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EGZ. BEZPŁATNY
NAKŁAD 3500 SZT.MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO

Zapraszamy 4 PAŹDZIERNIKA 2020
UROCZYSTOŚĆ KU CZCI OSÓB POMORDOWANYCH 
W LESIE PIAŚNICKIM W LATACH 1939-1940
POŁĄCZONA Z OBCHODAMI DNI PIAŚNICKICH
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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
•  Filia GOPS w Gościcinie: ul. Wejherowska 24, 84-241 Gościcino, tel. 58 738 66 40, 58 677 64 45, 58 677 64 43 

Godziny urzędowania: Poniedziałek: 7.30 – 16.30, Wtorek-Czwartek: 7.30 – 15.30
•  Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo: ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino, tel. 58 736 47 85, 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042,  

e-mail: centrumkultury@bckgw.pl, www.bckgw.pl, www.facebook.com/BCKGW
•  Biblioteka w Gościcinie: ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino, tel. 58 736 47 79, e-mail: wyp.gos@bckgw.pl 

Godziny urzędowania: Poniedziałek, Środa: 10.00 – 18.00, Wtorek, Czwartek-Piątek: 8.00 – 16.00
•  Biblioteka w Nowym Dworze Wejherowskim: ul. Szkolna 1, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, tel. 58 606 158 811, e-mail: filia.ndw@bckgw.pl 

Godziny urzędowania: Poniedziałek: 13.00 - 17.00, Wtorek-Czwartek: 12.00-16.00, Piątek: 11.00-15.00
•  Biblioteka w Bolszewie: ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo, tel. 58 738 66 50, e-mail: biblioteka@bckgw.pl 

Godziny urzędowania: Poniedziałek: 8.00 - 19.00, Wtorek-Czwartek: 8.00 - 18.00, Piątek: 8.00 - 16.00
•  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

16 września na sali Gminnej Biblioteki w Bolszewie odbyła się XIX 
Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się in-

formacje Wójta Gminy Wejherowo z działalności międzysesyjnej oraz 18 
przedmiotowych uchwał, które poddano pod głosowanie. Radni podjęli 
następujące uchwały:
•  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gościcino, Gniewowo, 

Bolszewo, Gowino. Ustalenie nowych nazw ulic wiąże się z potrzebą 
uporządkowania i zapewnienia prawidłowej numeracji porządkowej 
nieruchomości położonych w ich sąsiedztwie.

•  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu Gościcina „ Przy granicy” w Gminie Wejherowo

•  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino

•  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Bolszewo

•  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bol-
szewo

•  dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze da-
rowizny nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa, będącej 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Wejherowo

•  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi

•  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejhe-
rowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, 
udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicz-
nego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów

•  w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg gminnych
•  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych
•  w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2020
•  w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej 

„Kaszubia” w Bolszewie
•  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-

2028
•  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu

Z pełną treścią uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.

W dniu 18 września br. 
Wójt Gminy Wej-

herowo Henryk Skwarło 
podpisał umowę z pre-
zesem Wejherowskiego 
Klubu Bokserskiego „ Gryf 
Wejherowo” panem Woj-
ciechem Wasiakowskim na 

świadczenie usług promo-
cyjnych gminy Wejherowo. 
Podpisanie umowy ma na 
celu promocję Gminy Wej-
herowo poprzez sport na 
krajowych i międzynaro-
dowych zawodach i galach 
bokserskich.

Promocja Gminy Wejherowo poprzez sport
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Galeria Jubilatów

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

Regina Hewelt z Gościcina lat 96
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, upominek 

i list gratulacyjny przekazał sołtys i radny pan Marek Miotk 
oraz radny pan Janusz Gafka

Józefa Storóż z Ustarbowa lat 97 
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, upominek 

i list gratulacyjny przekazała radna i sołtys Ustarbowa pani 
Natalia Dampc.

Maria Wiśniewska z Bolszewa lat 96 
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, 

upominek i list gratulacyjny przekazał radny i sołtys Bolszewa 
pan Edmund Bianga.



11 września Szkoła w Gościcinie obchodziła 60-lecie swojego istnie-
nia. Jak wspomniał dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Malinowski za-

