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NAKŁAD 3500 SZT.MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO

Wesołych Świąt !
Życzymy Państwu pokoju w sercach i wzajemnej życzliwości, zdrowia, dalszych sił na co dzień, 

aby wszystko się dobrze toczyło w życiu! Smacznego jajka, tradycyjnie mokrego dyngusa, 
mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów.

 
Pełniący Obowiązki Wójta Gminy Wejherowo – Mikołaj Ochman

Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo – Hubert Toma wraz z Radnymi

Przedstawienie wszystkich Kandydatów startujących
na stanowisko WÓJTA GMINY WEJHEROWO

na str. 9, 10, 11, 12



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

WYKAZ TELEFONÓW

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
• �Gminny�Ośrodek�Pomocy�Społecznej:�Osiedle�Przyjaźni�6,�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

• �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

• �Biblioteka�w�Bieszkowicach:�ul.�Szkolna�4,�84-206�Bieszkowice,�tel.�606�158�811,�e-mail:�filia3@bckgw.pl�
Godziny�urzędowania:�Poniedziałek,�Środa:�10.30�-�18.30,�Wtorek:�8.00�-�12.30,�Czwartek�19.15�-�20.45,�Piątek�8.00�-�16.00�
Soboty�–�w�zależności�od�imprez�i�warsztatów�okolicznościowych

• �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

Sekretariat 58 677 97 01
Sekretarz 58 677 97 11
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 37 26
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@ugwejherowo.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 14
Gospodarowanie nieruchomościami 58 738 67 51
Ochrona środowiska 58 677 97 31
Ewidencja ludności 58 677 97 12
Dowody osobiste 58 677 97 29
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@ugwejherowo.pl
REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  58 677 97 24

GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek: 7:30 – 16:30
Wtorek - Piątek: 7:30 – 15:30 

ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY: 
PONIEDZIAŁEK: 8:30 – 11:30
WTOREK-CZWARTEK: 11:00 – 14:00
PIĄTEK: 10:30 – 13:30
Pisma skierowane do urzędu Gminy Wejherowo należy 
składać do skrzynki podawczej, umieszczonej w holu obok 
drzwi wejściowych. W sprawach wymagających konsultacji 
z pracownikami poszczególnych referatów, prosimy 
o wcześniejsze umówienie się na spotkanie telefonicznie.
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• NASI JUBILACI •
MAGDALENA WOSS z Gościcina, lat 90 
Upominek,�kwiaty,�list�gratulacyjny�
od�Pani�Sekretarz�Marii�Waszkiewicz,�
Sołtysa�i Radnego�Marka�Miotk�
oraz�Radnego�Zenona�Pieper

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

17 lutego odbyła się XXIII Sesja Rady 
Gminy Wejherowo. W porządku ob-
rad znalazły się informacje Wójta 
z działalności międzysesyjnej oraz 
informacje i komunikaty Przewodni-
czącego Rady Gminy. 

Ponadto�przedmiotem�sesji�było�podjęcie�
uchwał:
• �w�sprawie�ustalenia�planu�pracy�Komisji�
Skarg,�Wniosków� i� Petycji� Rady�Gminy�
Wejherowo�na�rok�2021�

• �w�sprawie�planu�pracy�Komisji�Rewizyj-
nej�Rady�Gminy�Wejherowo�na�rok�2021�

• �w�sprawie�ustalenia�planu�pracy�Komisji�
Rolnictwa� i� Ochrony� Środowiska� Rady�
Gminy�Wejherowo�na�rok�2021�

• �w�sprawie�ustalenia�planu�pracy�Komisji�
Spraw�Społecznych�Rady�Gminy�Wejhe-
rowo�na�rok�2021�

• �w�sprawie�ustalenia�planu�pracy�Komisji�
Gospodarki�na�rok�2021�

• �w�sprawie�ustalenia�planu�pracy�Komisji�
Budżetu�i�Finansów�Rady�Gminy�Wejhe-
rowo�na�rok�2021

• �w�sprawie�rozpatrzenia�petycji�wniesio-
nej� przez�Adama�Lotkowskiego,�Marci-
na� Szczepaniaka�oraz�Konrada�Niżnika�
o�pilnym�podjęciu�uchwały�o�określonej�
treści�

• �w� sprawie� przyjęcia� protokołu� Komi-
sji� Rewizyjnej� Rady� Gminy�Wejherowo�
z  przeprowadzonej� kontroli� dotyczącej�
realizacji� Projektu� pn.� „Ograniczenie�
niskiej� emisji� na� terenie� Gminy� Wej-

herowo� i� Gminy� Choczewo� poprzez�
modernizację� oświetlenia� przestrzeni�
publicznej”�w� zakresie� osiągnięcia� celu�
w projekcie�

• �w� sprawie� przyjęcia� protokołu� Komi-
sji� Rewizyjnej� Rady� Gminy� Wejherowo�
z  przeprowadzonej� kontroli� dotyczącej�
realizacji� zadań�wynikających�z�ustawy�
o  ochronie� przyrody�w� zakresie�wyda-
wania� zezwoleń� na� usuwanie� drzew�
i krzewów�za�rok�2019�

• �zmieniającej� uchwały� w� sprawie� nada-
nia�nazw�ulicom�we�wsi�Zbychowo�oraz�
nadania� nazwy� ulicy� w� miejscowości�
Zbychowo�

• �w�sprawie�nadania�nazwy�ulicy�w�miej-
scowości�Łężyce

• �w�sprawie�nadania�nazwy�ulicy�w�miej-
scowości�Nowy�Dwór�Wejherowski�

• �w� sprawie� wyrażenia� zgody� na� naby-
cie�w�drodze�darowizny�nieruchomości�
gruntowej,�własności�Skarbu�Państwa�

• �w� sprawie� wniesienia� wkładu� niepie-
niężnego�do�Przedsiębiorstwa�Wodocią-
gów�i�Kanalizacji�Sp.�z�o.o.�w�Gdyni�

• �w� sprawie� zmiany� miejscowego� planu�
zagospodarowania� przestrzennego� dla�
fragmentu� wsi� Bolszewo,� na� obszarze�
pomiędzy�ul.�Strażacką�i�rzeką�Bolszewką�

• �w�sprawie�uchwalenia� zmiany�miejsco-
wego� planu� zagospodarowania� prze-
strzennego�dla� fragmentu�wsi�Gowino,�
na�obszarze�działek�nr�47/3,�47/4�i�48/3�

• �zmieniającej�uchwałę�w�sprawie�udzie-
lenia�dotacji� Powiatowo-Gminnej� Spół-
dzielni�Socjalnej�„Kaszubia”�w�Bolszewie�

• �w� sprawie� zmiany� budżetu� Gminy� na�
2021�rok�

• �w� sprawie� rozpatrzenia� wezwania� do�
usunięcia�naruszenia�prawa�

• �w�sprawie�przystąpienia�do�sporządze-
nia� zmiany� miejscowego� planu� zago-
spodarowania�przestrzennego�dla�frag-
mentu�wsi�Reszki�w�gminie�Wejherowo�

• �zmieniającej�uchwałę�w�sprawie�udzie-
lenia�pomocy�rzeczowej�Gminie�Miasta�
Gdyni

