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Dzień Babci i Dziadka
Z okazji Dnia Babci i Dziadka,

Życzymy Wam drogie Babcie i drodzy Dziadkowie wszystkiego, 
co w życiu najlepsze, dobrego zdrowia, nieustającej radości 

oraz miłości, samych pogodnych dni.
Wójt 
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URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 01, fax 58 677 97 00
e-mail: sekretariat@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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Z prac Rady Gminy Wejherowo
28�grudnia�2020�roku,�w�budynku�dawnego�gimnazjum�

w Bolszewie,�odbyła�się�XXII�Sesja�Rady�Gminy�Wej-
herowo.� Na� wstępie� wszyscy� zebrani� mieli� okazję� poznać�
obecnie�pełniącego�funkcję�Wójta�Gminy�Wejherowo�Miko-
łaja�Bazylego�Ochmana.�W�porządku�obrad�znalazły�się� in-
formacje�z�działalności�międzysesyjnej�oraz�11�przedmioto-
wych�uchwał,�które�poddano�pod�głosowanie.�Radni�podjęli�
następujące�uchwały:

•��w�sprawie�przyjęcia�Programu�Osłonowego�Gminy�Wejhe-
rowo�na�lata�2021-2023�„Teleopieka�dla�potrzebujących”�

•��w�sprawie�przyjęcia�Programu�Osłonowego�Gminy�Wejhero-
wo�na�lata�2021-2023�„Pomoc�rzeczowa�dla�potrzebujących”�

•��w� sprawie� uchwalenia� Gminnego� programu� profilaktyki,�
rozwiązywania�problemów�alkoholowych� i� przeciwdziała-
nia�narkomanii�w�gminie�Wejherowo�na�rok�2021�

•��w�sprawie�uchwalenia�Programu�Przeciwdziałania�Przemo-
cy�w�Rodzinie�oraz�Ochrony�Osób�dotkniętych�Przemocą�
w Rodzinie�w�Gminie�Wejherowo�na�lata�2021-2024

•��w� sprawie� uchwalenia� Programu� senioralnego� dla� gminy�
Wejherowo�na�lata�2021-2024

•��w�sprawie�uchwalenia�Strategii�rozwiązywania�problemów�
społecznych�w�gminie�Wejherowo�na�lata�2021-2026�

•��w�sprawie�zmiany�budżetu�Gminy�na�2020�rok�

•�w�sprawie�budżetu�Gminy�Wejherowo�na�rok�2021�
•��w�sprawie�uchwalenia�wieloletniej�prognozy�finansowej�na�
lata�2021-2028

•��w�sprawie�udzielenia�w�2021�roku�dotacji�dla�Powiatowo-
-Gminnej�Spółdzielni�Socjalnej�„Kaszubia”�w�Bolszewie�

•��w�sprawie�nadania�nazwy�ulicy�w�miejscowości�Orle

Z�pełną�treścią�uchwał�oraz�z�wynikami�głosowania�można�
zapoznać�się�na�stronie�Biuletynu� Informacji�Publicznej,� tj.�
www.bip.ugwejherowo.pl

Galeria Jubilatów

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

Anna Roda z Gościcina lat 93
W imieniu Pani Sekretarz Gminy Wejherowo 

kwiaty, upominek i list gratulacyjny przekazał 
sołtys i radny pan Marek Miotk 

Wanda Różycka Nitka z Sopieszyna lat 94
W imieniu Pani Sekretarz Gminy Wejherowo kwiaty, 

upominek i list gratulacyjny przekazała sołtys 
Sopieszyna pani Joanna Klawikowska

Wanda Rohde z Gościcina lat 90
W imieniu Pani Sekretarz Gminy Wejherowo 

kwiaty, upominek i list gratulacyjny przekazał 
sołtys i radny pan Marek Miotk 

Klara Wrosz z Ustarbowa lat 95
W imieniu Pani Sekretarz Gminy Wejherowo 

kwiaty, upominek i list gratulacyjny przekazała 
radna i sołtys Sopieszyna pani Natalia Dampc

Edmund Karczewski z Góry lat 90
W imieniu Pani Sekretarz Gminy Wejherowo 

kwiaty, upominek i list gratulacyjny przekazała 
sołtys Sopieszyna pani Genowefa Dampc

Jerzy Borski z Gościcina lat 95
W imieniu Pani Sekretarz Gminy Wejherowo 

kwiaty, upominek i list gratulacyjny przekazał 
sołtys i radny pan Marek Miotk 

Wiktoria Grabowska z Koleczkowa 
Łężyce - Rogulewo lat 104

W imieniu Pani Sekretarz Gminy Wejherowo 
kwiaty, upominek i list gratulacyjny przekazała 

sołtys Łężyc pani Aleksandra Wołodin

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył z dniem 22 grudnia 2020 r. 
Pana Mikołaja Bazylego Ochmana do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wejherowo, 

do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta na podstawie 
art.28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)
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Dofinansowanie na przebudowę ulicy 
Cylkowskiego w Bolszewie

Odbiór ulicy Łąkowej w Orlu

Nadziei, spokoju, bez podziałów i wiary w lepsze jutro. Wypełnijcie Wasze serca 
nadzieją, radością, zrozumieniem, ciepłem i wzajemną życzliwością a ten Nowy 

Rok 2021 w który wkroczyliśmy niech przyniesie same radosne chwile.

