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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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Galeria Jubilatów

Przebudowa ulicy Kościelnej w Gowinie

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.

Pani Aniela Marczyńska z Łężyc lat 90
Pan Józef Kupc z Gościcina lat 95
Pani Leokadia Domska z Bolszewa lat 91
Pani Magdalena Muller z Orla lat 91
Pani Elżbieta Wojciulan z Góry lat 90
Pani Liliana Morzycka z Orla lat 94

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

Remont muru oporowego w Gościcinie. Rusza nowa inwestycja.

Z nastaniem wiosny sukcesywnie rozpoczynane są nowe inwestycje 
drogowe. W 2020 roku w Gowinie jako pierwsza realizowana jest 

przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Wejherowskiej do wy-
konanego w 2014 roku parkingu przy strefie rekreacyjnej i cmentarzu. 
W początkowej fazie budowy instalowane jest odprowadzenie wód opa-
dowych do kanalizacji deszczowej przebiegającej przez ulicę Wejherow-
ską. Następnie po usunięciu kolizji z sieciami energetycznymi i teletech-
nicznymi wykonywane będą roboty drogowe. Ze względu na niewielką 
szerokość pasa drogowego ulica składać się będzie z ciągu pieszo – jezd-
nego zaprojektowanego o szerokości 4,5m z kostek betonowych. Wzdłuż 
ulicy ustawione zostaną nowe latarnie z energooszczędnymi, źródłami 
światła ( led). Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Abruko Sp. z o.o. 
z Władysławowa i Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne WODMEL 
Derra i Potrykus Sp. j. z Wejherowa. Wartość kontraktu określona zosta-
ła w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 495.801,71 złotych. 
Termin realizacji upływa w listopadzie 2020 roku. Wykonawca deklaruje 
wcześniejsze zakończenie zadania.

Dnia 14 kwietnia 2020 Gmina Wejherowo podpisała protokół przekazania placu budowy muru oporowe-
go w Gościcinie na podstawie umowy zawartej w dniu 07 kwietnia 2020 r. pomiędzy Gminą Wejherowo 

a wykonawcą FBSERWIS Spółka Akcyjna.
Zakres prac przewiduje wykonanie prac naprawczych muru oporowego wraz z robotami wzmacniającymi 
i stabilizującymi jego konstrukcję na odcinku ca 153m w tym między innymi:
– wzmocnienie prefabrykatów żelbetowych za pomocą domontowania oporu z kątownika
– wzmocnienie prefabrykatów za pomocą matrycy nieorganicznej siatką
– wykonanie mikropali zgodnie z projektem
– wykonanie stężeń górą za pomocą oczepów żelbetowych
– wykonanie balustrady wzdłuż remontowanego muru
– odtworzenie konstrukcji chodnika po wykonaniu remontu muru oporowego
Obecnie wykonawcy przygotowują plac budowy do dalszych działań, remontowana strefa została ogrodzona 
barierkami. Tym samym zagospodarowano część jezdni na rzecz remontu muru oporowego dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców jak i wykonawców. Ruch na ulicy Osiedlowej może być tymczasowo utrudniony. Wartość 
remontu wynosi 1 527 870, 88 zł. Jako nieprzekraczalny termin realizacji podano datę 30 listopada 2020 r. 



Dnia 20 maja na sali Gminnej Biblioteki w Bolszewie odbyła się XVII 
Sesja Rady Gminy Wejherowo. Radni podjęli uchwały w sprawach: 

pozbawienia statusu pomnika przyrody klon, który rośnie przy posesji na 
ulicy Drzewiarza 25 ze względu na zły stan zdrowotny drzewa, wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wejherowie i Nowym 
Dworze Wejherowskim, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nierucho-
mości położonej w miejscowości Gościcino, wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonych w miejscowości Gniewowo – sprzedaż ta ma 
na celu umożliwienie rozbudowy sklepu wraz z nowymi miejscami par-
kingowymi.
Kolejnym punktem było uchwalenie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
dzierżawy na okres powyżej 3 lat, oraz podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gościcino i niektórym 
we wsi Bolszewo, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Miasta Wejherowa, która dotyczy dofinansowania budowy 
parkingu na potrzeby pacjentów szpitala w Wejherowie.

