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EGZ. BEZPŁATNY
NAKŁAD 3500 SZT.MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada
„…Wszystkie poniżenia i uciski znosimy, 

ciesząc się nadzieją, że nadejdzie kiedyś czas, 
w którym wyswobodzeni zostaniemy z jarzma 

okrutnego…” 

Antoni Abraham
(kaszubski działacz społeczny i narodowy nazywany “królem Kaszubów”)



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@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 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@ug.wejherowo.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 58 677 96 07

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

ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY: 
PONIEDZIAŁEK: 8:30 – 11:30
WTOREK: 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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PROMOCJA GMINY POPRZEZ SPORT – druga umowa podpisana

Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło podpisał umowę z Pre-
zesem Zarządu Klubu Sportowego „Tytani Wejherowo” panem 

Remigiuszem Sałatą oraz z Wiceprezesem Zarządu panem Robertem Wi-
coną, na świadczenie usług promocyjnych gminy Wejherowo.
Podpisanie umowy ma na celu promocję Gminy Wejherowo poprzez 
sport w trakcie udziału Klubu Sportowego „Tytani Wejherowo” na szcze-
blu I - ligowych rozgrywek piłki ręcznej.

9 października 2020 na zaproszenie Uniwersytetu III Wieku w Wejhe-
rowie, przedstawiciele Gminy Wejherowo uczestniczyli w podsumo-

waniu działalności turystycznej Seniorów w 2020 r. Takie spotkanie to 
dobry czas na wymianę poglądów, doświadczeń i radości, jaką niosą za 
sobą każdorazowe wyjazdy i wycieczki. W imieniu Wójta Gminy Wejhero-

wo, podziękowania za owocną współpracę, oraz upominki przekazał Pani 
Prezes Stowarzyszenia, Janusz Daniszewski inspektor d/s współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Gmina została uhonorowana medalem 
pamiątkowym.

Podsumowanie działalności turystycznej seniorów 
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Galeria Jubilatów

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

Anna Ruszewska z Kniewa lat 93 
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, upominek i list 

gratulacyjny przekazała sołtys Kniewa pani Krystyna Klawikowska

Brunon Sawicki z Kniewa lat 92 
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, upominek i list 

gratulacyjny przekazała sołtys Kniewa pani Krystyna Klawikowska.

Teresa Łaga z Gowina lat 90
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, upominek i list 
gratulacyjny przekazał sołtys Gowina Kazimierz Kendziora

Stefania Rychert z Gowina lat 92 
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, upominek i list 
gratulacyjny przekazał sołtys Gowina Kazimierz Kendziora

Edmund Cymann 
z Nowego Dworu Wejherowskiego lat 94

W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, upominek i list 
gratulacyjny przekazała sołtys Nowego Dworu Wejherowskiego 

pani Bożena Holka

Leokadia Cymann 
z Nowego Dworu Wejherowskiego lat 92

W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, upominek i list 
gratulacyjny przekazała sołtys Nowego Dworu Wejherowskiego 

pani Bożena Holka

Janina Wykowska z Bolszewa lat 96
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, upominek i list 

gratulacyjny przekazał sołtys i radny Bolszewa Edmund Bianga oraz 
radna Beata Nowicka



ul. Abrahama Nowy Dwór

ul. Abrahama Nowy Dwór ul. Źródlana, Zbychowo

ul. Źródlana, Zbychowo

20 października 2020 dokonano odbioru i utwardzenia płytami 
IOMB ul. Antoniego Abrahama w Nowym Dworze Wejhe-

rowskim, na długości 100 m i szer. 4,5 m. Wartość zadania wynosi 35 
978,00 zł brutto. Wykonawca - Usługi w Zakresie Budownictwa Dro-
gowego z Gdańska. 
Zawarto również umowę na utwardzenie kolejnego odcinka tej uli-
cy na długości 95 m i szer. 4,5. Wartość umowy wynosi 45 315,00 zł 

brutto wykonawcą robót będzie firma Usługi Sprzętowo-Transporto-
we Roboty Drogowe Teresa Groth z Bolszewa. 

Tego samego dnia dokonano również odbioru i utwardzenia płytami 
IOMB ul. Źródlanej w Zbychowie, na długości 100 m i szer. 5 m. War-
tość zadania wynosi 39 975,00 zł brutto. Wykonawca - Usługi w Za-
kresie Budownictwa Drogowego z Gdańska.

W okresie wiosenno - jesiennym 2020 wykonano także inne inwesty-
cje drogowe, które szczegółowo opiszemy w listopadowym wydaniu 
Naszej Gminy. Poniżej zamieszczamy krótką wzmiankę z budowy in-
frastruktury drogowej począwszy od marca 2020 do końca paździer-
nika br.
•  utwardzono płytami IOMB ul. Karnowskiego w Górze 
•  utwardzono odcinek ul. Głogowej w Orlu 
•  utwardzono płytami IOMB – ul. Czereśniową w Sopieszynie 
•  zakończono inwestycję: „Modernizacja dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo – ul. Kaszubskiej 
i ul. Starowiejskiej w Gowinie”

•  zakończono modernizację ulicy Świerkowej w Bolszewie
•  obecnie w trakcie utwardzania płytami IOMB są ulice: Równa 

w Gowinie, Jeżynowa, Cyprysowa, Cedrowa w Łężycach, świer-
kowa w Bieszkowicach, Bukowa w Warszkowie, Głogowa w Orlu, 
Poprzeczna, Nadrzeczna w Gościcinie, Konwaliowa, Poprzeczna, 
Jarzębinowa, Kręta w Bolszewie, Karnowskiego w Górze oraz Sze-
roka w Kniewie. 

•  trwa budowa dróg w Gościcinie: Klimka, Równej i Handlowej

Inwestycje naszej gminy
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Jak co roku w całej Polsce obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. To 
święto nie tylko nauczycieli ale także licznej rzeszy pracowników ad-