częło się od małego budynku zbudowanego z czerwonej cegły w okresie 
drugiej połowy XIX wieku. Pierwsza rozbudowa szkoły nastąpiła w roku 
1907. Dziś szkoła zajmuje dużą powierzchnię i jest nowocześnie wypo-
sażona. Szkoła przeszła niedawno termomodernizację, elewacja została 
odnowiona. Szkoła posiada także panele słoneczne na dachu. W każdą 
historię szkoły wpisuje się praca dyrektorów, nauczycieli, pracowników 
niepedagogicznych, rodziców oraz wiele pokoleń uczniów. Spotkanie 
przyniosło wszystkim wiele radości, była okazją do wspomnień, wzajem-
nych podziękowań i życzeń na kolejne lata. Dzisiejszą uroczystość roz-
począł występ młodzieży ze szkoły w Gościcinie. Następnie odbyła się 
część oficjalna Jubileuszu. Usłyszeliśmy dużo życzeń i pochwał na temat 
szkoły od Pomorskiego Wicekurator Oświaty Pani Anny Gańskiej-Lipiń-
skiej. Życzenia dla dyrektora i szkoły złożyła również Starosta Powiatu 
Wejherowskiego Pani Gabriela Lisius. Wójt Gminy Wejherowo Hen-
ryk Skwarło w swoim przemówieniu pogratulował dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie ciężkiej pracy, której owocem jest dzisiejszy 
status szkoły. Gratulacje i upominki złożone zostały na ręce dyrektora 
szkoły Pana Arkadiusza Malinowskiego. Wójt Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło oraz Kierownik Oświaty Pan Krzysztof Sapieha wręczyli bukiety 
kwiatów wice-dyrektorkom szkoły w Gościcinie. Na uroczystości obecni 
byli również Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Go-
ścicina, radni, młodzież i nauczyciele. Pięknym i uroczystym akcentem 
uroczystości był występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej z Gdyni. Dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć 
w koncercie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, cóż to był 
za koncert! Podsumowaniem obchodów 60-lecia szkoły był poczęstunek 
na dziedzińcu szkoły...

11 września Szkoła w Gościcinie obchodziła 60-lecie
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Czy mogłaby Pani przedstawić siebie i placówkę w kilku słowach?
IK: Przedszkole i Żłobek to pierwszy tak poważny projekt w mojej karierze 
zawodowej. Od wielu lat jestem pedagogiem, ale tworzenie placówki od 
podstaw to wyzwanie zupełnie innej kategorii. Jestem osobą o ogrom-
nym samozaparciu, zorientowaną na osiąganie zamierzonych celów. 
Mimo sytuacji związanej z aktualnie trwającą pandemią, 1 września 
udało nam się rozpocząć działalność. Jest to nasz wspólny sukces - sukces 
drużyny MegaMocnych i Gminy Wejherowo. Wiadomo, że sama choćby 
najwznioślejsza wizja, nie mogłaby zostać zrealizowana, gdyby nie ludzie, 
którzy patrzą w tę samą stronę. Na powstanie placówki w Gościcinie zło-
żyła się owocna współpraca zespołu MegaMocnych oraz Przedstawicieli 
Gminy Wejherowo, zwłaszcza Wójta Gminy Henryka Skwarło oraz całego 
Referatu Oświaty, a przede wszystkim Krzysztofa Sapiehy. W moim oso-
bistym odczuciu placówka w Gościcinie jest dla mnie niczym „dziecko”, 
o które należy dbać i rozwijać. Włożyłam w powstanie tego miejsca ka-
wałek siebie, przez co stała się dla mnie drugim domem.
Jak zlokalizowani są MegaMocni w Gościcinie?
IK: Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek MegaMocni Gościcino 
znajdują się w zabytkowym budynku przy ulicy Fabrycznej 5 w Gościcinie. 
Lokalizacja ta jest dogodna dla mieszkańców Gościcina jak i okolic. Umiej-
scowienie przy stacji kolejowej oraz trasie przelotowej z Trójmiasta do Lę-
borka jest również idealną propozycją dla osób dojeżdżających do pracy 
tym szlakiem. Sam budynek może poszczycić się ciekawą historią. Jest to 
kamienica w stylu dworskim. Dookoła obiektu rozpościera się teren zielo-
ny otulony aleją starodrzewów. Na skraju działki przepływa zaś malowni-
cza rzeka Bolszewka. W pierwotnym zamierzeniu był „ domem dyrektora” 
ówczesnej Gościcińskiej Fabryki Mebli, której początek datuje się na 1899 
rok. W kolejnych latach przekształcony został w Przyfabryczne Przedszko-
le, a następnie przejęty został przez Gminę Wejherowo, gdzie do czerw-
ca 2019 roku działało Przedszkole Samorządowe. Z biegiem lat budynek 
został nadszarpnięty zębem czasu i tu pojawiliśmy się my - MegaMocni. 
Dzięki wizjonerskiemu podejściu i owocnej współpracy między zespołem 
a Gminą Wejherowo udało się w niespełna rok wyremontować wnętrze 
budynku, dostosować do obecnych standardów i 1 września 2020 roku 
uruchomić placówkę.
Ile jest grup, jak się dzielą na przedszkole i żłobek, jakie mają nazwy?
IK: Placówka MegaMocni Goscicino składa się z Publicznego Przedszkola 
i Niepublicznego Żłobka. Łącznie pięć grup z czego dwie grupy przedszkol-
ne oraz trzy grupy żłobkowe. Nazwy grup nawiązują do ptaków występu-
jących na rodzimym terenie Kaszub, gdzie się znajduje Gościcino. Grupy 
przedszkolne to Bociany i Żurawie. Natomiast do Żłobka należą grupy: 
Skowronki, Wróbelki oraz Sikorki.