Gmina Wejherowo wznowiła przebudowę ul. Świerkowej w Bol-
szewie. W 2019 roku wykonany został pierwszy etap kanalizacji 

deszczowej. Obecnie wykonawca robót drogowych spółka Abruko 
z Władysławowa, przystąpił do realizacji robót drogowych na od-
cinku długości 95 m. Ulica będzie posiadała jezdnię o szerokości 5 m 
i dwustronne chodniki, nawierzchnie zostaną wykonane z kostek 
betonowych. Trwające roboty generują utrudnienia w ruchu, które 
są nieuniknione przy tego rodzaju pracach. Zgodnie z deklaracjami 
Wykonawcy roboty zakończone zostaną do okresu letniego. Infor-
mujemy, że umowny termin realizacji zadania upływa w październiku 
2020 r., natomiast wartość umowy wynosi 193 259,46 zł brutto.

Z prac Rady Gminy Wejherowo

Budowa ulicy Świerkowej w Bolszewie

Ponadto radni pochylili się nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu, 
uchwałę w sprawie ustalenia stawki podwyższonej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, w przypadku nie wypełnienia obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uchwałę w sprawie 
uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2020, uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obsza-
rze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką, uchwałę w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2028, uchwałę w sprawie 
zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Uchwalono też udzielenie dotacji Powiatowo – Gminnej Spółdzielni So-
cjalnej „Kaszubia” w związku ze zwiększeniem zakresu działań spółdzielni. 
Podjęto również ważną uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płat-
ności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, także wprowadzenia 
za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Przedsiębiorcy, których sytuacja uległa pogorszeniu 
otrzymują możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 2 
miesięcy. Dla budżetu gminy oznacza to zmniejszenie wpływu z tego tytu-
łu o około 1/6. Uwzględniając dodatkowo mniejsze wpływy z tytułu działu 
PIT konieczne będzie znaczne zmniejszenie wydatków (w tym na inwesty-
cje). Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl

Wójt Gminy Wejherowo zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo

Więcej informacji na stronie http://ugwejherowo.pl/konsultacje-spoleczne/

Ze względu na panującą pandemię covid-19 konsultacje społeczne zostały przesunięte w czasie. Proponowany termin ich rozpoczę-
cia przypadnie na jesień, o dokładnym terminie poinformujemy na łamach biuletynu Nasza Gmina, na portalu społecznościowym 
FB Gminy Wejherowo oraz na stronie www.ugwejherowo.pl
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Wielki sukces Mateusza Dziadowicza z Bolszewa

Dni Piaśnickie

Sukces ucznia z Gowina w ogólnopolskim konkursie 
„Bezpieczny Internet”

W dniach 6-8 marca 2020 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu odbyły się eliminacje centralne I Ogól-

nopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów. Wydarzenie to poprzedziły 
eliminacje szkolne, a następnie eliminacje okręgowe, które dla uczniów 
województwa pomorskiego odbyły się na Wydziale Historii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Przez wszystkie etapy przeszedł do finału Mateusz Dziado-
wicz, uczeń klasy VII f, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bol-
szewie, dla którego historia jest wielką pasją. 
Organizatorem I Olimpiady Historycznej Juniorów jest Polskie Towarzy-
stwo Historyczne, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych zo-
stał ujęty w wykazie olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwol-
nienia laureatów z danego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty. W fi-
nale olimpiady uczestniczyło 46 uczniów z całej Polski, zakwalifikowanych 
do etapu centralnego. Mateusz Dziadowicz zdobył 94 punkty na 100 moż-
liwych i zajął I miejsce oraz uzyskał tytuł laureata Olimpiady. O osiągnię-
ciach Mateusza można pisać długo, bo to nie jedyny jego sukces. Opieku-
nem Mateusza jest nauczycielka historii, pani Katarzyna Błędzka.