ministracji i obsługi szkół. Tradycją w naszej gminie było spotkanie tego 
dnia wszystkich pracowników szkół. Składano życzenia, wręczano nagro-
dy najbardziej zasłużonym oraz wspólnie się bawiono. Niestety w obec-
nym roku w związku z panująca pandemią nie było to możliwe. Wójt 
Henryk Skwarło zaprosił w tym roku na spotkanie dyrektorów gminnych 
placówek oświatowych oraz tych nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę 
Wójta za swoją pracę. W uroczystości, która odbyła się w „Rajskiej Gó-
rze” brali udział także zastępca wójta Krzysztof Seroczyński, kierownik 
referatu oświaty z zastępcą oraz komisja spraw społecznych Rady Gmi-
ny Wejherowo. Zaproszono też przedstawicieli związków zawodowych 
działających w naszej gminie. W czasie spotkania Wójt złożył na ręce dy-
rektorów placówek podziękowania za pracę dla wszystkich pracowników 
oraz życzył im dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy z dziećmi w tym 
trudnym okresie. Następnie wręczono nagrody Wójta Gminy Wejhero-
wo dla nauczycieli. W tym roku nagrody otrzymali: Krzysztof Grzenia (SP 
Orle), Arkadiusz Malinowski (SP Gościcino), Magdalena Płotka Garstka 
(SP Góra), Wioleta Runtz (SP Goscicino), Marzena Krzemińska (SP Go-
scicino), Tatiana Rogocka (SP Gościcino), Grażyna Klank (SP Bolszewo), 
Marzena Jóskowska (SP Orle), Adriana Cirocka (Przedszkole Bolszewo). 
Spotkanie zakończył poczęstunek dla wszystkich gości w czasie, którego 
rozmawiano o bieżących sprawach związanych z edukacją gminną. Do 
szkół prowadzonych przez gminę uczęszcza w obecnym roku szkolnym 
2958 uczniów oraz 715 wychowanków przedszkola i klas „zerowych”. 
Zatrudnionych mamy w szkołach 373 nauczycieli oraz 127 pracowników 
administracji i obsługi. Co roku zwiększa się nam liczba uczniów w gminie 
co powoduje także potrzebę zwiększania zatrudnienia w naszych pla-
cówkach oświatowych oraz inwestycji w celu poprawy bazy materialnej 
naszych szkół. Rozwój demograficzny naszej gminy cieszy a jednocześnie 
stawia nowe wyzwania przed władzami gminy, którym trzeba sprostać. 
Życzymy wszystkim pracownikom oświaty wszystkiego najlepszego nie 
tylko w tym dniu ale także przez cały rok.

Dnia 14 października świętowali pracownicy oświaty

11 listopada w cieniu pandemii
Jak co roku szykujemy się do świętowania kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Niestety w tym roku obchody będą wyglądać zupełnie inaczej. W związku 
z pandemią nie możemy się spotkać na tradycyjnym pochodzie, który od kilku lat przemie-
rzał tereny naszej gminy. Nie będzie sesji naukowej ze względu na ograniczenia w funk-
cjonowaniu szkół. Nie odbędzie się też tradycyjny koncert pieśni patriotycznej. Cóż nam 
zatem zostało.
Chciałoby się napisać Bieg dla Niepodległej. Niestety i on jest w tym roku odwołany. 
To byłaby dość specyficzna forma uczczenia tak doniosłej rocznicy. Tym bardziej, że dla 
Pomorza czyli regionu w którym mieszkamy to rocznica szczególna. Nasz region powrócił 
w granice niepodległej Rzeczpospolitej dopiero w roku 1920, co zostało symbolicznie pod-
kreślone przez ślubowanie gen. Hallera w Pucku. Więc rocznica dla naszego regionu jest 
„okrągła”. Zresztą walki o granice przedwojennej Polski trwały jeszcze dłużej. Wystarczy 
wspomnieć chociażby wojnę polsko- bolszewicką, czy ostatnie powstanie śląskie, które to 
wydarzenia zakończyły się dopiero w roku 1921. Można by zaryzykować twierdzenie, że 
cały czas obchodzimy jeszcze setną rocznicę odzyskania niepodległości a właściwie kształ-
towania się naszego Państwa. Warto o tym pamiętać i chociaż nie będzie może wielkich 
marszów, przemówień i koncertów, to świętujmy ten dzień jako wyraz hołdu dla tych, któ-
rzy o to walczyli oraz radości z odzyskania tak bardzo upragnionej wolności. Życzmy sobie 
aby już nigdy Polacy nie musieli walczyć o swoją niepodległość.
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Jak co roku spotkaliśmy się w pierwszą niedzielę października, by w  za-
dumie wspomnieć historię tego miejsca i uczcić śmierć poległych. Było 

nas wielu, pomimo panującej pandemii. Spotkanie rozpoczęło się Nabo-
żeństwem Oczekiwania. Sanktuarium Piaśnickie odświętnie udekorowa-
ne i uhonorowane wartą żołnierzy i pocztem sztandarowym, wystawio-
nym przez Garnizon Wejherowo nastrajało zebranych do oddania hołdu 
i szacunku temu miejscu.
Zgromadzonych dnia 4 października przy ołtarzu powitał Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło. W swoim przemówieniu Wójt przywołał hi-
storię Lasów Piaśnickich, zwrócił uwagę na fakt, że uroczystości Piaśnic-
kie to ważny element w życiu każdego z nas, męczeńska śmierć poległych 
w Piaśnicy to tragedia Narodu Polskiego – jesteśmy winni podtrzymy-
wać pamięć tego miejsca i jego historii w hołdzie wszystkim poległym 
w tych lasach podczas II wojny światowej. Na koniec przemówienia Wójt 
Gminy Wejherowo skierował swoje słowa podziękowania za opiekę nad 
tym miejscem do wszystkich zaangażowanych, którzy przyczyniają się do 
uświetnienia tego miejsca. Po zakończeniu przemówienia Wójt Gminy 
Wejherowo złożył kwiaty u stóp Sanktuarium.
Uroczystą mszę koncelebrowali arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz 
opiekun Sanktuarium Piaśnickiego ks. prałat Daniel Nowak z parafii Chry-
stusa Króla. Składamy wielkie podziękowania także Rodzinie Piaśnickiej 
za współorganizację nabożeństwa.
Tego dnia Piaśnica przyciągnęła do siebie wielu gości: posłów na Sejm, 
samorządowców, przedstawicieli policji, żołnierzy, harcerzy jak i nas 
– mieszkańców naszej i okolicznych gmin, przyjezdnych. Po uroczystej 
mszy był czas na refleksje i złożenie kwiatów na grobach osób poległych 
w Lasach Piaśnickich.
Dziękujemy Miastu Wejherowo za zorganizowanie transportu i nagło-
śnienia, Nadleśnictwu Wejherowo za przygotowanie terenu wokół Sank-
tuarium.
Dziękujemy również Gminie Krokowa za współudział w organizacji uro-
czystości Piaśnickiej.

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI W LESIE PIAŚNICKIM
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4 października w ramach obchodów VIII Dni Piaśnickich Bolszewski 
Klub Rowerowy Cyklista zorganizował tradycyjny rajd rowerowy. 

Start jak zawsze odbył się z Art Parku w Bolszewie gdzie wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe butony. Pierwszym etapem było Sanktuarium 
w Piaśnicy, gdzie członkowie klubu uczcili pamięć pomordowanych, sta-
wiając symboliczne znicze na grobach. Po nabożeństwie oczekiwania, 
wszyscy odśpiewali hymn państwowy i wysłuchali wystąpienia Wójta 
Gminy Wejherowo pana Henryka Skwarło. Następnie uczestnicy rajdu 
udali się do Warszkowa gdzie zaplanowano postój. Na miejscu czekała 
już pyszna grochówka, ufundowana przez Gminę Wejherowo oraz bar-
dzo smakowity swojski smalec.Po posiłku i odpoczynku, w deszczu ale 
w dobrych humorach, cykliści wrócili do Bolszewa. BKR Cyklista dzięku-
je za pomoc w organizacji Gminie Wejherowo oraz pani sołtys Dorocie 
Formeli.

