubskiej i polskiej. W MegaMocnej placówce spotka-
cie: wróbelki (kasz. warbelczi), skowronki (kasz. skòwrónczi), sikorki 
(kasz. sykórczi), bociany (kasz. bòcónë) oraz żurawie (kasz. trulôcze). 
Rysunki na ścianie w holu także będą swoim stylem nawiązywały do 
naszego regionu. Dzieci każdego dnia będą tam witane przez swoją 
wychowawczynię. Placówka stawia na mądre i innowacyjne naucza-
nie, metodyka pracy będzie oparta na doświadczeniach, a nie tylko na 
teorii. Na placu przy wejściu powstanie teren rekreacyjny, na którym 
będą mogły odbywać się spotkania, festyny. Na terenie za budynkiem 
stanie za to plac zabaw dla dzieci. „Jeszcze dużo pracy przed nami”, 
komentuje Pani Dyrektor. „Ale z pewnością zdążymy do 1 września.”

Dziękujemy Pani Dyrektor za oprowadzenie nas po placówce, życzy-
my samych sukcesów i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego!

Nowa placówka na etapie przygotowań. 
MegaMocni już niebawem w Gościcinie!

Innowacyjne rozwiązania w Gościcinie
oprowadził nas po szkole i pokazał jak unowocześnia i ułatwia naukę 
dzieciom. Przechodząc przez korytarz szkoły w Gościcinie widzimy na 
ścianie ekran, na którym przewijają się ważne informacje dla uczniów, 
takie jak np. higiena, mycie rąk podczas koronawirusa, informacje na 
temat lekcji, zastępstw lub ciekawostki dla uczniów.
Pozytywnym zaskoczeniem jest także ekran dotykowy dedykowany 
rodzicom. Umożliwia on kontakt z dyrektorem online jak i sprawdze-
nie ocen dziecka szczególnie w przypadku trudnego dostępu do in-
ternetu w miejscu zamieszkania. Osłonięty pozwala na prywatność 
w logowaniu do e-dziennika.
Na brawa także zasługuje pięknie wyposażona sala komputerowa. 
Znajdują się w niej 24 stanowiska do pracy i nauki dla uczniów. Pan 
dyrektor postawił przede wszystkim na wygodę, funkcjonalność 
i bezpieczeństwo dzieci poprzez wyposażenie sali komputerowej 
w  myszki i klawiatury bezprzewodowe, co daje przestrzeń na biurku 
każdego ucznia na zeszyt lub książkę, tym samym nie ma możliwości 
na zaplątanie się w kable leżące pod stołem.
To nie koniec pomysłów i nowych udogodnień, będą kolejne - zapo-
wiedział dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Malinowski. Chętnie odwie-
dzimy szkołę ponownie aby pokazać mieszkańcom naszej gminy jak 
pomysłowo zmienia się szkoła w Gościcinie.
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ZMIANY W PROGRAMIE 
CZYSTE POWIETRZE

Konsultacje w szkole w Orlu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku informuje, że od 15 maja br. nabór wniosków w ra-
mach Rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, na 
dofinansowanie wymiany ogrzewania i docieplenia budynków bę-
dzie prowadzony w oparciu o zmienione zasady czyli nowy wzór 
formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin na-
boru wniosków.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków 
o dofinansowanie zawarte są na stronie internetowej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku pod adresem: 
https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROGRAMIE:
• uproszczenie zasad przyznawania dotacji;
• krótszy czas rozpatrywania wniosków;
• uproszczenie wniosku o dotację;
• integracja z Programem „Mój Prąd”;
• wysokość dotacji powiązana z efektem ekologicznym;
•  dotacje na termomodernizację, dla tych którzy już wymienili 

źródła ciepła;
•  możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakoń-

czonych.

 NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:
- źródła ciepła - wymiana, zakup, montaż;
- instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
- mikroinstalacja fotowoltaiczna;
- ocieplenie przegród budowlanych;
- stolarka drzwiowa i okienna;
- dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
 
GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez aplikację inter-
netową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej 
WFOŚiGW w Gdańsku lub poprzez serwis gov.pl. Usługa ta będzie 
aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020.