• �zmieniającej�w�sprawie�zmiany�uchwały�
Nr�XXII/278/2020�Rady�Gminy�Wejhero-
wo�z�dnia�28�grudnia�2020�r.�w�sprawie�
przyjęcia�programu�Osłonowego�Gminy�
Wejherowo� na� lata� 2021-2023� „Pomoc�
rzeczowa�dla�potrzebujących”�

• �w� sprawie� przyjęcia� darowizny� nieru-
chomości� położonych� w� miejscowości�
Bolszewo�

• �w� sprawie� podjęcia� współpracy� w� za-
kresie�wspólnej�realizacji�inwestycji�pn.�
„Metropolitalny�Pakiet�Drogowy�w for-
mule� Partnerstwa� Publiczno-Prywat-
nego”

• �w�sprawie�odwołania�członka�ze�składu�
Komisji�Skarg,�Wniosków� i�Petycji�Rady�
Gminy�Wejherowo�

• �w�sprawie�powołania�członka�do�składu�
Komisji�Skarg,�Wniosków� i�Petycji�Rady�
Gminy�Wejherowo�

• �zmieniającej� uchwałę� w� sprawie� za-
twierdzenia�wyboru�przewodniczących�
komisji�stałych�Rady�Gminy�Wejherowo�

Z�pełną�treścią�wszystkich�uchwał�można�
zapoznać�się�na�stronie�Biuletynu�Infor-
macji�Publicznej:�
www.bip.ugwejherowo.pl

Z prac Rady Gminy
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W Łężycach powstanie świetlica

Budowa Polnej i Ogrodowej w Bolszewie

Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie

Gmina Wejherowo w ramach 
pierwszego naboru wniosków 
o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
otrzymała dofinansowanie na 
budowę świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
w miejscowości Łężyce.  

Inwestycja�zakłada�budowę�świetlicy�
oraz�strefy�rekreacyjno�–�sportowej,�
w tym�boiska�o�nawierzchni�trawiastej,�

boiska�wielofunkcyjnego�o�nawierzch-
ni�syntetycznej,�urządzeń�fitness,�
placu�zabaw,�urządzeń�małej�archi-
tektury.�Ponadto�w�ramach�zadania�
przewiduje�się�budowę�oświetlenia�
oraz�dwóch�parkingów�dla�samocho-
dów�osobowych.�Świetlica�będzie�
wyposażona�w�standardowe�instalacje�
sanitarne,�zasilanie�energetyczne�oraz�
ogrzewanie.�Budynek�będzie�jedno-
kondygnacyjny.�Szacowana�wartość�
robót�budowlanych�opiewa�na�kwotę�

2�500�000�zł,�w�tym�dofinasowanie�
z Rządowego�Funduszu�Inwestycji�
Lokalnych�wynosi�1�000�000,00�(40%).�
Planowany�termin�realizacji�zadania:�
08.2021�–�12.2022.�

W ramach robót budowlanych pro-
wadzonych na ulicy Polnej w Bolsze-
wie zakończyły się prace związane 
z przełożeniem wodociągu. 

Wykonano�wpusty�kanalizacji�deszczowej�
oraz�ułożono�linię�kablową��zasilającą�
oświetlenie.�Obecnie�wykonawca�reali-
zuje�roboty�związane�z korytowaniem�
drogi.�
Równolegle�trwają�też�roboty�budow-
lane�na�ulicy�Ogrodowej�w�Bolszewie.�
Po�częściowym�demontażu�płyt�YOMB�
została�wykonana�kanalizacja�deszczowa�
wraz�z wpustami.�W najbliższym�czasie�
prowadzone�będą�prace�związane�z�prze-
łożeniem�sieci�gazociągu.�

W Gościcinie trwają prace związa-
ne z realizacją inwestycji drogo-
wej pn. „Budowa drogi gminnej nr 
129167G (ul. Jana Pawła II) w Gości-
cinie – etap II”. 

W�ramach�zadania�rozbudowany�
zostanie�odcinek�ulicy�Jana�Pawła�II�
o�długości�520�m�od�skrzyżowania�
z�ulicą�Uroczą�do�ulicy�Drzewiarza.�
Budowa�obejmuje�wykonanie�nowej�
konstrukcji�jezdni,�jednostronnego�
chodnika,�kanalizacji�deszczowej�
oraz�oświetlenia�ulicznego.�Ponadto�
w zakres�inwestycji�wchodzi�budowa�
nowego�żelbetowego�obiektu�mosto-
wego�znajdującego�się�w�ciągu�drogi�

gminnej�oraz�przebudowa�kanalizacji�
sanitarnej.�W�ramach�dotychczas�
przeprowadzonych�robót�budowal-
nych�udało�się�rozebrać�istniejący�
obiekt�mostowy,�wyciąć�drzewa�
i wykarczować�pnie�oraz�częściowo�
wybudować�zbiornik�retencyjny.�

Wykonawcą�zadania�jest�firma�
Kruszywo�Sp.�z�o.o.�z�siedzibą�w�Lini.�
Planowany�termin�zakończenia�robót�
budowalnych:�listopad�2021�roku.

Wartość�inwestycji�opiewa�na�kwotę�
2 453�727,79�zł,�w�tym�dofinansowanie�
z Rządowego�Funduszu�Rozwoju�Dróg�
w�wysokości�1�226�863,00�zł.�

Inwestycja�pn.�“Budowa�ciągu�dróg�gminnych:�Polnej�129051G�i�Ogrodowej�
w�Bolszewie”�jest�współfinansowana�ze�środków�Państwowego�Funduszu�
Celowego�w�ramach��Rządowego�Funduszu�Rozwoju�Dróg.

Ulica Polna    Ulica Ogrodowa
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Artur Kacprzykowski
Rozmowa z hobbystą, osobą ciekawą życia i historii Gościcina.
UG: Artur - mieszkaniec Gościcina 
od roku 2010, pytam czy to przypa-
dek, dlaczego Gościcino?
–�Tak,�w�zasadzie�to�duży�przypadek,�
byłem�wcześniej�tu�tylko�raz.�Moja�
żona�pochodzi�z�Gościcina�,�zakocha-
łem�się�w�żonie�i�w�Gościcinie.,�wcze-
śniej�mieszkałem�w�Gdyni.

UG: Spotkaliśmy się aby porozma-
wiać tak po prostu od serca, po 
ludzku, bo wiem, że prowadzi Pan 
stronę na facebook-u pod nazwą: 
„Gościcino Witam” chętnie dowiem 
się szczegółów.
–�Zgadza�się,�prowadzę�ją�od�roku�
2014.

UG: Jak ta przygoda się zaczęła?
–�Żona�kiedyś�pokazała�mi�na�face-
book-u�stronę�dotyczącą�Gościcina,�
strona�była�martwa,�nic�się�na�niej�nie�
działo,�aż�szkoda�pomyślałem.�To�była�
motywacja�do�założenia�nowej,�ak-
tywnej�strony.�Poza�tym�wstawiałem�
dużo�zdjęć�zrobionych�przeze�mnie�na�
moje�prywatne�konto�facebook�i�bar-
dzo�dużo�osób�pytało�gdzie�te�zdjęcia�
były�zrobione,�w�którym�miejscu�
Gościcina�–�postanowiłem�zająć�się�
tym�tematem�i�pomóc�innym�wskazu-
jąc�miejsce�ale�już�na�takim�oficjalnym�
acz lokalnym�forum.