3 października br. odbyła się po raz dwunasty już, ważna impreza spor-
towo-patriotyczna. Mowa o Biegu Piaśnickim, który jest wyrazem 

upamiętnienia ofiar zbrodni w lasach piaśnickich podczas II wojny świa-
towej. W tym roku zarówno trasa jak i termin biegu zostały zmienione. 
Start jak i meta usytuowane były przy Sanktuarium Piaśnickim, aby zapo-
biec gromadzeniu się w grupach i przewożeniu zawodników autobusem 
na linię startu w Wejherowie. Biegaczki i biegacze mieli do pokonania 
10 km. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo cała trasa Bie-
gu Piaśnickiego wyznaczona została w lesie. W Biegu Piaśnickim wzięło 
udział mniej osób niż zazwyczaj, ale biorąc pod uwagę sytuację w kraju 
frekwencja dopisała.

Tradycyjny rajd rowerowy

PO RAZ DWUNASTY POBIEGLI PRZEZ LASY PIAŚNICKIE

Wszystkich zgromadzonych na XII Biegu Piaśnickim przywitał Wójt Gmi-
ny Wejherowo Henryk Skwarło i ksiądz prałat Daniel Nowak. Po odegra-
niu hymnu państwowego Wójt Gminy wystrzałem z pistoletu startowe-
go rozpoczął Pierwszy bieg i marsz nordic walking pań. Zwycięzcom tego 
etapu nagrody wręczył przedstawiciel współorganizatora wydarzenia – 
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo Pan Piotr Karbownik.
Drugim etapem był bieg i nordic walking panów, tutaj gwizdek rozpo-
czynający bieg wybrzmiał w wykonaniu Pana Arkadiusza Kraszkiewicza, 
zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowo.
Dobiegającym do mety gratulowali i wręczali medale Wójt Gminy Wejhe-
rowo, poseł na sejm Kazimierz Plocke, zastępca Prezydenta Miasta Wej-
herowo pan Arkadiusz Kraszkiewicz oraz radny Wojciech Kuziel.
Po biegu każdy mógł posilić się grochówką. Na zakończenie imprezy ude-
korowano zwycięzców poszczególnych kategorii, oraz wręczeno nagrody 
i puchary.
Corocznie Bieg Piaśnicki odbywał się w kwietniu. W tym roku wyjątko-
wo poprzez sytuację epidemiologiczną został przesunięty na październik 
i połączony z obchodami i nabożeństwem, które miały miejsce w niedzie-
lę 4 października w Sanktuarium Piaśnickim.
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U.G.W.: Panie Wójcie, proszę opowiedzieć kilka słów o sobie, może 
jeszcze nie każdy pana kojarzy. 
K.S.: Nazywam się Krzysztof Seroczyński. Od 23 lat jest mieszkańcem 
Gościcina. Żonaty, żona Danuta pracuje jako nauczyciel przyrody, bio-
logii i religii w Szkole Podstawowej w Gościcinie, mam dwóch synów 
Kacpra i Filipa.
U.G.W.: Czy zdradzi nam pan jakie wykształcenie pan posiada?
K.S.: Jestem Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uni-
wersytecie Gdańskim. Dodatkowo, ukończyłem podyplomowe studia 
prawno – menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Po-
litechnice Gdańskiej oraz Studium Kierowników Projektów Unijnych 
w Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku.
U.G.W.: Proszę powiedzieć czym zajmował się pan do tej pory.
K.S.: Od 2016 roku do września bieżącego roku pełniłem funkcję Pre-
zesa Zarządu w Powiatowo – Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” 
w Bolszewie, gdzie realizowane są zadania z obszaru gospodarki ko-
munalnej na terenie Gminy Wejherowo. Wcześniej, wykonywałem 
funkcję Dyrektora Biura w Powiatowym Cechu Rzemiosł w Wejhero-
wie. W ramach pracy w organizacji rzemieślniczej, współtworzyłem 
Niepubliczną Szkołę Rzemiosła w Wejherowie, która jest pierwszą nie-
publiczną szkołą zawodową na terenie Województwa Pomorskiego. 
W końcu lat dziewięćdziesiątych byłem pracownikiem firmy „Budulec” 
z Bolszewa, która zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych. 
U.G.W.: Wiemy także, że był pan radnym Gminy Wejherowo, może 
pan opowiedzieć nam o pełnieniu tej funkcji?

K.S.: Byłem czterokrotnie wybierany do Rady Gminy Wejherowa. 
W latach 2010-2018, nieprzerwanie pełniłem funkcję wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy Wejherowo. Ponadto, zajmowałem stanowi-
sko przewodniczącego w komisjach Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Statutowej. Od 2010 roku, należę do bezpartyjnego Klubu Radnych 
„Gospodarna Gmina”, który stale wspiera działania Wójta Gminy Wej-
herowo pana Henryka Skwarło.
U.G.W.: To bardzo szeroki zakres działania. Czy nadal pełni pan 
funkcję radnego?
K.S.: Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, mandatu radnego 
nie można łączyć ze stanowiskiem zastępcy Wójta w tej samej gminie. 
Obowiązujące przepisy w tym zakresie są bardzo precyzyjne. W dniu 
30 września złożyłem mandat radnego i od 1 października bieżącego 
roku pełnię funkcję I-go zastępcy Wójta Gminy Wejherowo.
U.G.W.: W jakie prace angażował się pan jeszcze podczas pełnienia 
stanowiska radnego Gminy Wejherowo?
K.S.: O mandat radnego Gminy Wejherowo ubiegałem się z komite-
tu wyborczego „Gospodarna Gmina”, gdzie kandydatem na wójta był 
pan Henryk Skwarło. Wójt i radni z naszego ugrupowania samorządo-
wego realizują przede wszystkim proinwestycyjny program wyborczy 
na terenie całej Gminy Wejherowo. Szczególną uwagę przykładamy 
do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw. 
W czasie pracy w Radzie Gminy byłem zaangażowany w prace nad 
inwestycjami realizowanymi na terenie Gminy Wejherowo dotyczący-
mi m.in.: realizacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowy 