W szkole w Orlu rozpoczęły się systematyczne konsultacje 
z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki dla klas ósmych. 

Frekwencja w obecnej chwili wynosi ok. 70% uczęszczającej młodzie-
ży. Uczniowie zostali podzieleni na małe grupy kilkuosobowe według 
wytycznych Ministra Edukacji Narodowej.

Konsultacje spełniają rolę dopełnienia zdalnej formy nauczania, 
udział w programie jest dobrowolny.
Ponadto w godzinach lekcyjnych odbywają się konsultacje indywidu-
alne z pozostałych przedmiotów dla uczniów klas młodszych. Warun-
kiem uczestnictwa jest wcześniejsze uzgodnienie terminu.
Każdy uczeń ma także możliwość korzystać z biblioteki szkolnej w go-
dzinach: 8:00 – 11:00.

16  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



Martyna Deja uczennica klasy VIIId i Jessica Mering uczen-
nica klasy VIIIe ze szkoły im. mjr Henryka Sucharskiego 

w Gościcinie zostały Laureatkami Międzynarodowego Konkursu 
Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia”, 
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ustce. Uczen-
nice za swoją twórczość poetycką zostały już wielokrotnie na-
gradzane w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich, ale 
po raz pierwszy w konkursie międzynarodowym. To ich wielki 
sukces. Do udziału w tym konkursie namówiła je nauczycielka 
języka polskiego Pani Violetta Wiśniewska. Poniżej oba nagro-
dzone wiersze.

Nasza Gmina wzbogaciła się o kolejne piękne rzeźby tym razem 
w Gniewowie. Rzeźby zdobią od niedawna wiatę przystanku au-

tobusowego. Te piękna sztuka rzeźbiarska wyszła spod piły Pana An-
drzeja Mirończuka i Mariusza Opoki. Podziwiamy zdolności i precyzję 
wykonania. Inicjatywa była możliwa przy współpracy Urzędu Gminy 
Wejherowo, Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Gminnej 
Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia”, Sołtysa Gniewowa Pani Justyny Kle-
in-Melcer i Rady Sołeckiej Gniewowa.

Mury

Wznoszeni
Na fundamentach kłamstw,
Na mocy sztuczności
Fałszywych paktów.

Chronieni
Nieświadomością
Pracujemy
Na nowy wizerunek.

Gdy opadną mury,
Pozostaniemy nadzy
W swoich przebraniach
Królewskich błaznów.

I nawet to nie będzie 
już zabawne.

Martyna Deja

Mamusi

Mamusiu!
noszę cię w sercu 
codziennie
jak słonika 
na szczęście 
 jak mapę 
w podróży 
w nieznane.

Nauczyłaś mnie 
kolekcjonować
marzenia 
oraz małe 
okruszki
zadowolenia 
dziś mam ich pełne kieszenie.

Nauczyłaś mnie 
słuchać
szumu drzew 
I ludzi 
chociaż nieraz nic 
nie mówią.

Nauczyłaś mnie 
patrzeć
na ludzi 
nie oceniać.

Jessica Mering

Laureatki 
Międzynarodowego 
Konkursu Literackiego

Rzeźby ozdobiły wiatę 
autobusową w Gniewowie
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Szkoła Podstawowa w Bolszewie, chociaż z koronawirusem w tle, 
tętni życiem. Pani Marzena Hazuka – Beraś, nauczyciel plastyki, 

tworzy w salach lekcyjnych przepiękne malowidła ścienne, aby umilić 
dzieciom lekcje i tworzyć atmosferę sprzyjającą nauce. Odbiorcami 
są zarówno dzieci młodsze, jak i starsze. W sali informatycznej po-
jawił się ogromny komiks, na który składają się teksty informujące 
o bezpiecznym korzystaniu z Internetu – temat wciąż aktualny. W in-
nych salach lekcyjnych znalazły się obrazy nawiązujące do specyfiki 
nauczanego przedmiotu, a wszystko po to, aby pobudzić wyobraźnię 
uczniów albo utrwalić ważne dla przedmiotu treści. W klasach I – III 
dominują elementy baśniowe, ponieważ ta tematyka jest bardzo bli-
ska tej grupie wiekowej. W bibliotece szkolnej za sprawą pięknych 
obrazów mamy okazję przenieść się w cudowny świat wyobraźni, do 
której każdy ma dostęp, w której dla każdego jest specjalne miejsce i 
rola do odegrania. Mamy świetnego artystę, który dzieli się nie tylko 
swoją wiedzą, ale też swoim talentem, czasem i pomysłami, jak stwo-
rzyć miejsce, do którego chce się wracać, pracować i marzyć.