Życzy Sołtys Gościcina Marek z rodziną. 

22�grudnia�2020� roku�w�Urzędzie�Marszałkowskim�zo-
stała�podpisana�umowa�o�przyznaniu�pomocy�na�re-

alizację�operacji�pn.�“Przebudowa�drogi�gminnej�nr�129161G�
–� ul.� Lucjana� Cylkowskiego�w� Bolszewie”.� Zadanie� stanowi�
kontynuację�etapu�I�zrealizowanego�w�2019�roku.�W�ramach�
inwestycji�przebudowane�zostaną�dwa�odcinki�ulicy�Cylkow-
skiego�o�łącznej�długości�480�m:
•  Odcinek I�–�od�skrzyżowania�z�ulicą�Grabową�do�skrzyżo-
wania�z�ulicą�Harcerską,

•  Odcinek II –�od�skrzyżowania�z�ulicą�Bukową�do�skrzyżo-
wania�z�ulicą�Zamostną.

Zaprojektowano�nową�konstrukcję�jezdni,�wzdłuż�której�po�
obu�stronach�wykonany�zostanie�chodnik.�Ponadto�w�zakres�
przedsięwzięcia� wchodzi� budowa� kanalizacji� deszczowej�
oraz�miejsc�postojowych.�Planowana�wartość�całego�zada-
nia�opiewa�na�kwotę�2 137 289,95 zł,�w�tym�dofinansowanie�
ze�środków�Europejskiego�Funduszu�Rolnego�na�rzecz�Roz-
woju�Obszarów�Wiejskich�w�ramach�Programu�Rozwoju�Ob-
szarów�Wiejskich�na�lata�2014�–�2020�wynosi�1 168 060,00 zł.�
Inwestycja�ma�zostać�zrealizowana�do�września�2021�roku.

W�grudniu� odbył� się� odbiór� prac�związanych� z� moderniza-
cją� kolejnego� etapu� ulicy� Łąkowej�
w� Orlu.� Droga� została� utwardzona�
płytami� IOMB� na� odcinku� 500� m.�
Całkowity� koszt� inwestycji� wyniósł�
200 000,00 zł,�z�czego�100 000,00 zł 
to�środki�pozyskane�z budżetu�Woje-
wództwa� Pomorskiego� na� 2020� rok.�
Roboty� drogowe� zostały� wykonane�
przez�upływem�terminu�określonego�
w umowie.�Wykonawcą�przedsięwzię-
cia�była�firma�„Usługi�Ogólno-�Sprzę-
towo-�Transportowe�Roboty�Drogowe�
Teresa�Groth”�z�Bolszewa.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Europa inwestująca 

w obszary wiejskie”

Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa 
Pomorskiego i są przeznaczone na zadania związane 

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek 
samorządu terytorialnego.
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8�grudnia�2020�roku�została�podpisana�umowa�na�realiza-
cję�inwestycji�pn.�“Budowa�ciągu�dróg�gminnych:�Polnej�

129051G�i�Ogrodowej�w�Bolszewie”.
Zakres�prac�obejmuje�budowę�ulicy�Ogrodowej�i�ostatniego�
etapu�ulicy�Polnej�w�Bolszewie�wraz� z�wykonaniem�kanali-
zacji�deszczowej,�uzupełnieniem�oświetlenia�ulicznego,�wy-
maganą�przebudową�sieci�oraz�budową�chodników.�W�tym�
zadaniu�przewidziana�jest�również�przebudowa�kolidującego�
wodociągu,�której�koszty�pokryje�Spółka�PEWIK�Gdynia.�Wy-
konawcą�robót�budowlanych�jest�firma�Kruszywo�Sp.�z o.o.�
z�Lini.

Wartość�robót�budowlanych�to�1 852 230,80 zł.� Inwestycja�
jest� współfinansowana� z� Funduszu� Dróg� Samorządowych�
w wysokości�50%�kosztów�kwalifikowanych.
Zakończenie�budowy�zaplanowano�na�IV�kwartał�2021�roku.