UG: Co jest w takim razie takiego 
wyjątkowego w stronie „ Gościcino 
Witam” że o niej rozmawiamy, cze-
mu ma służyć strona o Gościcinie?
–�Strona�służy�często�jako�„�łącznik”�
między�mieszkańcami,�którzy�czegoś�
szukają�lub�chcą�się�dowiedzieć�kon-
kretów�na�dany�temat.

UG: Rozumiem ale to nie czyni jej 
wyjątkowej? Czy tak?
–�Z�mojego�założenia�strona�miała�
służyć�mieszkańcom�w�trochę�inny�
sposób.

UG: Jaki?
–�W�sposób�bardziej�historyczny,�
poznawczy.�Nie�każdy�mieszkaniec�
zna�historię�Gościcina�a�ja�prowa-
dząc�stronę�chcę�ją�przybliżyć.�Chcę�
umożliwić�mieszkańcom�poznanie�
Gościcina�od�strony�historycznej.�Bar-

dzo�dużo�spaceruję�po�miejscowości�
poznając�nowe�miejsca,�fotografując�
zabytkowe�ruiny�lub�jeszcze�stojące�
budynki.�Bardzo�lubię�robić�zdjęcia,�
które�wstawiam�potem�na�stronę�z�
jak�najbardziej�obszernym�opisem�jaki�
znajdę.�Znam�Gościcino�jak�własną�
kieszeń�–�wiem,�gdzie�są�budynki�
sprzed�II�wojny�światowej,�gdzie�stoją�
ruiny,�którędy�płynie�rzeka.�Swojego�
czasu�chodziłem�po�miejscowości�
i szukałem�starych�zdjęć,�słuchałem�
opowiadań�i�faktów�z�życia�Gościcina.�
Udało�mi�się�uzbierać�kolekcję�140�
starych�fotografii,�które�także�można�
obejrzeć�na�stronie�facebook�–�„Gości-
cino�Witam”.�

UG: Strona Gościcino Witam jest 
popularna? Znana?
–�Wśród�mieszkańców�na�pewno,�stro-
na�ma�ponad�11�tyś�członków

UG: Lubisz tak zwiedzać, spacero-
wać, chodzić po domach, rozma-
wiać z ludźmi? 
–�Bardzo!�Lubię�ludzi�i�rozmowy�z�
nimi,�od�każdego�można�usłyszeć�
ciekawą�historię.�

UG: Trudno jest dostać się na pose-
sje lub do budynków aby je sfoto-
grafować?
–�Niektóre�są�ogólnodostępne,�można�
do�nich�po�prostu�wejść.�Do�niektó-

rych�wchodzę�za�pozwoleniem�wła-
ścicieli,�przeważnie�przyjmują�mnie�
ciepło�i�opowiadają�historię�budynku�
za�co�im�bardzo�dziękuję.

UG: Proszę powiedz jeszcze gdzie 
obejrzeć stare fotografie Gościcina 
i ciekawostki historyczne tej miej-
scowości?
–�facebook�–�strona�„�Gościcino�Wi-
tam”�–�wchodząc�przez�komputer�–�po�
prawej�stronie�jest�kolumna:�„infor-
macje”�a�pod�nią:�„�popularne�tematy�
w�postach”�–�tam�można�kliknąć�np.�
w poszczególne�tematy�dyskusji:�„cie-
kawostki”,�„ulice�Gościcina”,�„kapliczki�
i�krzyże”,�„najstarsze�domy”�czy�też�
„historie”….tam�znajdziecie�Państwo�
moje�opowieści,�zdjęcia�i�inne…

UG: Czy każdy może zostać człon-
kiem grupy?
–�Praktycznie�tak,�bo�chciałem�aby�byli�
na�niej�nie�tylko�mieszkańcy�Gościcina�
ale�również�Ci,�którzy�czują�się�w�jakiś�
sposób�związani�z�tym�miejscem�lub�
po�prostu�chcą�poznać�historie�naszej�
miejscowości,�oczywiście�będzie�miło�
jeśli�wszyscy�będziemy�przestrzegać�
zasad�grupy.

UG: Czy chętnie przyjmiesz od 
mieszkańców zdjęcia, historię, opis 
różnych ciekawostek dotyczących 
Gościcina, czy jesteś zamknięty na 
to?
–�Absolutnie�nie�jestem�zamknięty�na�
nowe�ciekawostki!�Chętnie�otrzymam�
kolejne�informacje�i�zdjęcia!

UG: Czego Ci życzyć na koniec roz-
mowy?
–�Wielu�przyjaznych�ludzi,�którzy�
wpuszczą�mnie�do�siebie�i�udostępnią�
mi�swoje�prywatne�zasoby�do�sfoto-
grafowania,�pozwolą�wejść�do�bu-
dynku�lub�miejsca,�które�wpisuje�się�
w historię�Gościcina.

UG: W takim razie trzymamy kciuki 
za Twoje hobby i tego Ci życzymy - 
mamy nadzieję, że ludzie o dobrym 
sercu pomogą Ci dalej opisywać 
historię Gościcina.
–�Dziękuję.
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Mistrzowie Agro 2020  
I Miejsce Sołtys Roku - Edmund Bianga z Bolszewa

UG: Dzień dobry Panie Sołtysie, na 
wstępie gratuluję. Spodziewał się Pan 
wygranej w plebiscycie?
–�Liczyłem�na�dobre�miejsce�w�etapie�
powiatowym�ale�na�wygraną�w etapie�wo-
jewódzkim�to�nie.�Jestem�zaskoczony�wy-
graną�ponieważ�każdy�z sołtysów�biorący�
udział�w�plebiscycie�chciał�wygrać.�W�tym�
miejscu�pragnę�podziękować�wszystkim,�
którzy�oddali�na�mnie�głos.�Lubię�pomagać�
innym.�Mieszkam�w�Bolszewie�od�ponad�
30�lat.�Zawodowo�przez�trzy�dekady�byłem�
żołnierzem,�od�dwóch�kadencji�jestem�
sołtysem�Sołectwa�Bolszewo,�a w 2020�
roku�zostałem�doceniony�przez�mieszkań-
ców�i czytelników�„Dziennika�Bałtyckiego”.�
Dzięki�ich�głosom�zostałem�wybrany�Sołty-
sem�Roku�w�województwie�pomorskim�w�
plebiscycie�„Mistrzowie�Agro”.�

UG: Co skłoniło Pana do bycia Sołtysem?
–�Gdy�przeszedłem�na�emeryturę,�to�chcia-
łem�coś�zrobić�dla�lokalnej�społeczności.�
Byłem�inicjatorem,�założycielem�i pierw-
szym�prezesem�Bolszewskiego�Klubu�
Rowerowego�„Cyklista”.�Nieoczekiwanie�zo-
stałem�też�prezesem�Stowarzyszenia�Eme-
rytów�i�Rencistów�Gminy�Wejherowo,�która�
obecnie�skupia�prawie�130�osób�z różnych�
sołectw.�I tak�to�się�zaczęło.�Ludzie�mnie�
poznawali�z�różnych�inicjatyw�oraz�z działań�
na�rzecz�sołectwa.�Gdy�się�zbliżały�wybory�
na�sołtysa,�zaproponowano�mi�kandydo-
wanie.�Po�rozważeniu�plusów�i�minusów�
wyraziłem�zgodę�na�kandydowanie.�W�2015�
roku�miałem�kontrkandydatkę,�a w kolej-
nych�wyborach�startowałem�już�sam.