Wywiad z Zastępcą Wójta 
– Krzysztofem Seroczyńskim
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dróg np. ul. K. Grubby pomiędzy Gościcinem a Gowinem, ul. Łąkowej 
pomiędzy Gowinem a Ustarbowem, modernizacji ul. Południowej w 
Gościcinie, rozbudową szkół i pracami termomodernizacyjnymi na 
ich obszarze, powstawaniem kompleksów sportowo – rekreacyjnych 
oraz sal sołeckich na terenach poszczególnych sołectw oraz wielu in-
nych działań o charakterze inwestycyjnym. 
U.G.W.: Jak to się stało, że został pan powołany na stanowisko Za-
stępcy Wójta?
K.S.: Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt (burmistrz lub 
prezydent miasta) w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców ma pra-
wo do dwóch zastępców. Z tej możliwości skorzystano już dawno 
w sąsiednich samorządach np. Gminie Puck i Mieście Reda. Aktualnie, 
Gmina Wejherowo liczy ponad 26 000 mieszkańców.
Oczywiście o powody powołania mojej osoby na to stanowisko na-
leżałoby spytać Wójta Gminy Wejherowo pana Henryka Skwarło. 
Niemniej jednak przyjąłem otrzymaną propozycję i na zasadzie służby 
wobec mieszkańców zaangażowałem się na nowym stanowisku pracy 
jeszcze bardziej w zadania realizowane w naszym samorządzie.
Przez okres ostatnich dziesięciu lat, moja skromna osoba wraz z rad-
nymi z bezpartyjnego komitetu wyborczego „Gospodarna Gmina” 
starała się wspierać działania aktualnego Wójta. 
Muszę stwierdzić, że jako mieszkaniec Gminy Wejherowo utożsa-
miam się ze zmianami, które mają miejsce na terenie naszego samo-
rządu. Przeprowadzanie większości inwestycji infrastrukturalnych 
i drogowych następuje przy udziale znacznych środków unijnych i po-
zabudżetowych. Należy podkreślić, że jest to realizowane przy dużym 
zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pracowników Urzędu Gminy 
Wejherowo.
U.G.W.: Jakie obowiązki zostały panu przydzielone?
K.S.: Moje obowiązki wynikają z uregulowań zawartych w „Regulami-
nie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wejherowo”, który został wpro-
wadzony zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo w dniu 25 sierp-

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

nia bieżącego roku. Do zakresu obowiązków pierwszego Zastępcy 
Wójta należy wykonywanie zadań Wójta w razie jego nieobecności 
oraz innych zadań, w ramach udzielanych przez Wójta upoważnień 
i pełnomocnictw. W zakresie posiadanych obowiązków wykonywać 
będę bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Oświaty i Spraw 
Społecznych. Dodatkowo, współpracuję i koordynuję pracę: Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo, szkół podstawowych i przedszkoli. Do obszaru obowiąz-
ków należy także koordynowanie działań w sołectwach obejmujących 
między innymi nadzór nad realizacją wniosków i uchwał z zebrań wiej-
skich. 
U.G.W.: Z jakimi sprawami mogą się zgłaszać mieszkańcy do pana?
K.S.: Jak wcześniej rozmawialiśmy, mieszkańcy mogą się do mnie 
zwracać ze sprawami z akcesu pełnionych przeze mnie obowiązków, 
takich jak: oświata i edukacja, kultura, pomoc społeczna ale także ze 
wszystkimi sprawami dotyczącymi poszczególnych sołectw. Jednak, 
z doświadczeń pracy radnego, pytania często dotyczą: dróg, infra-
struktury technicznej lub spraw porządkowych na terenie swojego 
zamieszkania. Należy być otwartym na te wszystkie problemy. 
U.G.W.: To jeszcze cofnijmy się wstecz na chwilę, czy jest pan nadal 
związany ze spółdzielnią „Kaszubia”?
K.S.: Emocjonalnie tak. Przez okres blisko 4 lat tworzyłem i zarzą-
dzałem tą spółdzielnią, rozwijając ją. Po tak długim czasie nie da się 
odciąć całkowicie. Jestem na bieżąco z pracami, które podejmuje „Ka-
szubia” między innymi dzięki zaangażowaniu w sprawy sołectw naszej 
gminy. 
U.G.W.: Czy chciałby pan coś powiedzieć na zakończenie rozmowy?
K.S.: Chciałbym podziękować za wszystkie gratulacje i słowa powo-
dzenia, które otrzymałem od wielu mieszkańców Gminy Wejherowo. 
Jeszcze raz wszystkim dziękuję.

Dziękuję panie wójcie za rozmowę.

Jak co roku obecni uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej w Go-
winie w roku szkolnym 2019/2020 aktywnie uczestniczyli w zajęciach 

realizowanych w ramach udziału klasy w projekcie „Zdrowo jem, więcej 
wiem”. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywaliza-
cji zespołowej. Głównym jego założeniem jest podniesienie wiedzy na 
temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. 
Cały projekt podzielony jest na 3 etapy (jesienny, zimowy oraz wiosen-
ny), w skład których wchodzą różnorodne zadania mające na celu zdo-
bywanie określonej wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Uczniowie 
klasy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, ponieważ są one bardzo 
różnorodne i ciekawe. W ramach projektu uczniowie nie tylko zdoby-
wają nowe umiejętności, ale też wygrywają nagrody. I tak też stało się 

tym razem. Pomimo trudnej sy-
tuacji wynikającej z wprowadze-
nia nauki zdalnej nie zrezygno-
waliśmy z podjętego wyzwania. 
Dzielnie wykonaliśmy wszystkie 
zadania, niektóre realizowaliśmy 
na odległość. Nasza wytrwałość 
w dążeniu do celu opłaciła się! 
Dzięki zrealizowaniu wszystkich 
zadań konkursowych nasza kla-
sa znalazła się na VII miejscu w 
Polsce. Z tego powodu jesteśmy 
z siebie bardzo dumni, bo wiemy, 
że mimo wielu przeciwności war-
to realizować wyznaczone cele. 
Na początku października otrzy-
maliśmy miłą niespodziankę. 
Organizatorzy konkursu (Funda-
cja BOŚ BANK) przesłała do naszej 
szkoły nagrody, za które bardzo 
dziękujemy!

autor tekstu i zdjęć: 
Joanna Semmerling
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Dodatkowe informacje dotyczące gospodarowania 
odpadami w Gminie Wejherowo