Umowa z wykonawcą na budowę ul. Polnej 
i ul. Ogrodowej w Bolszewie podpisana

Kolejny etap budowy kanalizacji 
sanitarnej w Orlu

Jako� efekt� wieloletniej,� ugruntowanej� współpracy� Gminy�
Wejherowo�z�Przedsiębiorstwem�Wodociągów�i Kanalizacji�

w�Gdyni,�w�ostatnim�na�terenie�Gminy�Wejherowo�zrealizo-
wano�zadania�inwestycyjne�obejmujące�budowę�kanalizacji�
sanitarnej�w�Górze�oraz�Orlu,�w�zakresie�określonym�robo-
czo� jako� etapy� I-III.� Łącznie� powstało� ponad� 23� kilometry�
sieci.
Zainteresowani� mieszkańcy� mogą� już� realizować� przyłą-
czenia�swoich�posesji.�Tak�jak�już�informowaliśmy,�wszelkie�
formalności� związane� z� podłączeniem� należy� załatwiać� w�
Biurze�Obsługi�Klienta�PEWIK�Gdynia.�Po�zakończeniu�proce-

dury�przyłączenia�zainteresowani�mogą�skorzystać�z dotacji�
na�inwestycję�proekologiczną�z budżetu�Gminy�Wejherowo.�
Jednak� to� jeszcze� nie� koniec� rozwoju� sieci� kanalizacyjnej�
w Orlu.�Z�satysfakcją�informujemy,�że�Przedsiębiorstwo�PE-
WIK�przychyliło�się�do�wniosku�Gminy�Wejherowo�i�na�pod-
stawie�dokumentacji�projektowej�sporządzonej�na�zlecenie�
Gminy� w� latach� 2016-2018,� podjęło� się� realizacji� IV� etapu�
rozbudowy�sieci�kanalizacji�sanitarnej�w�Orlu.�Obecnie�trwa�
procedura�przetargowa.�Przewiduje�się,�że�jeżeli�postępowa-
nie�przetargowe�zostanie�rozstrzygnięte�pomyślnie,�realiza-
cja�prac�rozpocznie�się�wiosną�2021�roku.
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Trwa rozbudowa ujęcia wody w Pętkowicach

Podpisanie umowy na budowę drogi 
Jana Pawła II w Gościcinie

Nowe ławki w Gościcinie

W�listopadzie� 2020� r.� rozpoczęły� się� prace� związane�z rozbudową�ujęcia�wody�w�Pętkowicach.�Ujęcie�to�za-
opatruje�mieszkańców�Pętkowic�oraz�dużej� części�Gowina,�
łącznie�około�2000�osób.�W� ramach� inwestycji�przewidzia-
no� budowę� zbiornika� na�wodę� oraz� zestawu� trzech� pomp�
drugiego�stopnia.� Inwestycja�realizowana�jest�przez�Gminę�
Wejherowo�dla�polepszenia�parametrów�dostawy�wody�dla�
racjonalnego� wykorzystania� zasobów� wód� podziemnych.�
Zbiornik� o� pojemności� 100�m3� będzie� stanowił� rezerwuar�
wody� na� okresy� największego� zapotrzebowania� w� ciągu�
doby,� a� zestaw� pomp� będzie� służył� utrzymaniu� bardziej�
stabilnego� ciśnienia�wody�w� sieci.� Inwestycja� zakończy� się�
w� maju�2021�r.,�jej�koszt�wynosi�322�tysiące�złotych.

W�ostatnim� czasie� w� Gościcinie� zainstalowano� ławki.�
Znalazły�się�one�w�potrzebnych�miejscach�jak�na�przy-

kład�na�ul.�Lęborskiej�w�kierunku�Wejherowa.�To�rozwiązanie�
tymczasowe�zanim�powstanie�wiata�autobusowa.�Obecnie�
ławki� polepszają� komfort,� szczególnie� seniorom.� Oprócz�
zwykłych� ławek�powstała� też� ławka�miłości� ze� zbiornikiem�
na�plastikowe�nakrętki�dla�potrzebujących.�Ławeczka�znaj-
duje�się�na�ul.�Słonecznej,�można�tam�przynosić�zbędne�pla-
stykowe�nakrętki�tym�samym�pomagając�innym�–�na�ławce�
można�także�wieszać�kłódki� lub� inne�zawieszki�o�tematyce�
miłosnej.�Ławki�powstały�dzięki�inicjatywie�sołeckiej�i�sołty-
sa�Gościcina�Marka�Miotk.�Ławki�wykonała�firma�GMKwel-
dingpartner,�beton�pod�montaż�ławek�pochodził�od�radnego�
Przemysława�Kiedrowskiego�a�drewno�na�wykonanie�ławek�
od�radnego�Artura�Wensierskiego.�Do�inicjatywy�sołtysa�na-
leży�dopisać�także�wykonanie�chodnika�i�barierek�przy�szko-