UG: Jak wiemy Sołtysem jest Pan od 
dwóch kadencji, wcześniej służył Pan 
w wojsku, czy zdobyte umiejętności pod-
czas tamtej służby pomagają w sprawo-
waniu funkcji Sołtysa?

–�Przesłużyłem�blisko�32�lata.�Jak�mówi�płeć�
piękna,�ze�względu�na�mundury,�w najlep-
szej�formacji�jaką�jest�Marynarka�Wojenna.�
Służyłem�w�Trójmieście.�Byłem�na�różnych�
stanowiskach�kierowniczych�i�dowódczych.�
Na�pewno�mi�to�pomogło,�jeżeli�chodzi�
o sołtysowanie,�pod�względem�wiedzy�
administracyjnej�i�znajomości�przepisów�
prawa.

UG: Bycie Sołtysem wymaga wiele 
uwagi, pomocy mieszkańcom, empatii 
i chęci, czy odnajduje się Pan w tych 
wymaganiach?
–�O�sołtysach�mówi�się,�że�muszą�być�czło-
wiekiem-orkiestrą,�bo�we�wsi�zajmować�się�
muszą�wieloma�obszarami�życia�-�od�spraw�
społecznych,�przez�infrastrukturę,�aż�po�
wydarzenia�kulturalne�i�sportowe.�Zasad-
niczą�rolą�sołtysa�jest�rozmawiać�z miesz-
kańcami,�wsłuchiwać�się�w�ich�potrzeby,�
problemy�oraz�w�miarę�możliwości�je�
rozwiązywać�wspólnie�z�władzami�Gminy.

UG: Domyślam się, że zajmuje się Pan 
różnymi sprawami i problemami miesz-
kańców? Czy prośby i potrzeby są bardzo 
różne?
–�Traktuję�to�jako�służbę�na�rzecz�lokal-
nej�społeczności.�Mam�wiele�telefonów�
z prośbą�o�pomoc.�Mieszkańcy�dzwonią�do�
mnie�w�różnych�sprawach,�np.�o�wałęsają-
cym�się�psie�po�ulicy,�dymiącym�kominie,�
czy�dziurami�na�drogach�szutrowych,�które�
powstały�po�opadach,�czy�problemami�
podczas�odśnieżania�dróg�czy�chodników.�
Są�różne�problemy�z�infrastrukturą�drogo-
wą.�Staram�się�robić�to,�o�co�mieszkańcy�
mnie�poproszą.�Jedni�mieszkańcy�chcą�mieć�
chodnik,�inni�lampę,�żeby�lepiej�oświetlała�
ulicę,�a�jeszcze�inni,�aby�przedłużyć�linię�
autobusową.�Gdy�staram�się�spełnić�prośby�
mieszkańców,�to�niekiedy�z�władzami�
gminy�muszę�rozmawiać�na�argumenty.�
Musimy�szukać�złotego�środka,�bo�sołtys�
myśli�o�swoim�sołectwie,�a�gmina�o wszyst-
kich�pozostałych.�Sołtys�jest�właśnie�takim�
przedstawicielem�mieszkańców�do�kontak-
tu�z�władzami�samorządowymi.

UG: Z tego co wiemy Bolszewo jest naj-
większym sołectwem w województwie, 
czy z tego powodu Pana rola jako sołtysa 
jest trudniejsza niż sołtysów z mniej-
szych miejscowości?

–�Tak,�Bolszewo�jest�największym�pod�
względem�liczebności�mieszkańców�sołec-
twem�w�powiecie�wejherowskim�jak�i w wo-
jewództwie�pomorskim.�Czy�moja�rola�jest�
trudniejsza�niż�innych�sołtysów?�Raczej�nie.�
W�każdym�sołectwie�jest�inna�specyfika�
i ma�swoje�problemy,�które�sołtys�ze�swo-
imi�radami�sołeckimi�musi�rozwiązać.�

UG: Może Pan opowiedzieć o najważ-
niejszych osiągnięciach roku 2020 jako 
Sołtys Bolszewa, które przyczyniły się 
do wygranej w plebiscycie?
–�Trudno�powiedzieć,�że�tylko�rok�2020�
przyczynił�się�do�mego�zwycięstwa�w�ple-
biscycie.�Na�szacunek�mieszkańców�trzeba�
zapracować�czasami�przez�długie�lata.�
Staramy�się�wspólnie�z�Radą�Sołecką�prze-
znaczać�środki�z�funduszu�sołeckiego�na�
poprawę�nawierzchni�drogowej,�na�popra-
wę�bezpieczeństwa�ale�też�na�organizacje�
festynów�czy�pikników.�Utwardzenie�ulicy�
Jarzębinowej�z�wyniesieniem�skrzyżowania�
z�ulicą�Grabową,�ulica�Miłosza,�dokończenie�
ulicy�Granicznej,�Robotniczej�czy�rozpoczę-
cie�ulic�Krętej,�Czereśniowej�oraz�dokończe-
nie�nawierzchni�ulicy�Świerkowej.

UG: Jakie ma Pan plany na rok 2021 
względem Bolszewa?
–�Rok�2021�pomimo�pandemii�będzie�
rokiem�inwestycji�dla�Bolszewa�z�dofinan-
sowaniem�rozpoczęliśmy�pracę�na�ulicy�
Ogrodowej�oraz�dokończymy�ulicę�Polną.�
Po�wielu�latach�oczekiwań�mieszkańców�
rozpoczniemy�kolejny�odcinek�ulicy�Cyl-
kowskiego�z�dofinansowaniem�z�PROW-u.�
Utwardzimy�płytami�YOMB�ulicę�Czereśnio-
wą,�Ogrodniczą,�Krętą,�Krzywą,�Różaną,�
Turkową�oraz�odcinki�ulic�Jana,�św.�Huberta�
i�Wierzbową�na�które�sołectwo�Bolszewo�
przeznaczyło�ponad�209�tys.�złotych.�Nale-
ży�zauważyć�ze�równolegle�jest�projektowa-
na�ulica�Strażacka�oraz�oświetlenie�uliczne�
czy�odcinkowe�instalacje�wodne�oraz�
rozpoczęcie�przez�Pewik�Gdynia�kanalizacji�
w obrębie�ulic�Krucza,�Żurawia,�Okrężna.�
Co z�pewnością�poprawi�jakość�życia�miesz-
kańców�oraz�poprawi�estetykę�Bolszewa.�

UGW: Trzymamy zatem kciuki aby plany 
inwestycyjne się ziściły. Życzymy wielu 
sukcesów i raz jeszcze gratulujemy.
–�Dziękuję.
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Ostatnie pożegnanie Pana Czesława Drewy

Przedstawienie kandydatów startujących 
w wyborach na stanowisko Wójta Gminy  
Wejherowo na kolejnych stronach

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Pana Czesła-
wa Drewy, właściciela najstarszej 
w gminie Wejherowo firmy prywat-
nej w Bolszewie (założonej w 1962), 
która od 2008 roku nosi nazwę 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Dre-
wa - Hydroinstal. 