Dnia 1 czerwca 2020 roku po długiej przewie powróciły próby 
sekcji amatorskich w Bibliotece i centrum Kultury: Chór Gaude-

amus, Kapela Kaszubska i Orkiestra Dęta. Ta ostatnia spotkała się po 
raz pierwszy 3 czerwca w prawie pełnym składzie, aby powrócić do 
prób związanych z nagrywaniem płyty muzycznej, promującej muzy-
kę rozrywkową i kaszubską. Orkiestra w 2021 roku obchodzić będzie 
Jubileusz 30 lecia powstania i z tej okazji wydana zostanie płyta oraz 
zorganizowane będą koncerty dla mieszkańców. Aby zrekompenso-
wać ten czas bez kultury ostatnich 3 miesięcy zaplanowaliśmy wspól-
nie lokalną trasę koncertową po sołectwach Gminy Wejherowo. Or-
kiestra już od 21 czerwca w niedziele będzie odwiedzała poszczególne 
wsie w których zorganizowany zostanie mini przemarsz oraz krótki 
koncert w centralnym punkcie miejscowości. Mamy nadzieję, że bę-
dzie to miła niespodzianka dla mieszkańców a dla naszej orkiestry 
możliwość treningu zarówno marszu paradnego jak i samego grania. 
Przewodniczyć orkiestrze jak zawsze będzie kapelmistrz Tomasz Win-
czewski.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowinie w roku szkolnym 2019/20 przystąpili do Wielkiego Mara-
tonu Czytelniczego – Międzynarodowego Konkursu Czytelniczego pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs, był adresowany dla uczniów od 
klasy II do VIII. Przeprowadzony, był w trzech kategoriach wiekowych.
Klasy II i III – „Spotkacie nowych przyjaciół”- Finaliści z naszej szkoły to: Aleksandra Szymerowska 
z kl. 3a i Jakub Miller z kl.3b. Wyróżniający się wynik w konkursie zdobyli: Natan Łaźniak z kl.3a, Miłosz 
Perszon z kl.2b, Aneta Baranowska z kl.2b, Mikołaj Sokołowski z kl.2b.
Klasy IV-VI – „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” -Finaliści z naszej szkoły to: Aleksander Józefczyk z 
kl.6a, Jędrzej Formela z kl.4a, Adam Klimek z kl.5c. Wyróżniający się wynik w konkursie zdobył – Miłosz 
Syjczak z kl.4b, Filip Seniuk z kl.6a, Jan Dopke z kl.6b, Julia Czoska z kl. 4b.
Klasy VII –VIII – „W lustrze książki” - Finaliści z naszej szkoły to: Hanna Szczygieł z kl.7a i Tymon Mie-
rzyński z kl.7a. Łącznie z naszej szkoły wzięło udział w konkursie 39 uczniów. Wszystkim uczestnikom 
dziękuję za udział, zaangażowanie i serdecznie gratuluję wyników!

Katarzyna Borchmann

Szkoła pędzlem malowana

Dworek drzewiarza wznawia aktywną działalność

Finał Wielkiego Maratonu Czytelniczego
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Ósmoklasiści już po egzaminach

Wiosenny spływ kajakowy

Egzaminy dla uczniów klas ósmych za nami. Pierwotnie uczniowie 
mieli przystąpić do niego 21 kwietnia, przez epidemię covid-19, 

egzamin został przełożony na 16 czerwca. Uczniowie musieli się zmie-
rzyć z trzema przedmiotami: j. polski, matematyka i język obcy. Dobry 
wynik egzaminu dla każdego ucznia to „przepustka” do wymarzonej 
szkoły, będzie on miał wpływ na rekrutację. 