Na początku kwietnia w Gminie Wejherowo zaplanowane były 
jak co roku Dni Piaśnickie. Niestety sytuacja epidemiologiczna 

w naszym kraju nie pozwoliła na przeprowadzenie imprez związa-
nych z Dniami Piaśnickimi. Wszystkie działania decyzją Wójta zostały 
przeniesione na jesień bieżącego roku. Nie zapomnieliśmy jednak 
o poległych w Piaśnicy. W sobotę 4 kwietnia z okazji Miesiąca Pamię-
ci Narodowej pod pomnikiem Ofiar Piaśnicy Wójt Gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło złożył kwiaty i zapalił znicze. Symboliczną wiązankę 
złożył również Prezes Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Stanisław Harasiuk, Kierownik ROiSS Krzysztof Sapieha, Prezes Sto-
warzyszenia Gospodarna Gmina Wejherowo Janusz Daniszewski.

Dnia 20 marca 2020 r. uczeń VIII klasy Szkoły Pod-
stawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie za-

jął II miejsce w kategorii klas VII-VIII w IV edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu „Bezpieczny Internet”. Igor 
Kotłowski zaprojektował w programie graficznym pla-
kat odzwierciedlający hasło: Działajmy razem!. Opieku-
nem ucznia była p. Kamila Łaga, a samo przedsięwzię-
cie miało na celu uwrażliwianie młodego pokolenia na 
etyczne, komfortowe, beztroskie i bezpieczne poru-
szanie się w sieci. To dzięki kreatywności oraz umie-
jętnościom ósmoklasiście udało się zostać laureatem 
wydarzenia zainicjowanego przez Szkołę Podstawową 
nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie. Warto za-
znaczyć, że honorowym patronatem konkursu jest Ślą-
ski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowy. 
Gratulujemy!

Tekst: SP w Gowinie. Grafika: uczeń, Igor Kotłowski

Życzymy wielu sukcesów Mateuszowi, gra-
tulujemy wiedzy i zdolności jej przekazywa-
nia a pani Katarzynie Błędzkiej życzymy wie-
lu uzdolnionych pasjonatów historii.
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1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna 
szkoła– wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego“. Projekt umożliwia samorządom zakup kompu-
terów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej. Działania te, to odpowiedź na obecną sytuację, w jakiej 
znalazło się szkolnictwo, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu 
epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe stan-
dardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szko-
łach, realizują podstawę programową w domu, korzystając z własnych 
komputerów. W wielu przypadkach, niestety, realizacja zdalnej nauki 
okazała się trudna. Najczęstsze powody to brak lub niewystarczająca 
liczba komputerów w rodzinach wielodzietnych albo brak dostępu do 
internetu. Chcąc zapewnić naszym uczniom niezbędny sprzęt, Gmina 
Wejherowo złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszone-

W trudnych czasach, kiedy 
panuje pandemia koro-

nowirusa, książka spełnia swoją 
rolę. Wiele dzieci i młodzieży 
czyta książki z własnej biblio-
teczki i chce podzielić się swoimi 
przemyśleniami o przeczytanej 
lekturze. Bibliotekarze szkolni 
w ramach pracy zdalnej propo-
nują w różnej formie sięganie po 
ciekawe książki. 
2 kwietnia obchodzony był Mię-
dzynarodowy Dzień Książki Dla 
Dzieci. Należy zaznaczyć, że to 
święto nie bez powodu jest ob-
chodzone w tym dniu. 2 kwietnia 
to rocznica urodzin duńskiego 
pisarza i poety, Hansa Christiana 
Andersena, autora takich ba-
śni jak „Calineczka”, „Brzydkie 
Kaczątko” czy „Mała Syren-
ka”. Święto zostało uchwalone 
w 1967 roku przez Międzynaro-
dową Izbę ds. Książek dla Mło-
dych Ludzi i co roku jego gospo-
darzem zostaje inne państwo. 
Impreza odbywała się między 