Pan�Czesław�Drewa�był�powszechnie��
znanym�działaczem�społecznym,�filan-
tropem,�postacią,�która�w�szczególny�
sposób�przysłużyła�się�mieszkańcom�
zarówno�Bolszewa,�jak�i�całej�gminy�
Wejherowo.�Człowiek�skromny�i�praco-
wity.�Swoim�zaangażowaniem�w�życie�
społeczne,�troską�o�dobro�wspólne,�
a�przy�okazji�wzorowym�prowadze-
niem�przedsiębiorstwa�stanowił��wzór�

obywatelskiej�postawy�dla�innych.�
Człowiek�o�wielkim�sercu.�W�2011�roku�
otrzymał�Statuetkę�Gryfa�Kaszubskie-
go,�przyznaną�za�szczególne�zasługi�dla�
Gminy�Wejherowo.�

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zawartość, struktura, forma artykułu jest dziełem autorskim Kandydata / Komitetu Wyborczego, który to, ponosi pełną 
odpowiedzialność za publikowaną treść. 

Każdy kandydat oświadcza, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się użytymi w materiale 
informacjami, danymi, wizerunkami (zdjęciami)  stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej. Każdy oświadcza, że jego  wpis, jest 
zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, nie zawiera form wulgarnych, obraźliwych oraz powszechnie uznawanych 
za nieetyczne.

Gmina Wejherowo jako wydawca biuletynu „ Nasza Gmina”  dokłada starań aby publikowane treści były rzetelne, jednakże nie 
ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość wpisów ani skutki ich odbioru społecznego.

Szanowni mieszkańcy Gminy Wejherowo.
Zbliża się ważny akt demokratyczny, wybory uzupełniające na stanowisko Wójta Gminy Wejherowo. 

Dlatego w niniejszym numerze Naszej Gminy udostępniono stronę dla każdego komitetu 
wyborczego, który zarejestrował kandydata. Sylwetki przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, 

a treść przygotowały samodzielnie komitety wyborcze i one za nią odpowiadają. 
Gorąco zachęcam do udziału w wyborach.

Pełniący obowiązki Wójta Gminy Wejherowo Mikołaj Ochman
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Marek Klas 
kandydat na
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Marek�Klas�mieszka�w�Gminie�Wejherowo�wraz�z�żoną�Kata-
rzyną,� synem�Maksymilianem� i� córką�Kaliną.� Jest� absolwen-
tem�Katolickiego�Uniwersytetu�Lubelskiego� im.� Jana�Pawła� II�
na�wydziale�ekonomii�o�kierunku�Marketing�i�Zarządzanie.�Od�
1977�roku�pracuje�w�„PKP�Energetyka”�CVC�Capitals�Partners�
Fundusz�amerykański.�Jest�przewodniczącym�ogólnokrajowe-
go�MKK�PKP�Energetyka�S.A.�NSZZ�„Solidarność”�w Warszawie�
i  członkiem�Rady�Nadzorczej� PKP�Energetyka.� Został� odzna-
czony�Krzyżem�Zasługi�przez�Prezydenta�RP�za�pracę�zawodo-
wo-społeczną�i�medalem�Zasłużony�dla�transportu�RP.�Kandy-
dat�na�wójta� jest�doświadczonym�radnym,�który�dobrze�zna�

problemy�mieszkańców�gminy.�W�latach�2002-2006�był�wice-
przewodniczący�Rady�Powiatu�Wejherowskiego.� Jest� inicjato-
rem�wielu�wniosków,�które�wpłynęły�na�rozwój�gminy,�między�
innymi�budowa�i�remont�dróg�w�Bolszewie,�Warszkowie,�Gó-
rze,�rozwój�energetyki,�gazyfikacji,�infrastruktury�kanalizacyj-
nej,�budowy�kablówki�TV�Chopin,�powstanie�Ośrodka�Zdrowia�
w� Bolszewie� i� wiele� innych.� Przyczynił� się� do� uruchomienia�
Targowiska�na�ulicy�Przemysłowej�w�Wejherowie.�Od� lat� jest�
prezesem�Stowarzyszenia�„Nasze�Bolszewo”,�które�organizuje:�
festyny�na�ulicy�Polnej�nad�Kanałem,�wystawy,�sobótki,�spływy�
kajakowe,�wycieczki�dla�dzieci,�zabawy�karnawałowe.

Marek Klas jest kandydatem na Urząd Wójta Gminy Wejherowo z Komitetu Wyborczego Wyborców 
„Wspólna Gmina”. Podczas ostatnich wyborów do Rady Gminy uzyskał mandat radnego. Jako przy-
szły Wójt Gminy Wejherowo pragnie zmian w koncepcji myślenia dotyczącego rozwoju gminy. 

– Trzeba z większą determinacją i świeżą głową podejść do nowych wyzwań pozyskując środki 
zewnętrzne na realizację zmian w gminie przy współudziale Funduszy Rządowych. Chciałbym 
pozyskiwać nowe pomysły na rozwój gminy przez bezpośredni kontakt z mieszkańcami za 
pomocą forum dyskusyjnego –�mówi�Marek�Klas,�kandydat�na�Wójta�Gminy�Wejherowo.

W�programie�kandydata�znajduje�się�szereg�pomysłów�i zmian,�
które�mają�przede�wszystkim�sprawić�by�w�gminie� żyło� się�
lepiej.�Priorytetem�jest�budowa nowych dróg,�wybudowa-
nie przystanku SKM w Bolszewie�czy�stworzenie świe-
tlic w każdym sołectwie,�rozszerzenie monitoringu w 
najbardziej niebezpiecznych miejscach,�darmowe bile-
ty MZK dla uczniów�czy�turystyczne zagospodarowanie 
jezior.�Marek�Klas�w�swoim�programie�pamięta�o�rolnikach�
z�gminy�Wejherowo,�chce� im�pomóc�w rozwoju� i�sprzedaży�
produkcji�rolno-spożywczej�czy�w kontaktach�z�Doradztwem�
Rolniczym�i�ARiMR-em.�Stawia również na ekologię i pla-
nuje stworzyć program dofinansowania przez gminę 
założenia fotowoltaiki, gazu lub pelletu.
Co�ważne,�Marek�Klas�planuje� kontynuować�budowę� infra-
struktury� ziemnej:� kanalizacja� ściekowa,� odwodnieniowa,�
gaz,� jako�podstawy�zurbanizowania,�aby�wybudować�chod-
niki�i�drogi.�Pamięta�również�o�osobach�niepełnosprawnych�
i� chciałby�usuwać�przeszkody�architektoniczne� tak,� aby�nie�

było�problemów�w�poruszaniu�się�wózkami�inwalidzkimi.�
Dla� kandydata� bardzo� istotna� jest� współpraca� z� rządem.�
Mowa� tu� o� takich� programach� jak� „Dostępność� plus”,� czyli�
niwelowanie� barier� architektonicznych� dla� osób� niepełno-
sprawnych�z�programu�rządowego.�Planuje�także�pozyskiwać�
fundusze�rządowe�na�budowę�dróg�czy�inne�ważne�inwesty-
cje,�to�jednak�nie�wszystko.�– Moim celem są mieszkania dla 
osób o niskich dochodach z Programu Rządowego „Mieszka-
nie Plus”. Kolejnym z moich zamierzeń jest zagospodarowa-
nie naszych jezior na rzecz turystyki i wypoczynku. Chciał-
bym zwiększyć nakłady na rozwój turystyki, na budowę 
parkurów sportowych, placów zbaw i ogródków sportowych 
do ćwiczeń na świeżym powietrzu�–�dodaje�Marek�Klas.