Uprzejmie informujemy, że odbyła się zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejhe-

rowo. Należy pamiętać, że odbiór odpadów wielkogabarytowych nastę-
puje tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której 
ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę 
odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne „AGO-
RA” Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru 
- tel. 58 672 17 23. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed pose-
sję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie są odbierane.
Odbiór już od godziny 7:00 – wystawienie po tej godzinie oraz brak 
wcześniejszego zgłoszenia nie jest podstawą do reklamacji.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, w tym papy i eterni-
tu, odpadów budowlanych, opon.
Przypominamy, że istnieje możliwość bezpłatnego odbioru bez-
pośrednio z domów dużego (o wadze od 20 do ok. 60 kg za sztukę 
sprzętu AGD i RTV. Limit może być przekroczony pod warunkiem 
zapewnienia przez mieszkańca pomocy w wyniesieniu sprzętu, któ-
ry waży ponad ten limit. Ograniczenie wagi wynika z konieczności 
spełnienia warunków pracy określonych przepisami BHP) sprzętu 
RTV oraz AGD takiego jak: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, 
itp. Usługa jest realizowana przez Komunalny Związek Gmin „Do-
lina Redy i Chylonki” i jest uzupełnieniem obecnie funkcjonującego 
systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów nie-
bezpiecznych tzw. PZON zlokalizowanych w Bolszewie i innych miej-
scowościach należących do Związku oraz na objazdowych zbiórkach 
odpadów niebezpiecznych. Zgłoszenie odbioru powyższego sprzę-
tu można zgłaszać pod numerem tel. 58 624 66 11, w dni robocze 
w  godzinach 7:30 - 15:30.
UWAGA! Nie wolno wystawiać sprzętu na ulicę lub pod śmietnik. Od-
bierany sprzęt musi być cały i niezdekompletowany. Ponieważ zużyty 
sprzęt AGD i RTV jest zaliczany do grupy odpadów niebezpiecznych 
jego demontaż jest wykroczeniem. Może on odbywać się tylko i wy-
łącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania ZSEE. 
Przypominamy o możliwości bezpłatnego oddania starego sprzętu 
przy zakupie nowego tego samego rodzaju niezależnie od tego, czy 
urządzenie jest nabywane drogą internetową czy w sklepie. Firma 
wysyłkowa również ma obowiązek taki sprzęt zabrać. Potrzebę zabra-
nia starego ZSEE należy zgłosić w momencie zakupu nowego.

PRZYPOMINAMY O ZMIANACH W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI 
WORKÓW NA ODPADY SEGREGOWANE

Decyzją Rady Gminy Wejherowo, ustalono, że w zamian za uiszczoną 
opłatę, dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, przed-
siębiorca, na zlecenie gminy, dostarczy urządzenia do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych takich jak: makulatura, szkło, two-
rzywa sztuczne i metale wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, 
popioły z palenisk domowych oraz odpady zielone, odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji – BIO: 
•  BIO 8-10 l w ilości po 150 szt. na rok: 1) w zabudowie jednorodzinnej 

- dla właściciela nieruchomości jednorodzinnej, który złożył dekla-
rację; 2) w zabudowie wielolokalowej - dla właściciela odrębnego 
lokalu mieszkalnego. 

W przypadku, gdy odpady ulegające biodegradacji powstałe na nie-
ruchomości są w całości poddawane kompostowaniu na tej nieru-
chomości, przedsiębiorca odbierający odpady zwolniony jest z obo-

wiązku zaopatrywania właściciela tej nieruchomości w pojemnik lub 
worek do zbierania tej frakcji odpadu. 
•  Inne worki (szkło, makulatura, plastik, zielone): dostarczenie kolej-

nego worka danego rodzaju przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady w ramach opłaty, nastąpi po przekazaniu zapełnionego 
worka do odbioru, w dniu wywozu. Liczba dostarczonych worków 
jest równa wystawionym, lecz nie więcej niż 1 szt. worka każdego 
rodzaju na każdą osobę wskazaną w deklaracji. Worki nie są też wy-
dawane (jak to było do tej pory) w siedzibie Urzędu Gminy. 

Takie rozwiązanie, zgłaszali mieszkańcy, którzy nie chcą płacić za wor-
ki dostarczane innym osobom. Zatem, Ci mieszkańcy, którzy z jakiś 
względów (np. duży trawnik, zakupy, z których zostały kartony) po-
trzebują większej liczby worków muszą je sobie zakupić we własnym 
zakresie na rynku, utrzymując przyjętą kolorystykę, a w przypadku 
worków na frakcje BIO 8-10 l z zachowaniem właściwości biodegra-
dowalnych. 

Nowy wzór deklaracji

Wszyscy mieszkańcy do 15 czerwca 2020 r. mieli obowiązek złożenia 
nowego wzoru deklaracji z nową stawką. Nie dopełniło tego obo-
wiązku ok. 10% właścicieli nieruchomości. Prosimy te osoby o pilne 
złożenie deklaracji, aby uniknąć postępowania administracyjnego. 
Pytania: Referat Gospodarki Odpadami 58 677 97 36
W wypełnionych deklaracjach niestety zdarzają się błędy. Deklaracja 
jest w przepisach traktowana podobnie jak deklaracja podatkowa 
(np. PIT) i dlatego podlega takim samym obostrzeniom. Urzędnik, co 
do zasady nie może zmieniać wypełnionej deklaracji. 
Dlatego też, część mieszkańców jest wzywana do jej poprawy. 
W części przypadków, telefonować będą pracownicy UG i jeżeli to bę-
dzie możliwe poprawiać błędne deklaracje. 
UWAGA NA OSZUSTÓW! Pracownicy nie proszą o numery kont ban-
kowych, zarobki, hasła a jedynie zadają pytania o wypełnienie rubryk 
w deklaracjach, np. o kompostownik, czy o liczbę osób zamieszkałych. 
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Pani Katarzyna Błędzka jest nauczycielem, który potrafi w niewymu-
szony sposób pokazać uczniom nauczany przedmiot – historię - jak 