go przez Centrum Polskich Projektów Cyfrowych programu pn. „Zdal-
na Szkoła”. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i dzięki temu 
Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych na 
zakup 100 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzę-
tem. Komputery zostały użyczone uczniom. Po zakończeniu zdalnej 
nauki sprzęt będzie służył jako pomoc dydaktyczna w szkołach.

Działanie jest realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna 
szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Dzia-
łanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Przekazanie laptopów do zdalnego nauczania

Tak obchodziliśmy urodziny Książki w Orlu…
innymi Polsce, która była organi-
zatorem tego dnia w 1979 roku. 
Uczniowie szkoły z Orla z klas 1-3 
mogli wziąć udział w Szkolnym 
Konkursie Plastycznym „Niezna-
ne baśnie Andersena”. Konkurs 
polegał na wyborze z podanej 
listy jednej z nich i wykonaniu 
pracy plastycznej. Zapropono-
wano przeczytanie mniej zna-
nych baśni, takich jak: Anioł, Bał-
wan ze śniegu, Bąk Cień i inne. 
Technika 
i format pracy dowolny. Waż-
nym, aby praca była przejrzy-
sta i czytelna dla innych czy-
telników. Prace będzie można 
dostarczyć w pierwszym dniu, 
kiedy tylko wrócimy do szkoły. 
Najciekawsze prace znajdą się na 
specjalnej wystawie i oczywiście 
nie zabraknie nagród. 
Kolejne ważne wydarzenie, do 
którego zaprosili bibliotekarze 
to Światowy Dzień Książki ob-
chodzony dorocznie 23 kwiet-
nia pod patronatem UNESCO 

w celu promocji czytelnictwa, 
edytorstwa i ochrony własności 
intelektualnej za pomocą praw 
autorskich. Biblioteka szkolna 
zaprosiła wszystkich uczniów 
do mini konkursu „Moja ulubio-
na książka”. Należało przesłać 
wypowiedź zawierającą 10 zdań 
o swojej ulubionej książce. Wielu 
uczniów nadesłało swoje prace, 
które zostały nagrodzone. Każ-
dy uczestnik konkursu odebrał 
dyplom i nagrodę przygotowaną 
przez Dyrekcję szkoły, zgodnie 
z wszelkimi zasadami bezpie-
czeństwa. 
Wzbudzenie zainteresowania 
książkami u dzieci jest istotne, 
ponieważ pomaga im rozwi-
nąć pamięć, wyobraźnię oraz 
słownictwo. Lektury dostar-
czają również wiedzy z różnych 
dziedzin, a przy tym mają w so-
bie duży ładunek emocjonalny, 
który wzbudza w najmłodszych 
wrażliwość i empatię.
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Dzień Strażaka w naszej gminie

Cykliści zainaugurowali sezon

Dnia 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka, z tej okazji Wójt Gminy 
Wejherowo przekazał na ręce Prezesa Gminnej Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej Jerzego Sawoniuka dyplomy oraz nagrody pieniężne dla 
najbardziej zasłużonych strażaków naszej gminy. Wręczenie dyplomów 
odbyło się w skromnym gronie z powodu epidemii coivd-19.
Wójt Gminy Wejherowo złożył także podziękowania dla wszystkich 
strażaków za całokształt służby w Ochotniczej Straży Pożarnej i życzył 
między innymi bezpiecznej pracy oraz wielu sukcesów w dalszej działal-
ności społecznej, życiu zawodowym oraz prywatnym.