Trzy nowe ogólnodostępne przystanie kajakowe powstaną na od-
cinku rzeki Redy od Jeziora Orle aż do Cementowi Wejherowo. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania pn. „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – Meandry Północy- Rzeka Reda- Gmina Wejhero-
wo”. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się już w tym roku. Dla-
tego też w sobotnie popołudnie przyszły szlak kajakowy przepłynęli 
urzędnicy Gminy Wejherowo. Wzięli w nim udział pracownicy zaan-
gażowani w realizację inwestycji. Techniczny spływ kajakowy miał 
na celu inwentaryzację miejsc przeznaczonych pod realizację przed-
sięwzięcia m.in. pomiar długości szlaku oraz doprecyzowanie miejsc 
posadowienia znaków wodnych. Wodowanie rozpoczęło się nad Je-
ziorem Orle, w miejscu, gdzie powstanie pierwsza przystań kajako-
wa. Druga przystań będzie zlokalizowana w miejscowości Bolszewo, 
w miejscu potocznie nazywanym przez mieszkańców jako „plaża”. In-
westycja zakończy się budową przystani Flisaka na granicy Bolszewa 
i Wejherowa. Po jej zrealizowaniu, do wspólnego szlaku kajakowego 
zostanie włączona przystań kajakowa w Orlu. Nowo powstałe obiekty 
rekreacyjne utworzą 6 kilometrową trasę i są elementem spójnego 

działania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Spływ dopełniła wizyta 
u Państwa Ireny i Herberta Reszke, gdzie mogliśmy posłuchać wspo-
mnień flisaka- Pana Herberta, który jako pracownik cementowni stał 
za sterami holownika „Mewa” ciągnącego kilkanaście barek wypeł-
nionych marglem.
Już teraz można korzystać z kajaków. Gmina Wejherowo dysponuje 
kajakami, które na stałe składowane są w siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Orlu. Na wodniacki ekwipunek składają się: 12 kajaków 
dwuosobowych, 16 kamizelek ratunkowych dla dzieci, 24 kamizelek 
asekuracyjnych dla dorosłych, 12 lekkich wioseł dla dzieci, 24 lekkich 
wioseł dla dorosłych oraz przyczepa do przewozu 12 kajaków. Sprzęt 
został zakupiony z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
działania pn. „Zapomnianym szlakiem barek”. Kajaki dostępne są za-
równo dla mieszkańców gminy Wejherowo, jak i pozostałych gości.

Kajaki można wypożyczać w Orlu i pływać po kanale rzeki Redy, od 
cementowni aż do jeziora Orle.
Wszelkich informacji na temat wynajmu kajaków i cen udzieli Prezes 
OSP Orle Pan Mirosław Sikora pod numerem telefonu 660-473-306
Wypożyczający proszeni są o dokonywanie rezerwacji z 24-godzin-
nym wyprzedzeniem.
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Sprawozdanie z działalności 2019