spotkanie z wielką przygodą, w której należy uczestniczyć. Potrafi w na-
turalny sposób wyzwolić w uczniach zainteresowania historią, przeszło-
ścią, znajomością historii regionu czy miejsca zamieszkania. Zachęca 
uczniów do stawiania pytań, sięgania po materiały pozwalające w znacz-
nym stopniu poszerzyć wiadomości, a tym samym rozwijać pasje, ale też 
prezentować się szerszej publiczności i mierzyć się z zadaniami konkur-
sowymi na różnych szczeblach. Na wielkie uznanie 
zasługuje fakt, że konsekwentnie towarzyszy uczniom 
w rozwijaniu zainteresowań, jednocześnie sprawia-
jąc, że uczeń czerpie ze swoich dociekań satysfakcję 
i wciąż poszukuje nowych wyzwań. 
Pani Katarzyna Błędzka od wielu lat jest organi-
zatorem wielu wydarzeń szkolnych, gminnych i 
powiatowych o charakterze historycznym i patrio-
tycznym, m.in. Powiatowa młodzieżowa debata 
oxfordzka z okazji Święta Niepodległości, Akcja Ko-
tylion, Marsz Niepodległości, Powiatowa Olimpiada 
Piaśnicka – Konkurs Wiedzy o Piaśnicy i nazistow-
skich zbrodniach na Pomorzu - w ramach Gminnych 
Dni Piaśnickich, Gminny Turniej Wiedzy o Gminie 
Wejherowo, żywe lekcje historii, szkolne obchody 
świąt państwowych, m.in. Narodowy Dzień Żołnie-
rzy Wyklętych, Rocznice Grudzień 70 i Sierpień 80, obchody Rocznicy 
Wybuchu II Wojny Światowej.
Nauczycielka zachęca uczniów do udziału w konkursach, wycieczkach, 
rajdach do miejsc pamięci narodowej, np. Biała, Piaśnica, Rybno, pro-
jektach, spacerach edukacyjnych, wydarzeniach o charakterze lokalnym 
i ogólnopolskim. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie pod opieką Pani 
Błędzkiej uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej i Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez 
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, w obchodach 100. rocznicy zaślubin 
Polski z Morzem w Pucku oraz w wycieczce edukacyjnej po Europejskim 
Centrum Solidarności „W poszukiwaniu Pani W”. 
Pani Katarzyna Błędzka współpracuje z IPN Oddział w Gdańsku, Mu-
zeum II wojny światowej, Muzeum Emigracji w Gdyni. We współpracy 
z Muzeum Piaśnickim nauczycielka zaprezentowała w szkole wystawę 
„Śmierć za Niepodległą” i „II wojna światowa na Pomorzu”. W roku 
szkolnym 2018/2019 uczniowie pod opieką Pani Błędzkiej uczestniczyli, 
na specjalne zaproszenie Jarosława Sellina, w ogólnopolskiej premie-
rze filmu „Piaśnica” w Złotych Tarasach w Warszawie, w ramach tego 
uczniowie mieli okazję spotkać się z reżyserem filmu „Kamerdyner”, Fili-
pem Bajonem i aktorem Jerzym Zelnikiem. Ponadto we wrześniu 2019 r. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowinie z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do 
ogólnopolskiej akcji „Sadzimy Las dla Niepodległej” (#SadziMY). W wydarzeniu wzięły 

udział dzieci z klasy III c. Wspólnie z wychowawczynią, Panią Joanną Kaszubowską posadziły 
na terenie szkoły sadzonki sosny zwyczajnej, które otrzymały od Nadleśnictwa Wejherowo. 
Jak czytamy w liście Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
„Mała sadzonka jaką masz w rękach to początek wielkiej przygody. Wyrosłe z niej drzewo 
w ciągu swojego życia zapewni nam tlen, oczyści powietrze, złagodzi zmiany klimatu, stanie 
się siedliskiem wielu organizmów, a w przyszłości drewno z niego powstałe może stworzyć 
komuś dom”. Tego dnia nikt nie miał wątpliwości, że akcja jest niezmiernie potrzebna dla na-
szego środowiska. Patronat Narodowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda.

Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Katarzyny Błędzkiej

Uczniowie SP w Gowinie „Sadzą Las dla Niepodległej”

uczniowie wraz z Panią Błędzką uczestniczyli w Gali Bohaterów, podczas 
której prezentowane były biogramy działaczy XX – lecia międzywojenne-
go, a także prezentowane były najnowsze informacje dotyczące zbrodni 
nazistowskich na Pomorzu.
Przez wiele lat nauczycielka organizowała spotkania uczniów z ostatnim 
żołnierzem I Pomorskiego Pułku Strzelców, stuletnim kapitanem w sta-
nie spoczynku, Panem Aleksandrem Pawelcem. Spotkania odbywały się 
w szkole, a także w domu kapitana. Uczniowie uczestniczyli też w jego 

pogrzebie.
Cennym doświadczeniem dla uczniów były także spo-
tkania proponowane przez Panią Błędzką z niezwykły-
mi ludźmi, m.in. Andrzejem Sewerynem, Jerzym Bral-
czykiem, Markiem Lasotą, autorem książki „Donos 
na Wojtyłę” (spotkania te odbywały się online w Stu-
diu Konsulat w Gdyni przy Centrum Kultury). Dzięki 
współpracy z Agencją Nehrebeckich uczniowie mieli 
okazję spotkać się i posłuchać w Powiatowej Bibliote-
ce w Wejherowie oraz w Filharmonii Kaszubskiej w ra-
mach Biesiady Literackiej: Normana Davisa, Szewach 
Weissa, Janinę Ochojską, Krzysztofa Zanussiego, Ka-
rola Modzelewskiego, Zbigniewa Zamachowskiego. 
W czasie pandemii Pani Błędzka wraz z uczniami zaan-
gażowała się w akcję Muzeum Polin w Warszawie „Łą-
czy nas pamięć”, „Znicz dla Rotmistrza” w Muzeum II 

wojny światowej, „eRajd z Józefem Wybickim”.
Uczniowie Pani Katarzyny Błędzkiej odnoszą liczne i znaczące sukcesy 
w konkursach historycznych na różnych szczeblach, m.in.:
• w roku szkolnym 2018/2019:
–  dwóch uczniów z klasy VI uzyskało tytuł laureata w Wojewódzkim Kon-

kursie z Historii dla uczniów klas IV – VIII organizowanym przez Pomor-
skiego Kuratora Oświaty

–  dwóch uczniów uzyskało tytuł laureata IX Megaolimpiady Wiedzy orga-
nizowanej przez Gdańską Szkołę Podstawową „Lingwista”

–  tytuł finalisty w IX Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Grudzień 70 
na Pomorzu Gdańskim”

–  tytuł finalisty w VII Wojewódzkim Konkursie Historycznym Historia 
regionalna Gdańszczanie – Pomorzanie – Polacy „Robotnicy Pomorza 
Gdańskiego 1945 – 1989”

• w roku szkolnym 2019/2020:
–  I miejsce i tytuł laureata I Olimpiady Historycznej Juniorów
–  tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z Historii dla uczniów klas IV – 

VIII organizowanym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
–  tytuł laureata w X Wojewódzkim Konkursie Historycznym Historia re-

gionalna „Sierpień 80”.
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W sierpniu i wrześniu Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejhero-
wo zorganizowała serię koncertów i spektakli w ramach projektu 

„Kaszubskie granie, śpiewanie i żartowanie ciągle na fali” z programu 
EtnoPolska 2020 dofinansowanego na kwotę 17 000 zł ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury. 30 sierpnia w Art Parku w Bolszewie miesz-
kańcy mieli okazję bawić się przy muzyce zespołu Bliza oraz wysłuchać 
występu Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. 4 września w Kąpinie wy-
stąpił Kabaret Kuńda oraz kaszubski zespół pieśni i tańca Bazuny z Żuko-
wa prezentując instrumenty, tańce i stroje kaszubskie a także kaszubskie 
żarty. W Bieszkowicach 12 września w otoczeniu pięknej natury i przy 
słonecznej, letniej jeszcze pogodzie, zagrali i zaśpiewali Zgrywańce Ka-
pela Kaszubska - prezentując kaszubskie utwory w folkowym wydaniu. 
Uczestnicy chętnie włączali się do wspólnego śpiewania, kilka par mu-
zyka porwała nawet do tańca. 19 września w Gościcinie na zakończenie 
lata, zagrał kaszubski zespół Koleczkowianie oraz Gdańska Orkiestra 
Ogrodowa. Muzyka tych zespołów również zdobyła uznanie publiczno-
ści. 26 września odbyło się ostatnie wydarzenie realizowane w ramach 
projektu „Kaszubskie granie, śpiewanie i żartowanie ciągle na fali” - tym 
razem skierowane do dzieci. Spektakl wystawiony przez Zawodowy Teatr 
MDK Rumia przyciągnął rzeszę młodych widzów. Cieszymy się, że mimo 
trudnych czasów możliwe było zorganizowanie szeregu muzyczno-te-
atralnych wydarzeń o kaszubskiej tematyce, w których mieli okazję wziąć 
udział mieszkańcy Gminy Wejherowo oraz turyści.