W niedzielę 7 marca trady-
cyjnie jak co roku, człon-

kowie BKR Cyklista zorganizowali 
rajd rowerowy z okazji Dnia Ko-
biet. Przy wiosennej pogodzie, 
w znakomitych humorach, rowe-
rzyści pokonali trasę z Art Parku 
w Bolszewie do Kąpina. Na miej-
scu panowie przygotowali grilla 
aby wszyscy mogli posilić się pie-
czonymi kiełbaskami. Panie zo-
stały obdarowane kwiatami oraz 
słodyczami. Niniejszym, sezon 
rowerowy i grillowy u cyklistów 
został otwarty.

W Bolszewie zbierali krew

7 marca odbyła się kolejna zbiórka krwi w Bolszewie przy OSP. Zgłosiło się 47 
osób, 29 oddało krew, co dało w sumie 13 050 ml. 12 osób zgłosiło się po 

raz pierwszy. Organizatorzy zbiórki PCK, dziękują krwiodawcom za bezcenny 
dar życia, ekipie krwiobusu RCKiK w Gdańsku za profesjonalną obsługę, Wójto-
wi Gminy Wejherowo Henrykowi Skwarło oraz mediom. Podziękowania także 
dla Grzegorza Hinza oraz OSP Bolszewo za współpracę w organizacji zbiórki 
i dach nad głową. Kolejna zbiórka odbędzie się w Wejherowie 4 kwietnia na 
Placu Wejhera podczas Dni Autyzmu. Tekst i fot. E. Trocka
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Nie dajmy się nudzie! zjednoczmy się, uśmiechnijmy się, ubierzmy się 
kolorowo, karnawałowo i wyjdźmy przed nasze domy do rodzinnej 
fotografii – tak brzmiało hasło akcji fotograficznej, która miała miej-
sce pod koniec kwietnia w Gościcinie. Fotograf jeździł po ulicach Go-
ścicina przez 3 dni, robiąc zdjęcia chętnym mieszkańcom. Na potrze-
by akcji stworzono logo i baner, który był wspólnym mianownikiem 
wszystkich zdjęć. Celem akcji było zjednoczenie się społeczeństwa 
podczas pandemii i wzbudzenie uśmiechu na twarzy mieszkańców. 
Tym samym mogliśmy pokazać, że nikt nie jest w tej trudnej sytuacji 
sam. Jak wiadomo to niełatwy czas dla nas wszystkich ale dzięki inicja-
tywie mieszkanki Gościcina, Joannie Wnuk, pomocy Gminy Wejhero-
wo i mieszkańców – akcja zaowocowała kolorowymi zdjęciami, które 
zostaną z nami na zawsze. Mieszkańcy Gościcina chętnie pozowali do 
zdjęć jednocząc się tym samym w walce z pandemią. Udział w akcji był 
dobrowolny jak i bezpłatny, akcja nosi miano charytatywnego działa-
nia. Zabawa była również doskonałą okazją do integracji społecznej!
Zapraszamy do obejrzenia większej ilości zdjęć na naszym facebook’u 
– Gmina Wejherowo lub na stronie www.ugwejherowo.pl
Zapraszamy do podsyłania swoich opowieści dotyczących działań 
twórczych i spędzania czasu podczas covid-19 na adres: 
redakcja_ng@ug.wejherowo.pl

Akcja fotograficzna „GOŚCICINO ZOSTAŃ W DOMU”

Powszechny Spis Rolny 2020
obowiązkowy 

dla wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce 
od 1 września do 30 listopada 2020 r., 
według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny dotyczy gospodarstw rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 

Rolnicy będą mieli obowiązek udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
•  Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie 

dostępna na stronie internetowej,
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
•  odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który 

odwiedzi gospodarstwo rolne.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii (koronawirus), zachęcamy do udzielania informacji 
poprzez samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać na portalu: spisrolny.gov.pl
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Pracownicy Spółdzielni „Kaszubia” z Bolszewa wyposażeni w kom-
binezony ochronne, przyłbice, maseczki i rękawice rozpoczęli, od 

piątku (17 kwietnia br.), kompleksowe mycie i dezynfekcję przystan-
ków autobusowych na terenie Gminy Wejherowo.
Prace wykonywane były urządzeniami technicznymi: spalinową myj-
ką ciśnieniową i chemicznymi zraszaczami przy użyciu środków czysz-
czących oraz płynów dezynfekujących.