28�grudnia�2020�roku�została�pod-pisana� umowa� pomiędzy� Wy-
konawcą� robót� budowalnych� –� firmą�
Kruszywo� Sp.� z� o.o.� z� siedzibą� w� Lini,�
a� Gminą� Wejherowo� na� realizację� in-
westycji�pn.�„Budowa�drogi�gminnej�nr�
129167G�(ul. Jana�Pawła�II)�w�Gościcinie�
–�etap�II”.�Zadanie�stanowi�kontynuację�
etapu� I  zrealizowanego� w  2018� roku.�
W�ramach�inwestycji�rozbudowany�zo-

stanie�odcinek�ulicy�Jana�Pawła�II�o dłu-
gości� 520� m� od� skrzyżowania� z� ulicą�
Uroczą� do� ulicy� Drzewiarza.� Budowa�
obejmuje�wykonanie�nowej�konstrukcji�
jezdni,� jednostronnego� chodnika,� ka-
nalizacji� deszczowej� oraz� oświetlenia�
ulicznego.�Ponadto�w zakres�inwestycji�
wchodzi� rozbiórka� istniejącego� mostu�
i budowa�nowego�żelbetowego�obiektu�
mostowego� znajdującego� się� w� ciągu�

drogi�gminnej�oraz�przebudowa�kana-
lizacji�sanitarnej.�

Wartość� robót� budowalnych� opiewa�
na�kwotę�2 501 171,97 zł,�w� tym�dofi-
nansowanie� z� Funduszu� Dróg� Samo-
rządowych� w  wysokości� 50%� kosztów�
kwalifikowalnych.� Planowany� termin�
zakończenia�robót�budowalnych:� listo-
pad�2021�r.�

le�w�Gościcinie,�natomiast�możliwość�dokończenia�chodnika�
na� skrzyżowaniu�Słonecznej� z�Wąską�przypisujemy� fundu-
szom�pochodzącym�z�gminy�i�funduszom�sołeckim�–�prace�
nastąpiły�także�z�inicjatywy�sołtysa�Gościcina.�

6  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



OSP Orle otrzymało samochód ratowniczy

Baśka Kaszubska - Walety Orle 2020

„Wspieraj Seniora”
W�związku� stanem� epidemii� oraz� wy-

soką� liczbą� zakażeń� koronawirusem�
SARS-CoV-2,�Ministerstwo�Rodziny� i�Polityki�
Społecznej�w�trosce�o�bezpieczeństwo�osób�
starszych�uruchomiło�program�wspierający�
ochronę� zdrowia� i� życia� osób� powyżej� 70�
roku� życia� pt.� „Wspieraj� Seniora”.� Do� reali-
zacji� programu�przystąpił�Gminny�Ośrodek�
Pomocy� Społecznej� w� Wejherowie,� który�

w  grudniu� udzielił� wsparcia� 61� rodzinom.�
W ramach�akcji�podjęta�została�współpraca�
z  wolontariuszami� Stowarzyszenia� Pomor-
ska�Grupa�Poszukiwawczo�–�Ratownicza�Gryf�
z Wejherowa�oraz�Klubem�Radnych�Wspólny�
Powiat�(Elżbieta�Dettlaff,�Marek�Miotk,�Artur�
Wensierski,� Tadeusz�Danilczyk,� Przemysław�
Kiedrowski),�którzy�zaangażowali�się�w�dys-
trybucję�paczek,�w�tym�świątecznych.

Rok� 2020,� to� rok� pandemii� koronowiru-
sa�Covid�19� ,� toteż�turnieje�na�Pomorzu�

organizowano� jedynie� w� dwóch� miejscach.�
Nasza� drużyna� rozegrała� najlepszy� turniej�
w dniu�szóstego�września�w�Kosakowie�w�ra-
mach�MASTERS�KASZEBE�2020�(w�hali�wido-
wiskowo-sportowej)�–�z�Asem�Kier.�Zawodni-
ków�przywitał�Wójt�Gminy�Kosakowo,�życząc�
wszystkich�uczestnikom�jak�najlepszych�wy-
ników�w�sportowej�rywalizacji.�Rozgrywano�
5� rund�po�32� rozdania.�Najlepszym�zawod-
nikiem� w� klasyfikacji� open� okazał� się� Troc-
ki�Marian�–�WALETY�ORLE.�Był� to�najlepszy�
turniej�drużyny�w�okresie�ostatnich�czterech�
lat.� Trzecie�miejsce� indywidualnie� zajął�Sta-
nisław�Czoska� (zawodnik�Walety�Orle� )�–�26�
pkt.� co�w� parach� sportowych� z�M.� Trockim�
dało� im� pierwsze�miejsce� –� 52� pkt.� Z  kolei�

drużyna�uplasowała�się�na�trzecim�miejscu�–�
77 pkt.,�do�czego�przyczynił�się�trzeci�zawod-
nik�z Orla�–�Franciszek�Dominik,�który�zdobył�
17�pkt.�Turniej�wygrała�drużyna�z�Białogóry.
Pandemia� storpedowała� osiem� turniejów�
na�Pomorzu.�Rozegrano�jedynie�dwa,�w�tym�
w�Rumi�–�15� lutego.�Dodatkowo�3�zawodni-
ków�Walety�Orle�uczestniczyło�w�wybranych�
turniejach�Puckiej�Ligi�Baśki�wraz�z�drużyną�
Walety�Bolszewo,�która�zajęła�siódme�miej-
sce�na�27drużyn.�(1213�pkt.)�,�a�Orle�(712�pkt.)�
–�dwudzieste�pierwsze�miejsce.
W� powiecie� wejherowskim� drugie� miejsce�
zajął�Alojzy�Bistram�–�Walety�Bolszewo�–�304�
pkt.,� a� siódme�–�Czoska�Stanisław�–�Walety�
Orle�–�260�pkt.