Powstanie nowe miejsce rekreacji przy przystani w Orlu

8 czerwca b.r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot. Obszar Me-

tropolitalny Gdańsk- Gdynia- Sopot to stowarzyszenie 56 gmin, 
miast i powiatów. Najważniejszym celem OMGGS jest podejmo-
wanie działań, które poprawiają komfort i jakość życia miesz-
kańców. To wspólne działania w obszarach takich jak: transport 
publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia 
społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, 
rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, plano-
wanie przestrzenne i promocja. 
Podczas Zebrania, w formie wideokonferencji, Prezes Zarządu 
metropolii, Michał Glaser przedstawił sprawozdanie z działal-
ności OMGGS za 2019 rok, które było m.in. podsumowaniem 
wspólnych działań samorządów pn. „Wszyscy dla jednego. Jeden 
dla wszystkich”. W powiecie wejherowskich Gmina Wejherowo 
jako pierwsza zrealizowała inwestycję finansowaną ze środków 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, polegają-
cą na budowie węzła integracyjnego. W ramach projektu pn.: 
„Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojaz-
dowymi” powstały nowe drogi dojazdowe, pętla autobusowa 
wraz z infrastrukturą techniczną oraz oświetleniem drogowym 
i kanalizacją deszczową, miejsca postojowe dla rowerów i sa-
mochodów, drogi rowerowe oraz nowe chodniki. W Powiecie 
wejherowskim w ramach pozyskanych środków unijnych 43 
budynki użyteczności publicznej zostały poddane termomoder-
nizacji. Gmina Wejherowo w zakresie projektu pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 
Gminy Wejherowo” przeprowadziła modernizacje energetyczne 
z uwzględnieniem monitorowania i zarządzania energią wraz 
z możliwością wykorzystania instalacji OZE w: budynku Urzędu 
Gminy, budynku komunalnym w Gościcinie, Szkole Podstawowej 
w Gościcinie oraz Szkole Podstawowej w Orlu.

W dniu 19 czerwca b.r.  Gmina Wejherowo podpisała umowę na  
dofinansowanie projektu ze środków Województwa Pomor-

skiego w ramach pomocy finansowej pod nazwą „Aktywne Sołectwo 
Pomorskie 2020”. W podpisywaniu umowy uczestniczył Mieczysław 
Struk- Marszałek Województwa Pomorskiego, Henryk Skwarło – Wójt 
Gminy oraz Jacek Macholl – sołtys Orla. To właśnie sołectwo Orle 
będzie bezpośrednim beneficjentem otrzymanych środków finanso-
wych. Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na budowie miejsca 
integracji mieszkańców przy istniejącej przystani kajakowej. Wybudo-
wane zostanie palenisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całość 
dopełnią nasadzenia. Powstanie nowego, ogólnodostępnego elemen-
tu rekreacyjnego w samym centrum sołectwa przyczyni się do częst-
szego korzystania z walorów przyrodniczych Kanału Redy oraz Jeziora 
Orle przez mieszkańców i turystów. Przedsięwzięcie oszacowano na 
kwotę 15.500,00 zł, przy czym 10.000,00 zł to kwota pozyskana z do-
finansowania, natomiast reszta zostanie sfinansowana z własnych 
środków oraz niedpłatnej pracy mieszkańców sołectwa.
Pomoc finansowa udzielana przez Sejmik Województwa Pomorskiego 
na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projek-
tów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” reali-
zowanych na terenach wiejskich.
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Szkoły i przedszkola Gminy Wejherowo ponownie nagrodzone! 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły i przedszkola z terenu Gminy Wejherowo po raz kolejny 
uczestniczyły w działaniach edukacyjnych dot. ochrony środowiska regionu, w którym mieszkamy. 
Komunalny Związek Gmin w minionym roku zapraszał do udziału w warsztatach terenowych, 
konkursach, projektach edukacyjnych oraz przekazywał naszym mieszkańcom liczne wydawnictwa 
dot. ochrony powietrza, wód i ziemi.  

Wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy z terenu ośmiu gmin członkowskich Związku 
prawie 18,5 tony elektroodpadów, 10 ton baterii oraz 9,5 tony plastikowych nakrętek, otrzymaliśmy 
242 prace plastyczne wykonane przez dzieci oraz 113 fotografii w ramach konkursu fotograficznego 
pt. „Na leśnym szlaku”. 

Potwierdza to, że mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 realizujemy w sposób ciągły 
nasze zadania i nie zamierzamy z nich rezygnować.  