Dzielne Koło Gospodyń Wiejskich „Łężyckie Białki” uszyło 4210 
maseczek dla szpitali, hospicjów i innych instytucji. To wszyst-

ko dzięki determinacji oraz wsparciu w krojeniu i szyciu materiału ze 
strony mieszkańców sołectwa Łężyce oraz mieszkanek Rumii i Gdyni.
Jako ciekawostkę możemy podać, iż do uszycia tej ilości maseczek zu-
żyto: 191 metrów materiału, 2474 metrów taśmy, 26 000 metrów nici 
oraz 908 metrów gumki. Pomoc przyszła także z Bolszewa: „W związ-
ku z epidemią koronawirusa oraz obowiązkiem zakrywania ust i nosa, 
30 marca zgłosiła się do Koła Gospodyń Wiejskich w Bolszewie Pani 
Dyrektor GOPS z gminy Wejherowo z prośbą o uszycie maseczek. Pani 
Dyrektor przekazała potrzebny materiał na ich wykonanie. Uszyto 
145 maseczek, które zostały przekazane dla GOPS-u.
Ponadto w dniu 14 kwietnia, z własnej inicjatywy i na koszt Koła Go-
spodyń z Bolszewa, panie uszyły dodatkowo 90 sztuk maseczek, któ-
re zostały przekazane dla GOPS-u w Wejherowie oraz dla Spółdziel-
ni „Kaszubia” w Bolszewie. Bardzo dużym zaangażowanie się w to 
przedsięwzięcie, wykazały się koleżanki: Barbara Muttke, Krystyna 
Plińska oraz Izabela Treder, za co serdecznie im dziękujemy. Mamy 
nadzieję, że w ten minimalny sposób członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich w Bolszewie swoją pracą, przyczyniły się do poprawy stanu bez-
pieczeństwa naszego społeczeństwa.” Takie słowa napłynęły do na-
szej redakcji od Pani Grażyny Groth prezes Zarządu KGW w Bolszewie.

W sołectwie Orle zorganizowano szereg akcji mających na celu po-
moc potrzebującym ochrony i wsparcia w tym trudnym czasie. Sołtys, 
Rada sołecka oraz radni zorganizowali zbiórkę artykułów najbardziej 
potrzebnych dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 
Dzięki mieszkańcom, udało się zebrać i przekazać znaczną ilość wody, 
środków czystości, oraz artykułów spożywczych. Kolejną akcją było 
rozdysponowanie wśród mieszkańców ponad 200 maseczek ochron-
nych, które między innymi za pośrednictwem parafialnego zespołu 
Caritas trafiły do najstarszych mieszkańców sołectwa.W akcjach ak-
tywnie uczestniczyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Orle, które 
uszyły ponad 200 maseczek na potrzeby pracowników Urzędu Gminy 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak napisał Sołtys Orla 
Jacek Macholl.

Spółdzielnia „Kaszubia” dezynfekuje wiaty autobusowe

W walce z covid-19

Zakres działań obejmował: wiaty przystankowe, ławki, barierki oraz 
utwardzoną kostką brukową powierzchnię przystanku.
Dnia 05 maja br. pracownicy Spółdzielni „Kaszubia” z Bolszewa za-
kończyli prace związane z myciem i dezynfekcją wszystkich zaplano-
wanych wcześniej miejsc publicznych typu: wiaty autobusowe, ławki, 
barierki, kostka brukowa. Łącznie zdezynfekowano i umyto przestrze-
nie publiczne w 16 sołectwach. Była to pierwsza taka akcja ale nie 
ostatnia. Działania te będą podejmowane cyklicznie.