Tekst: Marian Trocki

11�grudnia�2020�r.�odbyło�się�uroczyste�przekazanie�sa-mochodu� ratowniczo-gaśniczego� GCBA5/37� Merce-
des� Atego� dla� jednostki� Ochotniczej� Straży� Pożarnej� Orle.�
Na� uroczystości� w  przekazaniu� samochodu� uczestniczyli:�
Mariusz� Łuczyk� –� Wicewojewoda� Pomorski,� Pomorski� Ko-
mendant�Wojewódzki�PSP�–�starszy�brygadier�Piotr�Socha,�
Starosta�Wejherowski�–�Pani�Gabrieli�Lisius,�Komendant�Po-
wiatowy� PSP� –� starszy� brygadier� Jack�Niewęgłowski,� Prze-
wodniczący�Rady�Gminy�Wejherowo�–�Hubert�Toma.�Ciężki�

samochód�gaśniczy�GCBA�5/37�Mercedes�Atego�o�pojemno-
ści�zbiornika�wodnego�5000�l�oraz�wydajności�pompy�3750�
l/min�przy�ciśnieniu�8bar.�Posiada�szybkie�natarcie�wysoko-
ciśnieniowe� o� dł.� 60�m� i� działko�wodno-pianowe� oraz�wy-
posażony�jest�w 4�skrytki.�Samochód�posiada�silnik�o mocy�
279 KM,�a� jego�masa�to�15,4�tony.�Autopompa�jest�dwuza-
kresowa� odśrodkowa� ze� stopów� lekkich� oraz� wyposażony�
jest�miedzy�innymi�w�Automatyczny�układ�utrzymania�stałe-
go�ciśnienia�tłoczenia,�szperacz�pogorzeliskowy,�niezależne�
ogrzewanie� kabiny� i� podziału� autopompy,� pneumatyczny�
maszt�oświetleniowy�2x1000�W�o�wysokości� 8m�wyciągar-
ka�elektryczna�5,4� tony� z� liną�36�mb.�Pojazd� jest� z� 2005� r.�
i wcześniej�był�na�wyposażeniu�JRG�Nr�2�w�Rumi.�Samochód�
przekazany� został� dla:� Prezesa�OSP�Orle�Mirosława� Sikory�
i Naczelnika�OSP�Orle�Adama�Klewera.
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UWAGA 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO SARS‐CoV‐2 

(COVID‐19)  DLA SENIORÓW 70+ 80+ 

 

Od 15 stycznia 2021 r mogą rejestrować się osoby, które ukończyły 80 lat.                  
Od 22 stycznia 2021 r mogą rejestrować się osoby, które ukończyły 70 lat.  

                     

Szczepienia dla obu grup seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021r  

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem 
www.gov.pl/szczepimysie bądź pod numerem infolinii: 989 

Gmina realizuje szczególny transport dla seniorów zamieszkujących w 
gminie Wejherowo do punktów szczepień wyznaczonych na terenie gminy 
Wejherowo i miasta Wejherowo w przypadku: 

 Osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub 
odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami 

 Osób całkowicie nie posiadających możliwości dojazdu do 
punktu szczepień z miejsca zamieszkania 

UMÓWIENIE TRANSPORTU TYLKO DLA WYŻEJ WYMIENIONEJ 
GRUPY SENIORÓW 70+ 80+ POSIADAJĄCYCH SKIEROWANIE 
WYZNACZAJĄCE: DATĘ, GODZINĘ I MIEJSCE SZCZEPIENIA 
MOŻLIWE POD NUMEREM TELEFONU: 58 738 67 66                       
W GODZINACH: 9.00 – 15.00 

 

 WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA BĘDĄ WERYFIKOWANE POD WZGLĘDEM CELOWOŚCI 

 

(wszelkie zmiany dotyczące szczepień podawane będą na bieżąco) 
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INFORMACJA O PRZEDTERMINOWYCH 
WYBORACH WÓJTA GMINY WEJHEROWO

 

INFORMACJA O PRZEDTERMINOWYCH WYBORACH WÓJTA GMINY 
WEJHEROWO 

 
Przedterminowe wybory wójta gminy Wejherowo zostaną przeprowadzone w dniu 21 
lutego 2021 r. (niedziela). 
 