Szkoły i przedszkola Gminy Wejherowo bardzo aktywnie włączają się w działania związane 
z ochroną środowiska, czego efektem – poza wzrostem świadomości ekologicznej - są nagrody za 
udział w konkursach ekologicznych. Wśród laureatów indywidualnych nie zabrakło uczniów z Gminy 
Wejherowo: 
 Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” XXII edycja 

 Filip Korosacki, wyróżnienie w kat. Przedszkola w tym oddziały przedszkolne  
w Szkołach Podstawowych, Szkoła Podstawowa w Górze 

 Fabian Karczewski, wyróżnienie w kat. Przedszkola w tym oddziały przedszkolne  
w Szkołach Podstawowych, Szkoła Podstawowa w Górze 

 Antoni Gruba, I miejsce w kat. SP Klasa I, Szkoła Podstawowa  w Gościcinie 

W roku szkolnym 2019/2020 organizowany był także konkurs zbiórki baterii, prowadzony 
indywidualnie przez Związek. Łącznie bierze w nim udział 89 placówek oświatowych, w tym 
4 z Gminy Wejherowo. Największe efekty w gminie Wejherowo osiągnęła Szkoła Podstawowa  
w Bolszewie ul. Szkolna 13 (125 kg). 

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie internetowej Związku pod adresem: 
https://kzg.pl/edukacja/wyniki-konkursow-i-dzialan-ekologicznych/ 

Wręczanie nagród odbędzie się we wrześniu br. Jest to termin orientacyjny, o ile sytuacja prawna 
i epidemiologiczna na to pozwoli. Szczegóły dot. daty oraz miejsca spotkania będą ustalane w 
sierpniu. Wówczas przekażemy do szkół i przedszkoli stosowne informacje. Szczegóły dot. zmian w 
ofercie edukacyjnej Związku dostępne są na stronie internetowej www.kzg.pl. 

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz dziękujemy szkołom i przedszkolom za aktywność 
i współpracę w minionym roku szkolnym. Dziękujemy także partnerom: WFOŚiGW w Gdańsku, 
Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz 
spółkom komunalnym: Eko Dolina, OPEC, PEWIK GDYNIA za wspieranie naszych działań 
edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska. 
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Kaszubia odmalowała wiatę w Kąpinie

Wiosną bieżącego roku wykonano prace związane z oczyszcze-
niem rowów na terenie Gminy Wejherowo. Zakres prac obej-

mował oczyszczenie urządzeń w pasie następujących ulic: Gościcino 
- ul. Słoneczna, ul. Handlowa, ul. Gruntowa, ul. Sielankowa. Kąpino 
- ul. Parkowa, ul. Lipowa. Sopieszyno - ul. Narcyzowa, ul. Wejherow-
ska, ul. Długa. Ustarbowo - ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Brukowa, ul. Łą-
kowa. Orle - ul. Szkolna, ul. Leśna, ul. Łąkowa. Góra - ul. Wiejska, 
ul. Derdowskiego. Bolszewo - ul. Długa. Gowino - ul. Jeziorna, ul. Nad 
Stawami, ul. Łąkowa, ul. Różana, ul. Okrężna, ul. Górska. Wartość 
przeprowadzonych prac wynosi łącznie 32 790,00 zł brutto.

Przeprowadzono oczyszczanie rowów przydrożnych

O odmalowanie całej wiaty, ław 
i stołów oraz o skoszenie tra-

wy wokoło terenu zadbała Gminna 
Spółdzielnia Socjalna Kaszubia, na-
tomiast zakup farb i impregnatów 
potrzebnych do odmalowania całe-
go obiektu i jego wyposażenia zo-
stał w całości pokryty z budżetu so-
łeckiego, poinformowała nas Sołtys 
i Radna Kąpina, Pani Grażyna Baran.

Łącząc się w żalu z powodu śmierci

ŻONY
Panu Wojciechowi Kuziel

Radnemu Gminy Wejherowo
Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w trudnych chwilach

Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma wraz z radnymi
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USŁUGI KUCHARSKIE
Maria Trocka

Góra, ul. Tulipanowa 8 • tel. 502 652 071

PRZYJĘCIA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Jerzy Trocki

Bolszewo, ul. Wejherowska 8A

tel. 58 778 30 56

USŁUGI SZKLARSKIE

LADEMANN

BIURO:  84-200 Wejherowo, ul. Chopina 7

www.lademann-pogrzeby.pl  •  biuro@lademann-pogrzeby.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Telefon całodobowy:   509 255 665

Pon - Pt:   8 00 - 16 00        Sobota:   8 00 - 13 00

Jesteśmy doceniani za profesjonalizm, rzetelność i przystępne ceny

Ad finem
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