Kaszubskie granie i śpiewanie ciągle na fali - 
Podsumowanie koncertów w Gminie Wejherowo
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10 października 2020 przypadła 135 rocznica urodzin wybitnego ka-
szubskiego poety i pisarza – ks. Leona Heyke. Z tej okazji nastąpi-

ło otwarcie wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę i Centrum Kultury 
Gminy Wejherowo w ramach projektu „Pamięć i tradycja w 135 rocznicę 
urodzin Leona Heykego” z programu Kultura – Interwencje 2020 dofinan-
sowanego na kwotę 25 000 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury. 
Od 10 października można podziwiać wystawę złożoną z dwóch części 
i umieszczoną w dwóch miejscowościach – w Bieszkowicach i Gościcinie. 
W Bieszkowicach powstała wystawa wewnątrz Filii nr 3 BCK – w budyn-
ku dawnej szkoły Leona Heyke. Można tam podziwiać wystawę roll-up 
wypożyczoną z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, materiały pozyskane z bibliotek i archiwów dotyczące ży-
cia i twórczości ks. Leona Heyke oraz obrazy malowane przez artystów 
zainspirowanych dziełami księdza. Interesującym dodatkiem są gliniane 
figurki wykonane przez mieszkańców Gminy Wejherowo podczas warsz-
tatów związanych z postaciami z twórczości Leona Heyke. Wystawę uzu-
pełnia część plenerowa umieszczona na terenie filii w Bieszkowicach. 
Składają się na nią rzeźby przedstawiające sylwetkę pisarza oraz postaci 
z jego utworów i tablice opisujące życie i twórczość księdza. W Gościci-
nie, w Siedzibie Głównej Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, 
powstała druga ścieżka edukacyjna stworzona w podobnej konwencji 
i również składająca się z pięknych, drewnianych rzeźb, którym towarzy-
szą tablice z opisami w trzech językach – polskim, angielskim i kaszub-
skim. W dniu otwarcia wystawę odwiedziło wielu okolicznych miesz-
kańców i turystów. Liczymy, że projekt ten przyczynił się do stworzenia 
ciekawych punktów naszej gminy. Miejsc, które ludzie będą odwiedzać 
z ochotą i dzięki którym zostanie zachowana pamięć nie tylko o dziele 
księdza ale również o tradycji rzeźbiarskiej i wierzeniach kaszubskich za-
wartych w twórczości tego pisarza.

14 października przedszkole w Bolsze-
wie zyskało nową grupę pełnopraw-

nych przedszkolaków. Tego dnia „Skrzaty” 
zostały pasowane ogromną kredkę przez 
Panią Dyrektor Lucynę Wentę. Przedszkolaki 
wraz ze swoimi Paniami długo przygotowy-
wały się do tego dnia, czego efektem był 
krótki lecz piękny występ słowno-muzycz-
ny. Na pamiątkę tego wydarzenia „Skrzaty” 
otrzymały dyplomy oraz upominki.

Wystawa ku czci kaszubskiego pisarza – ks. Leona 
Heyke w Bieszkowicach i Gościcinie

Pasowanie na przedszkolaka w przedszkolu w Bolszewie
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VII EDYCJA EKOLICZNIKA JUŻ ZA NAMI…
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

15 października odbyła się w Sali Konferencyjnej Nadleśnictwa 
Wejherowo VII już edycja konkursu matematyczno – ekolo-

gicznego „Ekolicznik”. Niestety panująca epidemia odcisnęła piętno 
na frekwencji: po raz pierwszy zgłosiły się tylko trzy drużyny. Zainte-
resowanie było większe, ale izolacja i kwarantanna nie pozwoliły na 
uczestnictwo większej liczby uczestników. W tym roku w konkursie 
wystartowały dwie drużyny z Gościcina i jedna drużyna z Bolszewa. 
Tradycyjnie uczniowie zmagali się z dwiema częściami konkursu: teo-
retyczną, polegającą na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań 
zamkniętych, oraz praktyczną, odbywającą się, z uwagi na deszcz, 
w Sali Konferencyjnej. W części praktycznej trzeba było rozpoznać ga-
tunki drzew na podstawie liści oraz szyszek, a także wykazać się zdol-
nością szybkiego rozwiązywania zawiłych zagadek matematycznych. 
Dzięki hojności głównego sponsora, Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Wejherowo p. Jacka Szulca, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 
Uczestnicy, którzy zajęli I miejsce, otrzymali bony podarunkowe do 
sieci Decathlon o wartości 300 zł, II miejsce – 200 zł i III miejsce – 100 
zł. Dodatkowo, drużyny zostały nagrodzone upominkami rzeczowymi 
ufundowanymi przez Wójta Gminy Wejherowo, gry planszowe oraz 
książki o tematyce przyrodniczej. Pani Izabela Pleskot do każdej na-
grody dołożyła jeszcze gadżety promujące Nadleśnictwo Wejherowo. 

Bardzo cieszymy się, że inicjatywy podejmowane przez naszą szkołę 
i Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody cieszą się tak dużym uzna-
niem zarówno ze strony zapraszanych uczestników, jak i fundatorów 
nagród. Chcielibyśmy serdecznie podziękować pracownikom Nadle-
śnictwa Wejherowo za bardzo miłe przyjęcie w progach swojej firmy, 
a także za ufundowanie nagród i przygotowanie poczęstunku dla 
uczestników. Słowa podziękowań kierujemy na ręce p. Izabeli Pleskot, 
której osobiste zaangażowanie zasługuje na szczególne wyróżnienie. 
Mamy jednak nadzieję, że sytuacja epidemiczna ulegnie wkrótce po-
prawie i będziemy mogli spotykać się w szerszym gronie. 