Do dnia 11 stycznia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Słupsku przyjmował zawiadomienia o 
utworzeniu komitetu wyborczego.  
 
Komitety, których zgłoszenia zostały przyjęte, do dnia 28 stycznia 2021 r. (do godz. 24.00), 
mają prawo zgłaszać Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie kandydatów na wójta. 
. 
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Urzędnik 
Wyborczy Gminy Wejherowo za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, 
w terminie do dnia 2 lutego 2021 r. 
 
Głosowanie odbywać się będzie w 14 lokalach wyborczych na terenie gminy Wejherowo. 
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych zostanie podana do publicznej informacji do dnia 2 lutego 
2021 r. (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy). 
 
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą 
głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać 
zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu o dnia 8 lutego 2021 r., z wyjątkiem wyborcy 
podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w 
warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 16 lutego 2021 r. Należy 
przy tym pamiętać, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również 
ewentualnego ponownego głosowania (II tury). 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować 
przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać 
wniesiony do Wójta Gminy Wejherowo do dnia 12 lutego 2021 r.  
 
 

GŁOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ 21 LUTEGO (NIEDZIELA),  
W GODZ. OD 7.00 DO 21.00 

 
 
W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do 
urzędu gminy Wejherowo, osobiście lub telefonicznie (58 677 97 09). 
Wszelkie informacje dotyczące wyborów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Wejherowo, w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory przedterminowe 
Wójta” (bip.ugwejherowo.pl). 
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Na�liniach�MZK�kursują�jedne�z najnowocześniejszych au-
tobusów w Polsce –�autobusy�spełniają�normy�ekologicz-

ne,�wyposażone�są�m.in.�w�elektroniczne�czytniki�kart,�nagło-

śnienie,�monitoring,�klimatyzację�oraz�system�samogaszenia.�
Pojazdy� przystosowane� są� do� potrzeb� osób� niepełnospraw-
nych.

Kolejne testy w wejherowskiej sieci komunikacyjnej 
autobusu elektrycznego Solaris 

Wójt Gminy Wejherowo informuje pary małżeńskie, zameldowane na terenie Gminy Wejherowo, 
które w roku 2021 będą obchodziły Jubileusz 50-lecia ślubu o możliwości otrzymania medalu za 

długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Wejherowo, 

osobiście do dnia 10.02.2021 r. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 58 677 97 09.

Wójt Gminy Wejherowo informuje osoby, które w roku 2021 obchodzą jubileusz 90–tych urodzin lub 
dalszych o możliwości odwiedzin delegacji przedstawicieli samorządu Gminy Wejherowo. 

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Wejherowo, 
pod numerem telefonu 58 677 97 01 lub 58 677 97 77
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Przedstawiamy Państwu podstawowe informacje – sze-
rzej o  tym temacie napiszemy w jednym z kolejnych 

numerów Naszej Gminy.

Uchwała�NR�310/XXIV/20�Sejmiku�Województwa�Pomorskie-
go�z�dnia�28�września�2020�r.�wprowadza�na�obszarze�woje-
wództwa�pomorskiego,�z�wyłączeniem�Gminy�Miasta�Sopotu�
i�obszaru�miast,�ograniczeń�i�zakazów�w�zakresie�eksploatacji�
instalacji,�w�których�następuje�spalanie�paliw.
Uchwała�dotyczy�instalacji,�w�których�następuje�spalanie�pa-
liw,�o�mocy�do�1�MW�które�służą�do:
•  zapewnienia właściwej temperatury w obiekcie budow-

lanym lub jego części, 
•  do podgrzewania wody użytkowej lub 
•  do produkcji pary technologicznej.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zakaz stosowania:

1. �Mułów�i�flotokoncentratów�węglowych
2. �Węgla�brunatnego
3. �Mieszanek�z�wysokim�udziałem�węgla�kamiennego�o�uziar-

nieniu�0-3�mm�
4. �Biomasy�stałej�o�wilgotności�>�20%

Użytkownik� instalacji� jest�odpowiedzialny�za�stosowanie�pa-
liw�dopuszczonych�uchwałą.
Nadal�można�będzie�palić�węglem,�o�ile�będzie�to�węgiel�do-
brej� jakości� (wymagana� kopia� świadectwo� jakości),� a� także�
innymi� paliwami� stałymi� jak� drewno� czy� pellet� (wilgotność�
mniejsza�niż�20%).
Uchwała�wprowadza�obowiązek�wymiany�instalacji,�w�których�
następuje� spalanie� paliw,� jeśli� nie� spełniają� one� wymagań�
ekoprojektu�(ecodesign)�w�zakresie�standardów�emisyjnych.�
Informacje�dotyczące�klasy�urządzenia�znajdują�się�na�tablicz-
ce� znamionowej.�Za�wymianę�starego�kotła�odpowiedzialny�
jest�właściciel�instalacji�!