Dziękujemy wszystkim za troskę o zdrowie i wspólne dobro.
Życzymy paniom z Kół Gospodyń oraz wszystkim działającym w wal-
ce z koronawirusem dużo zdrowia, determinacji i dalszych sukce-
sów we wszystkich podejmowanych działaniach.
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Czy grozi nam susza? 

 
Stoimy obecnie - zarówno w Polsce, jak i na całym świecie - w obliczu wyzwania, jakim jest 

opracowanie planu kompleksowych działań, w tym dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatu. W 
ostatnich latach nasiliły się ekstremalne zjawiska, jakimi są m.in. nawalne deszcze, powodzie i susza, co 
też nie omija naszego kraju. Właściwa gospodarka wodna to jeden z elementów przeciwdziałania 
skutkom zmian klimatycznych.  

Wyznaczona jest jasna hierarchia postępowania z wodami opadowymi. Jak najwięcej wody 
powinniśmy zatrzymać w miejscu, gdzie pada, a tylko jej nadmiar - odprowadzać. Konieczny jest więc 
wzrost świadomości dotyczący zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz rozwiązania 
systemowe. Przykładem jest Program Rozwoju Retencji, nad którym obecnie pracuje polski rząd, może 
on przyczynić się do tego, że wszyscy podejmiemy działania zmierzające do kompleksowego, a przede 
wszystkim mądrego zagospodarowania wód. Program ma zwiększyć współczynnik retencji wód w Polsce 
z obecnych 6,5 proc. do 15 proc., czyli ponad dwukrotnie. Plan ma obejmować wiele elementów: budowę 
zbiorników retencyjnych, małej i dużej retencji, retencję naturalną, hydroenergetykę, ale też meliorację.  

Retencja to naturalne zjawisko magazynowania wody opadowej (także śniegu i lodu) w gruncie, 
w zbiornikach wodnych, ciekach, lodowcach, śniegu i bagnach, co opóźnia jej odpływ z danego terenu. 
Retencja staje się o tyle ważna, że w najbliższych latach przewiduje się coraz częstsze okresy suszy na 
terenie naszego kraju. Od lat nie mieliśmy sytuacji, w której zima była tak ciepła i z tak małą ilością 
opadów. Jeśli po wiośnie utrzyma się niski poziom opadów, Polskę może dotknąć najsilniejsza od 50 lat 
susza. Ze względu na zmianę charakteru opadów, woda opadowa szybko odpływa do rzek i nie wsiąka w 
wystarczającym stopniu w glebę. Ponadto w miesiącach zimowych przynajmniej połowa naszego kraju 
powinna być pokryta śniegiem. Zimowe opady w istotny sposób zasilają glebę oraz potoki i rzeki. 
Zarówno w ubiegłym roku, jak i w bieżącym obserwujemy niewielkie opady śniegu, co oznacza, że już 
wiosną możemy mieć suszę. Do tego dochodzi coraz wyższa temperatura, z jaką mamy do czynienia w 
Polsce. Upały przyspieszają odparowywanie wody z gleby, zbiorników wodnych i roślinności. 

Nasz kraj jest ubogi w wodę i to jest fakt. Analizy i badania naukowe wskazują, że aby 
przeciwdziałać skutkom suszy potrzebne są skoordynowane działania wielu instytucji np. Wód Polskich, 
samorządów, ministerstw, ale także  nas - obywateli. Taka kooperacja już przynosi dobre rezultaty. 
Startuje pro-retencyjny program skierowany dla rolników, a coraz więcej miast stosuje wodooszczędne i 
proekologiczne rozwiązania. Np. w Sopocie lub Gdyni od kilku lat dofinansowywane są projekty 
wykorzystywania wody deszczowej m.in. mieszkańcy mogą otrzymywać dofinansowanie na założenie 
ogrodu deszczowego. Wnioski można składać w urzędzie miasta. Z kolei rolnicy, którzy chcą 
zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycję 
w nawadnianie gospodarstw. Obecnie takie wnioski można składać do 20 kwietnia 2020 roku.  
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Jak zagospodarować wody opadowe i roztopowe? 
Rozmowa z Tadeuszem Wiśniewskim, Przewodniczącym Zarządy Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” 
 
Jakie są regulacje prawne w zakresie wód opadowych i roztopowych? 
 