Czas na świeżość i zmiany!�Gmina�Wejherowo�
potrzebuje� nowego� Wójta,� który� z� zapałem,� entuzjazmem�
i mnóstwem�pomysłów�będzie�pracował�przede�wszystkim�
na�rzecz�i�dla�dobra�mieszkańców.�Głosuj na Marka Klas!
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wejherowo
W trosce o dobro naszego samorządu zachęcam Państwa do udziału  
w nadchodzących wyborach na Wójta Gminy Wejherowo. Chciałbym 
wspólnie z mieszkańcami działać na rzecz dalszego dynamicznego 
rozwoju gminy. Jako wójt, będę otwarty na współpracę ze wszystkimi 
osobami i organizacjami. RAZEM DLA GMINY!

Krzysztof

SEROCZYŃSKI

Mój program

Kandydat z DOŚWIADCZENIEM SAMORZĄDOWYM

Życie rodzinne
Mam 50 lat, jestem absolwentem Wydziału Prawa 
i Administracji na UG. Ukończyłem podyplomowe 
studia prawno – menedżerskie na Wydziale Ekono-
mii i Zarządzania na PG oraz Studium Kierowników 
Projektów Unijnych w ARP w Gdańsku. Od 24 lat 
jestem mieszkańcem Gościcina. Moja żona Danuta 
(z domu Meyer) pracuje jako nauczyciel biologii i religii 
w Szkole Podstawowej w Gościcinie, mam dwóch 
synów – Kacpra i Filipa.

•  Kontynuacja rozpoczętych i zaplanowanych inwestycji 
przez poprzedniego wójta p. Henryka Skwarło oraz Klub Rad-
nych „Gospodarna Gmina”.

•  Inwestycje drogowe, budowa kanalizacji sanitarnej, roz-
budowa szkół, budowa świetlic i stref rekreacyjno – spor-
towych w sołectwach.

•  Dodatkowo zwrócę uwagę na większe zaangażowanie gmi-
ny w realizację inwestycji na terenach średnich i mniejszych 
sołectw, t.j. Warszkowo, Kniewo, Góra, Zamostne, Nowy Dwór 
Wejherowski, Gniewowo, Reszki, Zbychowo, Bieszkowice, So-
pieszyno, Ustarbowo, Łężyce oraz Kąpino.

•  Planuję aktywną współpracę ze 
stowarzyszeniami i organizacja-
mi pozarządowymi oraz rada-
mi sołeckimi. W tym zakresie 
chciałbym zwiększyć wsparcie 
finansowe np. dla KGW, OSP, 
klubów sportowych itp., ze 
szczególnym uwzględnieniem 
sportu dzieci i młodzieży.

•  Nowością w moim programie 
będzie m.in. zajęcie się działaniami pro-
-ekologicznymi i zdrowotnymi:

     prowadzenie w ramach struktur Urzędu Gminy – Referatu 
Ekologicznego, który będzie pomagał mieszkańcom zdo-
bywać dofinansowania do wymiany pieców oraz kontrolą 
zanieczyszczania powietrza i wód na terenie gminy

     wprowadzenie dopłat do przyłączy gazowych i montażu 
szamb ekologicznych na obszarze poza systemem kanali-
zacji sanitarnej,

     wsparcie budowy ośrodka zdrowia na terenie Nowego 
Dworu Wejherowskiego, który objął by swoim zasięgiem 
sąsiednie sołectwa.

Doświadczenie zawodowe
   Pełniłem funkcję Zastępcy Wójta Gminy Wejhe-

rowo, gdzie nadzorowałem działalność Referatu 
Oświaty i Spraw Społecznych oraz koordynowałem 
pracę: GOPS, BCK, szkół i przedszkoli.

   Blisko 4 lata zajmowałem funkcję Prezesa Zarządu 
Spółdzielni „Kaszubia” z Bolszewa, która realizowała 
prace porządkowe na terenie Gminy Wejherowo. 

   Przez 16 lat wykonywałem funkcję kierownika, 
a następnie Dyrektora Biura w Powiatowym Cechu 
Rzemiosł w Wejherowie. W ramach pracy w organi-
zacji rzemieślniczej współtworzyłem Niepubliczną 
Szkołę Rzemiosła w Wejherowie.

Praca samorządowa
Jestem osobą bezpartyjną. Przez 14 lat byłem rad-
nym w naszym samorządzie. Od roku 2010 do 2018, 
pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Wejherowo. Ponadto, zajmowałem stanowisko prze-
wodniczącego w komisjach Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Statutowej.
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Wizyta szkoleniowa w Eko Dolinie

Powiatowo - Gminna Spółdzielnia Socjalna ,,Kaszubia”

Grupa pracowników UG Wejherowo 
odbyła wizytę szkoleniową w Spółce 
Eko Dolina w Łężycach. Celem spo-
tkania było zapoznanie się z rozwią-
zanymi technologicznymi i organi-
zacyjnymi funkcjonowania zakładu 
unieszkodliwiania odpadów. 

Przedstawiciele�Eko�Doliny�przedstawili�
m.in.�proces�oczyszczania�odcieków�ze�
składowiska,�sposób�selekcji�
i�segregacji�odpadów�oraz�kompo-
stowania�frakcji�zielonej.�Zapoznano�
się�też�z�pracą�sokolnika,�który�zabez-
piecza�składowisko�przed�nadmierną�
liczbą�niechcianych�ptaków.�Ponadto�
pracownicy�UG�pytali�o zamierzenia�
Eko�Doliny�w�zakresie�przyjmowania�

odpadów�oraz�problemy�z tym�zwią-
zane.�Obecnie�największymi�problem,�
który�rozwiązać�można�w�gospo-
darstwach�domowych�jest�nadmiar�
worków�(siatek)�foliowych�w�każdej�
z frakcji�–�szczególnie�szkła�i BIO.�Nie�
ma�technicznych�możliwości�aby�ze�
stłuczonego�szkła�wysegregować�wo-
reczki�foliowe.�Dlatego�też�postulujemy�
o�wkładanie�do�zielony�worków�jedynie�
szkła�–�już�bez�siatek,�czy�woreczków�
foliowych.�Podobnie�jest�z�frakcją�BIO.�
Innym�problemem�jest�konieczność�
wysegregowania�odpadków�mięsnych�
i�kości.�Eko�Dolina�rozważa�różne�
metody�rozwiązania�tego�problemu.�
Ponadto,�pierwszy�raz�nie�spełniliśmy�
wymagań�dotyczących�segregacji�

odpadów�budowlanych.�Takie�odpa-
dy�powinny�być�podzielone,�np.�na�
czysty�gruz,�odpady�niebezpieczne,�itp.�
Zawiezienie�worka�z�wymieszanymi�
odpadami�remontowymi�powoduje�
także�wzrost�kosztów�na�składowisku,�
które�pokrywa�Gmina.�Niewątpliwie�
frakcja�BIO�i�odpady�budowlane�mogą�
wpłynąć�docelowo�na�wzrost�stawki�za�
odpady�jaką�płacimy�miesięcznie.�
Natomiast�dobrą�wiadomością�jest�
plan�otwarcia�w�tym�roku�dodatko-
wej�bramy�dla�naszych�mieszkańców,�
którzy�samodzielnie�zawożą�odpady�do�
PSZOK-u�w�Łężycach,�tak�aby�nie�mu-
sieli�czekać�w�kolejce�ze�śmieciarkami.�

Zima�powoli�ustępuje,�trwają�prace�
remontowe�pomostów�z�miejscowości�
Warszkowo.��Rozpoczęto�także�od-
piaszczanie�na�terenie�Gminy�Wejhero-
wo.�Niestety�ciągłe�naprawy�mienia�nie�
należą�do�rzadkości.
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Piękna zima 
w naszej 
gminie

Dzień Bezpiecznego Internetu 

W ostatnich tygodniach piękna 
zimowa aura sprzyjała zabawom na 
śniegu. Dlatego Pani Magda i Pani 
Karolina zaprosiły swoich uczniów 
i ich rodziny do udziału w konkursie 
na najładniejszą i najbardziej pomy-
słową śniegową rzeźbę. 

Dzieci�z�klasy�II�d�i�III�e�bardzo�chętnie�
zaangażowały�się�w�lepienie�bałwa-
nów,�figur�i�budowli�ze�śniegu,�wyka-
zując�się�przy�tym�dużą�pomysłowo-
ścią.�W�efekcie�ich�działań�powstało�
kilkanaście�uroczych,�śnieżnych�figur.�
Wszystkie�prace�były�bardzo�ciekawe,�
a�jury�miało�nie�lada�wyzwanie,�aby�
wybrać�te�najlepsze.�Dlatego�większo-
ścią�głosów�postanowiono�nagrodzić�
wszystkich�uczestników�zabawy,�któ-
rzy�udokumentowali�zdjęciem�swoje�
dzieło�konkursowe.�Każdy�z uczestni-
ków�otrzymał�dyplom�i�miłą�niespo-
dziankę.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecz-
nego Internetu klasy I-III na lekcji 
informatyki zapoznały się z zasada-
mi bezpiecznego korzystania z inter-
netu. 

Aby�utrwalić�poznane�na�lekcji�za-
gadnienia,�dzieci�mogły�przygotować�
plakat�wykonany�dowolną�techniką.
Na�konkurs�wpłynęło�20�prac.�Każdy�
autor�pracy�konkursowej�został�nagro-
dzony�oceną�z�edukacji�informatycznej.
Dodatkowo�cztery�osoby�otrzymały�
dyplom�i�upominki:�Łukasz Keller 
klasa�1c,�Agata Gafka klasa�2a,�Dorian 
Holk-Łebiński klasa�2b,�Igor Bach 
klasa�3c.�Gratuluję�i�dziękuję�za�udział�
w�konkursie.

Iwona Królak

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCICINIE 
im. mjr Henryka Sucharskiego - AKTUALNOŚCI
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Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas III

1 marca 2021 r. odbył się Szkolny 
Konkurs Ortograficzny dla klas III. 
Wzięło w nim udział 10 uczniów, po 
2 reprezentantów z każdej klasy. 

Celem�konkursu�było�podniesienie�
sprawności�poprawnego�posługiwania�
się�językiem�polskim�w�piśmie,�zachę-
canie�uczniów�do�zdobywania�wiedzy�
na�temat�ortografii�polskiej�-�rozwijanie�
zainteresowań,�ćwiczenie�i�doskonale-
nie�poprawnej�pisowni�wyrazów�oraz�
właściwej�interpunkcji,�a�także�wzbu-
dzanie�pozytywnej�rywalizacji�wśród�
dzieci.
Uczestnicy�konkursu�mieli�za�zada-
nie�napisać�dyktando�pt.�„Zwierzęce�
szczęście”.�Komisja�konkursowa�oceniła�

prace�pisemne�uczestników�zgodnie�
z�regulaminem�konkursu.�Potyczki�
z ortografią�wygrali�ci�uczniowie,�którzy�
wykazali�się�najlepszą�znajomością�
zasad�poprawnej�pisowni.
Konkurs�przeprowadziły�Alicja�Łączyń-
ska�i�Magdalena�Walczak.

Ortograficzne�„Asy”�z�trzeciej�klasy:
I�miejsce�-�Artur Puzdrowski,�kl.�III�a
II�miejsce�-�Inga Komosa,�kl.�III�d
III�miejsce�-�Kacper Sychowski,�kl.�III�c.

Zwycięzcom�oraz�uczestnikom�konkur-
su�wręczono�dyplomy,�nagrody�książ-
kowe�oraz�słodkie�upominki.�Dzięku-
jemy�wszystkim�za�udział�w�konkursie�
i raz�jeszcze�gratulujemy�zwycięzcom.
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ZARZĄDZENIE NR 29/2021
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 08.03.2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Na� podstawie� art.� 30� ust.� 1� ustawy� z� dnia� 8�
marca�1990� r.�o�samorządzie�gminnym� (Dz.U.�
z�2020�r.�poz.�713,�1378)�oraz�art.�4�ust.�1�pkt.�
16,17,�art.�5�ust.�4�pkt.�2,�art.�11�ust.�1�pkt.�1,�
art.�13�ustawy�z�dnia�24�kwietnia�2003�r.�o dzia-
łalności�pożytku�publicznego�i�o�wolontariacie�
(Dz.U.�z�2020�r.�poz.�1057,�z�2019�r.�poz.�2020),�
w� związku� z� Uchwałą� Nr� XXI/271/2020� Rady�
Gminy� Wejherowo� z� dnia� 25� listopada� 2020�
roku�w  sprawie� uchwalenia� rocznego� progra-
mu� współpracy� Gminy� Wejherowo� z� organi-
zacjami� pozarządowymi� oraz� podmiotami,�
o�których�mowa�w�art.�3�ust.�3�ustawy�z�dnia�
24�kwietnia�2003�r.�o�działalności�pożytku�pu-
blicznego�i�o�wolontariacie�na�2021�rok�oraz�za-
rządzenia�Wójta�Gminy�Wejherowo�Nr�8/2021�
z� dnia� 12.01.2021� roku� w� sprawie� ogłoszenia�
otwartego�konkursu�ofert�na� realizację�zadań�
publicznych�Gminy�Wejherowo�z�zakresu�upo-
wszechniania� kultury� fizycznej� i� sportu� oraz�
kultury,�sztuki,�ochrony�dóbr�kultury�i�dziedzic-
twa�narodowego�na�2021�rok,�zarządza�się,�co�
następuje:

§ 1. 
1.��Ogłasza�się�wyniki�otwartego�konkursu�ofert�
na�realizację�zadań�publicznych�Gminy�Wej-
herowo� z� zakresu�upowszechniania� kultury�
fizycznej�i�sportu�oraz�kultury,�sztuki,�ochro-
ny� dóbr� kultury� i� dziedzictwa� narodowego�
w 2021�roku.