Na�prośby�mieszkańców,�podpisano�umowy�z�operatora-
mi�pojemników�na�odzież�używaną.�System�kar�powo-

duje,�że�umowy�działają,�co�do�zasady�dobrze.�Pojemniki�rzad-
ko�są�przepełnione,�a�wokół�nich�utrzymywany�jest�względny�
porządek.�Pojemniki�na�gruntach�gminnych�zlokalizowane�są�
w�Sopieszynie,�Bolszewie,�Nowym�Dworze�Wejherowskim,�Zby-
chowie�oraz�Warszkowie,�tak�aby�w�każdym�rejonie�Gminy�Wej-
herowo�można�było�pozbyć�się�używanych�a�zbędnych�ubrań.�
Od�pewnego�czasu�jednak�w�Bolszewie,�na�parkingu�przy�szko-
le� podstawowej� podrzucane� są� odpady� inne� niż� odzież,� np.�
opony,�czy�odpady�poremontowe.�Jest�to�szczególnie�bulwer-
sujące,�ponieważ�może�to�powodować�zagrożenie�dla�naszych�
dzieci�a�zaśmiecenie�ma�miejsce�w�bezpośrednim�sąsiedztwie�
Gminnego�Placu�Pamięci.�Ponadto,�likwidacja�tzw.�„dzikich�wy-
sypisk”�obciąża�kosztami�nas�wszystkich.�Dlatego�też,�prosimy�
świadków�podrzucania�odpadów�o�zgłaszania�tego�faktu,�po-

dając�okoliczności�(np.�numer�rejestracyjny�pojazdu),�co�umoż-
liwi�skierowanie�sprawcy�do�ukarania�przez�Policję.�Rozważana�
jest�też�możliwość�umieszczenia�fotopułapki.�Jeżeli�sytuacja�nie�
poprawi�się,�pojemniki�zostaną�przeniesione�do�innej�miejsco-
wości.�

Piotr Czerwiński

ZBLIŻA SIĘ KONIEC „KOPCIUCHÓW” 
– uchwała antysmogowa dla Pomorza przyjęta!

Kto zaśmieca piękne Bolszewo?

Terminy wymiany kotłów:

1. �Pozaklasowe�i�nieposiadające�tabliczki�znamionowej�–�do�
dnia�01�września�2024�r.

2. �3�i�4�klasa�–�do�dnia�01�września�2026�r.
3. �5�klasa�–�do�dnia�01�lipca�2035�r.

Wymiana� miejscowego� ogrzewacza� powietrza� –� kominka,�
pieca�musi�nastąpić�w�zależności�od�standardów�emisyjnych�
jakie�spełnia,�analogicznie�jak�w�przypadku�wymiany�kotłów,�
w� termiach�określonych�powyżej.

Wybór� sposobu� ogrzewania� zależy� od� właściciela� instalacji.�
Wymiana�może�nastąpić�na:
• �OZE�(odnawialne�źródła�energii�–�kolektory�słoneczne,�pa-
nele�fotowoltaiczne),

• �ogrzewanie�gazowe,
• �ogrzewanie�olejowe,
• �ogrzewanie�elektryczne,
• �instalację�na�paliwo�stałe,� spełniającą�wymaganie�ekopro-
jektu,

• �przyłączenie�nieruchomości�do�sieci�gazowej/ciepłowniczej.

Istnieje�możliwość�dofinansowania�wymiany�kotła�z�progra-
mów�rządowych.�Dostępną�dla�mieszkańców�Gminy�Wejhe-
rowo� formą�dofinansowania� jest�Program�Czyste�powietrze�
–� dla� budynków� jednorodzinnych.� Szczegóły� dostępne� na�
stronach�dotyczących� tego�programu�–�https://czystepowie-
trze.gov.pl/

Pełen� pakiet� uchwał� antysmogowych� dla�Województwa� Po-
morskiego� oraz� szczegółowe� informacje� znajdują� się� na�
https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Karolina Jaszczak
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Co� roku� w� Szkole� Podstawowej� im.� Mikołaja� Kopernika�
w Bolszewie�organizowany�był�uroczysty�wieczór�kolęd.�

Spotykali�się�na�wspólnym�kolędowaniu�uczniowie�kl. I-III�ra-
zem�ze�swoimi�rodzicami,�nauczycielami�oraz�zaproszonymi�
gośćmi�m.in.�przedstawicielami�Gminy,�Koła�Gospodyń�Wiej-
skich,�podopiecznymi�Domu�Pomocy�Społecznej�w�Wejhero-
wie.�Spotkania�te�pozwalały�zatrzymać�się�w�pędzie�przed-
świątecznych�przygotowań�i�wprowadzały�nas�w�atmosferę�

zbliżających�się�świąt�Bożego�Narodzenia.�Z powodu�panują-
cej�pandemii�impreza�musiała�zmienić�charakter�i�przeniosła�
się� do� internetu.�Uczniowie�wraz� z  rodzicami�przygotowali�
nagrania�kolęd�oraz�wykonali�prace�plastyczne.�Zapraszamy�
do�zapoznania�się�z�rezultatem�prac�uczniów�zawartym�w�pre-
zentacji� https://view.genial.ly/5fd5faf037663f0d6c046769/
presentation-zyczenia-sp-w-bolszewie

Anna Sulik-Wysiecka

Kolędowanie w szkole w Bolszewie
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Zielony krok w Nowy Rok! 