Dawid Kaczmarek – organizator konkursu
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Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu – 58 677 97 09
Ewidencja ludności – 58 677 97 12
Dowody osobiste – 58 677 97 29

Referat Finansowy

Skarbnik – 58 677 97 04
Z-ca Skarbnika – 58 677 97 16
Podatek od środków transportowych, czynsze, dzierżawy – 58 677 97 59
Podatki – 58 677 97 23
Kasa Urzędu – 58 677 97 22
Działalność gospodarcza – 58 677 97 21

Referat Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu – 58 677 97 42
Zarządzanie drogami – 58 677 97 13
Inwestycje – 58 677 97 17

Referat Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości

Kierownik Referatu – 58 677 97 15
Zastępca Kierownika (podziały, rozgraniczenia, numeracja budynków) – 58 677 97 46
(decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy) – 58 677 97 08
(zaświadczenia, wypisy, wyrysy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp, informacje o trwających 
procedurach planistycznych, opłata adiacencka, opłata planistyczna) – 58 677 97 14
Nieruchomości – 58 738 67 51

Referat Inżynierii Środowiska Kierownik Referatu – 58 677 9748
Zgłaszanie stanów liczników wody – 58 677 97 44 / 47

Referat Gospodarki Odpadami 
i Środowiska 

Kierownik Referatu – 58 677 97 07
Gospodarka odpadami, dotacje, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 58 677 97 06
Opłaty za odpady, deklaracje – 58 677 97 36
Ochrona środowiska – 58 677 97 31

Referat Oświaty  
i Spraw Społecznych

Kierownik Referatu – 58 738 67 85
Zastępca Kierownika – 58 738 67 83

Referat Zamówień Publicznych 
i Funduszy Zewnętrznych 

Kierownik Referatu – 58 677 97 40
Zamówienia publiczne – 58 677 97 27
Fundusze zewnętrzne – 58 677 97 45

Referat Organizacyjny i Kadr Sekretarz Gminy/Kierownik Referatu – 58 677 97 11 
Obsługa Rady Gminy – 58 677 97 26

Biuro Obsługi Interesanta 58 677 97 43, 58 738 67 60

Sekretariat Urzędu 58 677 97 01, 58 738 67 77, sekretariat@ugwejherowo.pl 

Referat Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Kierownik Referatu – 58 677 96 07

W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią i wzrostem zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 oraz 
zaliczeniu powiatu wejherowskiego do strefy czerwonej, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Wejhe-
rowo. Zaleca się kontakt z Urzędem Gminy poprzez nw. formy komunikacji, natomiast bezpośrednie załatwianie 
spraw możliwe jest wyłącznie w przypadku konieczności osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym umówieniu 
za pośrednictwem telefonu lub maila:

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim:
•  przychodzenie na wyznaczoną godzinę bez osób towarzyszących - które nie będą wpuszczane do budynku 

(za wyjątkiem osób, których obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy lub opiekuna),
•  zachowanie 1,5-metrowej odległości od drugiej osoby,
•  zasłanianie ust i nosa,
•  zdezynfekowanie rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do urzędu,
•  powstrzymanie się od wizyty jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.
Pozostałe sprawy załatwiane będą za pośrednictwem:
•  platformy ePUAP: /14wl5uuf8w/skrytka,
•  poczty - adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,
•  urny ustawionej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, do której należy wrzucać dokumenty.
Prosimy o dopisywanie swojego numeru telefonu kontaktowego. Urna będzie opróżniana trzy razy dziennie, co 
gwarantuje zarejestrowanie sprawy i rozpoczęcie biegu terminu w dniu dostarczenia dokumentu.

INFORMACJA O OGRANICZENIU WIZYT 
W URZĘDZIE GMINY WEJHEROWO
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Książeczka o koronawirusie

Masz objawy zakażenia 
i lekarz skierował Cię na test?

Znajdź mobilny punkt pobrań
Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Wejherowo:

ugwejherowo.pl lub pacjent.gov.pl
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO?

Minimum 2 godziny przed badaniem:
• nie spożywaj posiłków • nie pij • nie żuj gumy • nie płucz jamy ustnej i nosa

• nie myj zębów • nie przyjmuj leków • nie pal papierosów

NAJBLIŻSZY PUNKT POBRAŃ W NASZYM REGIONIE:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Punkt pobrań: dr. Alojzego Jagalskiego 10 • 84-200 Wejherowo
Kontakt z placówką - 609192581

Godziny przyjęć
poniedziałek: 08:00-13:00, 14:00-20:00

wtorek: 08:00-13:00, 14:00-20:00
środa: 08:00-13:00, 14:00-20:00

czwartek: 08:00-13:00, 14:00-20:00
piątek: 08:00-13:00, 14:00-20:00

sobota: 07:00-12:00
niedziela: 07:00-12:00

Wójt Gminy Wejherowo podjął inicjatywę druku książeczki doty-
czącej koronawirusa. Książeczka skierowana jest do najmłod-

szych dzieci klas 1-3. Informacje o wirusie napisane są przystępnym 
językiem dla dzieci w wieku 7-10 lat. Ilustracje są także dobrane do 
wieku dzieci. Oprócz tematu koronawirusa, książeczka zawiera kilka 
informacji na temat naszego regionu oraz ciekawostek z najbliższych 
okolic gminy. Książeczki będą rozdysponowane wśród dzieci naucza-
nia wczesno-szkolnego. „Ta książeczka skierowana jest do Was, dro-
gie dzieci, aby przedstawić Wam sprawdzone informacje na temat 
koronawirusa, a także pokazać, jak sobie z nim radzić. Mam nadzie-
ję, że ta publikacja pomoże każdemu z Was lepiej chronić się przed 
zagrożeniem, jakim jest koronawirus i żyć bezpieczniej w dzisiejszych 
trudnych czasach.” Taki wstęp ma publikacja, która już niedługo trafi 
do rąk najmłodszych dzieci szkolnych z naszej gminy.
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Gminne Biuro Spisowe (GBS) informuje, że z dniem 
1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 

2020 - obowiązkowe badanie statystyczne, który potrwa 
do 30 listopada 2020 r. 

Powszechny Spis Rolny 2020 będzie prowadzony przede wszystkim metodą samospisu internetowego, 
w którym rolnicy mogą sami spisać się przez Internet, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej od 
1 września br. na stronie internetowej pod adresem:

www.spisrolny.gov.pl
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się dzwoniąc na 
infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Dla osób nie posiadających dostępu do Internetu, w Urzędzie Gminy w Wejherowie, 
przy ul. Transportowej 1, zostało udostępnione stanowisko komputerowe do 

dokonania samospisu internetowego. 

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości proszeni są o wcze-
śniejszy kontakt z GBS pod numerem telefonu: 58 738 67 51.
Jednocześnie informujemy, że zostaną uwzględnione niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji 
epidemicznej (dezynfekcja stanowiska).
Z rolnikami mogą kontaktować się również rachmistrzowie spisowi – telefonicznie lub osobiście. Będą 
oni wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem oraz upoważnienia do realizacji spisu, a ich tożsamość 
będzie można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc pod wyżej wymieniony numer infolinii. 
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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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