Podstawowa regulacja dot. tych wód wynika z  nowej ustawy Prawo wodne. Wody opadowe i 
roztopowe utraciły dotychczasowy status ścieków. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej, z której ścieki kierowane są 
do oczyszczalni, (również z oczyszczalni przydomowej) jest niedozwolone. Mogłoby to bowiem 
skutkować jej przeciążeniem lub awarią. Niezgodne z prawem jest również (co jest bardzo 
istotne) odprowadzanie deszczówki na działkę sąsiada lub kształtowanie spadku terenu w taki 
sposób, aby woda spływała w stronę jego posesji bądź na ulicę. 
 
Jakie mamy zatem rozwiązania do wyboru dotyczące odprowadzania deszczówki? 
 
W przypadku budynków jednorodzinnych lub budynków, dla których nie ma możliwości 
przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, zaleca się odprowadzenie wód opadowych na 
własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.  
 
Jak to zrobić? Od czego zacząć? 
 
Przeciętnie przyjmuje się, że z dachu o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu trwającego 20 minut 
można zebrać ok. 360 l wody. Warto ją wykorzystać, chociażby do podlewania ogrodu. Takie 
rozwiązanie jest nie tylko ekologiczne, ale także bardzo oszczędne – wykorzystując deszczówkę, 
będziemy mniej płacić za wodę dostarczaną z wodociągu. Aby korzystać z deszczówki, wystarczy 
ustawić zbiornik przy rurze spustowej i połączyć go z nią. Zbiornik może mieć objętość od 
kilkuset do nawet kilku tysięcy litrów, przy czym największe zbiorniki są przeznaczone do 
montażu pod ziemią. Jeśli myślimy poważnie o wykorzystywaniu wody deszczowej, możemy 
zasilać nią nie tylko ogród, ale także wykonać specjalną instalację, dzięki której jej zapasy 
gromadzone w zbiorniku posłużą choćby do spłukiwania wody w toalecie. Takie rozwiązania 
stosuje się już w nowobudowanych  budynkach wielorodzinnych. 
 
Widać, że prawidłowe gospodarowanie wodą daje nam wiele korzyści. 
 
Zgadza się. Poza tym, trzeba zawsze patrzeć na sprawę kompleksowo. Dlatego też potrzebna jest 
współpraca wielu instytucji w dziedzinie zagospodarowania wód deszczowych. Potrzebujemy 
takich specjalistów jak: urbaniści, architekci, specjaliści od infrastruktury technicznej i kwestii 
prawnych. Jednym z instrumentów może być rozważne gospodarowanie przestrzenne naszych 
miast i gmin, nakazujące mieszkańcom zachowywać obszary powierzchniowo czynne  (obszary 
malej retencji, jak ogrody deszczowe, ażurowe płyty, rowy itp.) czy likwidacja nielegalnych 
podłączeń deszczówki do kanalizacji ściekowej. 
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Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/Gmina Wejherowo

ZMIANA W TARYFIE BILETÓW
,,Wyklejka taryfowa” obrazująca nowe ceny, wraz ze wszystkimi szczegółami, dostępna jest pod 

linkiem: 
https://mzkzg.org/files/Taryfa/A4_taryfa_mzkzg_01042020%20Internet.pdf 

Wykaz punktów sprzedaży papierowych biletów metropolitalnych jednoprzejazdowych, 
24- i 72-godzinnych: 

https://mzkzg.org/punkty-sprzedazy-biletow-jednorazowych-24-i-72-godzinnych
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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
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