2.��Wykaz� stowarzyszeń,� których� oferty� zosta-
ły�wybrane�w�postępowaniu� konkursowym�
wraz� z� kwotami�dotacji� stanowią� załączniki�
do�niniejszego�zarządzenia,�w tym:

� 1)��załącznik� nr� 1� -� wspieranie� i� upowszech-
nianie�kultury�fizycznej�i�sportu;

� 2)��załącznik� nr� 2� -� kultura,� sztuka,� ochrona�
dóbr�kultury�i�dziedzictwa�narodowego

3.��Oferty�spełniły�wymogi�określone�w ustawie�
o� działalności� pożytku� publicznego� i� o� wo-
lontariacie� oraz�warunki� i� kryteria� ogłoszo-
nego�konkursu.

§ 2. 
Wykonanie� zarządzenia� powierza� się� Kierow-
nikowi�Referatu�Oświaty�i�Spraw�Społecznych.

§ 3. 
Zarządzenie� podlega� ogłoszeniu� w� Biuletynie�
Informacji� Publicznej�Urzędu�Gminy�Wejhero-
wo,� na� stronie� internetowej� www.ugwejhero-
wo.pl�oraz�tablicy�ogłoszeń�w siedzibie�Urzędu�
Gminy�Wejherowo.

§ 4. 
Zarządzenie�wchodzi�w�życie�z�dniem�podpisa-
nia.

Pełniący Funkcję
Wójta Gminy Wejherowo

Mikołaj Ochman

Szczegółowe�informacje�na�www.ugwejherowo.pl
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czyli krótka instrukcja jak prawidłowo
postępować z odpadami nietypowymi*

abc segregacji

*ODPADY NIETYPOWE czyli te, które sezonowo lub przy okazji np.remontu, budowy lub wiosennych
porządków pojawiają się w naszych domach. Jak bezpiecznie zagospodarować takie odpady? Podpowiadamy!

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE *
M.in. meble (również ogrodowe),
dywany, materace, pojedyncze
drzwi i okna, rowery, duże lustra i
o b ra zy, a r m at u ra s a n i ta r n a
( p o j e d y n c ze s z t u k i ) , o p o ny
( 4 s z t / ro k n a g o s p o d a rs t w o
domowe)

� należy wystawiać w ramach
„wystawek” w miejscu i terminie
określonym przez gminę

� można dostarczać we własnym
zakresie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK). Zasady przyjmowania
odpadów i adresy PSZOK sprawdź
na stronie swojej gminy.

Przy wymianie większej ilości drzwi i
okien – stare należy oddać firmie
montującej nowe lub złożyć do
zamówionego worka typu big-
b a g / k o n t e n e r a n a o d p a d y
poremontowe u firmy świadczącej
odpłatnie tego typu usługi.

Szczególną grupę odpadów stanowią odpady niebezpieczne m.in.:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV,AGD), zużyte baterie i akumulatory, leki,
żarówki energooszczędne i LED, świetlówki liniowe do 1.5m, termometry rtęciowe,
tonery, rozpuszczalniki, domowe środki do dezynfekcji, dezynsekcji i ochrony roślin,
niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice.
Wi cej informacji pod adresem:ę www.kzg.pl/gospodarkaodpadami

ODPADY BUDOWLANE/REMONTOWE *
Cegły, gruz, beton, płytki, stolarka budowlana, materiały izolacyjne, panele,
kable z instalacji, worki po cemencie, zaprawach i klejach, usunięte tapety,
papa, armatura sanitarna, wiadra (pełne) z tynkami, armatura sanitarna:

� należy przekazać nieodpłatnie do PSZOK w ramach ustalonych przez gminę
limitów. W większych ilościach przekaż odpłatnie do instalacji
„EKO DOLINA” Sp. z o.o. lub uprawnionej firmie wywozowej dostarczającej
specjalistyczne worki lub kontenery.

ODPADY ZIELONE
Wyłącznie trawa, chwasty, liście, kwiaty cięte i doniczkowe, pocięte na
mniejsze kawałki gałęzie drzew i krzewów.

Kompostuj na swojej posesji lub gromadź w kontenerach/workach
kompostowalnych i przekazuj do odbioru zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez gminę.

POPIÓŁ
Zbierany oddzielnie z domowego pieca oddawaj w ramach
selektywnej zbiórki odpadów.

Jeżeli w gminie nie jest prowadzona selektywna zbiórka
popiołu skontaktuj si ze swoim urz dem gminy i dowiedzę ę
jak należy postępować z tym odpadem w twojej
miejscowości.

*systemy zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz remontowych/budowlanych różnią się w poszczególnych gminach.

O szczegóły dopytaj w swojej gminie.
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Bolszewski Klub Rowerowy ,,Cyklista” 
Tradycyjnie, jak co roku, 
Bolszewski Klub Rowerowy 
,,Cyklista” zorganizował 
rajd rowerowy z okazji Dnia 
Kobiet. Tym razem trasa 
wiodła do świetlicy w Ustar-
bowie gdzie na rowerzystów 
czekała jak zwykle gościnna 
pani sołtys Natalia Dampc.

Jako�że�pogoda�tego�dnia�była�
prawdziwie�marcowa,�część�
uczestników�na�miejsce�doje-
chała�wyjątkowo�samochoda-
mi.�Nie�zabrakło�jednak�kilku�

śmiałków�,którzy�przyjechali�na�
rowerach.
Na�miejscu�część�męska�klubu,�
starała�się�jak�najlepiej�ugościć�
przybyłe��panie�.
Oprócz�cyklistów�zaproszenie�
przyjęła�pani�Natasza�Sobczak\
honorowy�członek�klubu/�oraz�
panie�z�rady�sołeckiej�Ustar-
bowa.�Na�spotkanie�przybył�
też�pan�Krzysztof�Seroczyński,�
który�złożył�wszystkim�paniom�
życzenia�oraz�wręczył�okoliczno-
ściowe�upominki.

Dni Piaśnickie
Serdecznie zapraszamy na obchody DNI PIAŚNICKICH GMINY WEJHEROWO  
zaplanowanych w dniach 22-25 kwietnia 2021 roku.  

Szczegółowe�informacje�pojawią�się�na�stronie�internetowej�Gminy�Wejherowo�www.ugwejherowo.pl��oraz�na�plakatach.�
Dni�Piaśnickie�odbędą�się�jeśli�sytuacja�epidemiologiczna�na�to�pozwoli,�organizator�zastrzega�sobie�prawo�odwołania�im-
prezy�lub�zmianę�jej�formy.
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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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płyta tarasowa
ogrodzenia
kamienie ozdobne
kostka brukowa
kostka granitowa
odwodnienia liniowe
elementy małej architektury

ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ O
OFERTĘ MIESIĄCA!

www.kunik.com.pl
Tartaczna 9

WEJHEROWO

 58 572 18 57
506 670 444
biuro@kunik.com.pl

W naszej ofercie:
POLUB NAS NA FACEBOOKU

 

PLANUJESZ BUDOWĘ PODJAZDU, 
TARASU, OGRODZENIA?  
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