Nowy Rok za pasem! Kto choć raz nie pokusił się w tym czasie o refleksję nad swoim 
życiem i tym, jakie ono będzie przez kolejne dwanaście miesięcy?  

Tak, postanowienia noworoczne… Zwykle dotyczą one naszej diety, finansów, pracy  
i relacji międzyludzkich. To wszystko jest bardzo ważne ale my zachęcamy Państwa, 
by tym razem spojrzeć nieco dalej – zielono, ekologicznie. Z korzyścią dla Planety, 
środowiska. I nas samych! 

Co mogę zmienić w swojej codzienności, by przysłużyć się środowisku?  

Wbrew pozorom, to wcale nie taka wielka rewolucja - lista możliwości jest bardzo długa, a zmiany możemy 
wprowadzać stopniowo. Aby ułatwić Państwu to zadanie, przygotowaliśmy listę dobrych praktyk. Wdrożenie 
choćby kilku jest już dobrym początkiem! 

 oszczędzaj wodę w domu i w ogrodzie (np. zbieraj deszczówkę, wodą po myciu owoców i warzyw podlej 
kwiaty)  

 pij „kranówkę” zamiast wody butelkowanej (jest doskonałej jakości) 
 segreguj odpady, a odpady niebezpieczne pozostawiaj w miejscach do tego przeznaczonych (szczegóły 

na www.kzg.pl) 
 oszczędzaj energię elektryczna i cieplną (np. wyłącz światło, gdy nie jest Ci potrzebne, odłącz z sieci 

nieużywane urządzenia, wietrz szybko i gruntownie nie wychładzając pomieszczenia, uszczelnij 
okna/drzwi, dociepl budynek)  

 dbaj o czyste powietrze, w tym zwróć uwagę na sposób ogrzewania swojego domu 
 ogranicz zużycie komercyjnych środków czystości na rzecz tych naturalnych 
 kupuj tylko to, czego potrzebujesz, nie marnuj żywności, 
 kupuj produkty lokalne, dobrej jakości 
 wybieraj produkty bez opakowań, w opakowaniach zbiorczych lub w opakowaniach nadających się do 

recyklingu lub ponownego wykorzystania 
 unikaj artykułów jednorazowych (np. siatek na zakupy, kubków, słomek itp.)  
 unikaj niepotrzebnego wyrzucania ubrań, sprzętów, urządzeń, na rzecz ich naprawy, sprzedaży lub 

przekaż je potrzebującym
 
Poza oszczędnością dla portfela, wymienione działania przyczyniają się do zmniejszenie zużycia zasobów 
naturalnych oraz energii niezbędnych do produkcji danych dóbr, a także do ograniczenia śladu węglowego (*) 
oraz wodnego (**). Dzięki wprowadzeniu do codziennego funkcjonowania tak naprawdę niewielkich zmian, 
mamy realny wpływ na otaczające nas środowisko. Wykorzystajmy to!   

Niech ten Nowy Rok będzie zdrowy, ekologiczny i zielony, czego Naszym Mieszkańcom  
serdecznie życzymy! 

* ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną 
osobę, organizację, wydarzenie lub produkt (więcej na ten temat na stronie naukaoklimacie.pl) 
** ślad wodny ilustruje zależność pomiędzy konsumowanymi towarami i usługami lub wzorcem konsumpcji, a 
zużyciem zasobów wodnych i zanieczyszczeniem środowiska (więcej na ten temat na stronie aerisfuturo.pl) 
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Przed�świętami�Bożego�Narodzenia�Urząd�Gminy�ogłosił�
konkurs�w�którym�do�wygrania�było�20�ozdobnych,�fil-

cowych� choinek.� Warunkiem� otrzymania� choinki� było� za-
śpiewanie,�nagranie� i�przesłanie�kolędy�do�Urzędu.�Zainte-

resowanie�konkursem�było�spore.�Przesłane�kolędy�można�
zobaczyć�na�stronie�urzędu�pod�adresem�https://ugwejhe-
rowo.pl/rozstrzygniecie-konkursu-choinka-od-gminy/Anna 
Sulik-Wysiecka

Konkurs „Choinka od gminy”

Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/Gmina Wejherowo
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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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