MEGAMOCNI Gościcino. Wywiad z Panią Iloną Kupc
Ilona Kupc Wicedyrektor Przedszkola Publicznego i Dyrektor Niepublicznego Żłobka MegaMocni Gościcino

Co mogłaby Pani opowiedzieć o placówce?
IK: Ogromnym atutem placówki w Gościcinie jest dobrze zorganizowa-
na przestrzeń w budynku. Dzięki gruntownej przebudowie powstało 
pięć przestronnych i przemyślanych sal na parterze i pierwszym piętrze. 
W przyziemiu rozlokowano pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz 
szatnie. Cały obiekt w głównej mierze jest wypełniony ciepłą bielą, która 
optycznie powiększyła powierzchnie. Dobrano również wyraźne akcenty 
kolorystyczne, gdzie przoduje kolor niebieski zaczerpnięty z haftu kaszub-
skiego. W całym gmachu można odnaleźć również wiele innych dodatków 
nawiązujących do kultury i sztuki Kaszub.
Jaką konwencję przyjęto przy tworzeniu placówki?
IK: W trakcie powstawania placówki przyjęto założenie połączenia nowo-
czesności z elementami regionalnymi. W świecie MegaMocnych jest to 
innowacyjne przedsięwzięcie. W swym zamyśle ma być miejscem, gdzie 
dziecko stawia pierwsze kroki w poznawaniu świata i edukacji po przez 
uznane metody XXI wieku, jednakże w dalszym ciągu utożsamiając się ze 
swą małą ojczyzną, z której się wywodzi i gdzie mieszka – Kaszubami.
Dlaczego tak bardzo zależy MegaMocnym na Kaszubach, na byciu bli-
sko lokalnej społeczności?
IK: MegaMocnym bardzo zależy, aby przyszłe pokolenie czerpało ze 
zdobyczy cywilizacji i dziedzictwa kulturowego. Gościcino w swych ko-
rzeniach kaszubskich nie mogło przyjąć innej polityki, jak propagowanie 
przynależności etnicznej. To dzięki naszym przodkom i naszym korzeniom 
jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ważne jest, aby młody człowiek, który kie-
dyś będzie dorosły, rozumiał otaczający go świat. Czuł dumę z tego, gdzie 
mieszka i jaka jest historia tego regionu oraz by w przyszłości sam krzewił 
w swoich potomkach miłość do Kaszub.
Kto jest inspiracją MegaMocnych w Gościcinie?
IK: Patronką MegaMocnych Gościcino jest Ola. Inspiracją stała się postać 
pisarki Aleksandry Majkowskiej, nie mylić z Aleksandrem Majkowskim, 
skądinąd również prekursorem kaszubistyki, pisarzem i poetą z począt-
ków ubiegłego wieku. Pani Aleksandra, wraz z mężem, popularyzują język 
kaszubski, tworzą wielorakie projekty regionalne oraz książki w języku ka-
szubskim, skierowane w głównej mierze dla dzieci. 
Dlaczego wybór padł właśnie na Aleksandrę Majkowską?
IK: Wybór Aleksandry Majkowskiej jako naszej Oli nie był przypadkowy. 
Założenia MegaMocnych w Gościcinie, co do wychowania i edukacji re-
gionalnej, ściśle pokrywają się z osobą i działalnością Pani Aleksandry. 
W zasadzie nikt inny nie mógłby patronować naszej placówce jak osoba, 
która na co dzień zajmuje się pracą na rzecz promowania języka i kultury 
kaszubskiej wśród najmłodszych dzieci. Ze swojej strony również zachę-
cam do zapoznania się z książkami Pani Aleksandry, tudzież cyklu o tytu-
łowej Werónce. 
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Dzień 1 września to data, którą pamięta każdy uczeń. To właśnie 
w tym dniu miało miejsce pierwsze spotkanie uczniów w szkole po 

bardzo długim czasie. To także kolejna rocznica wybuchu II Wojny Świa-
towej. Dziś byliśmy świadkami uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 
w Nowym Dworze Wejherowskim, które powiązane było z odsłonięciem 
tablicy upamiętniającej nauczyciela, kierownika, dyrektora Szkoły w No-
wym Dworze Wejherowskim w latach 1963-1992. Edmunda Potrykusa. 
Tablica ufundowana została z funduszy Gminy Wejherowo.

W ostatnią niedzielę wakacji odbyło się podsumowanie 7 edycji 
“Wakacyjnej Szkółki Sportowej” w Kąpinie. Młodzi sportowcy 

przez ostatnich 5 tygodni brali udział w zajęciach, które prowadzili tre-
nerzy Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo. Treningi 
odbywały się na boisku trawiastym w Kąpinie, a dominującą dyscypliną 
była piłka nożną. W akcji uczestniczyło prawie 50 dzieci w wieku szkolnym 
podzielonych na dwie kategorie wiekowe 6-9 lat i 9-13 lat. Uczestnikami 
byli mieszkańcy gminy Wejherowo. Wszyscy na zakończeniu otrzymali 
pamiątkowe medale, a dzieci z najlepszą frekwencją zostały nagrodzone 
statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Projekt wspierany był przez Wójta 
Gminy Wejherowo, Wejherowską Akademię Piłki Nożnej Błękitni Wejhe-
rowo, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Eco-Kąpino oraz panią Sołtys Kąpina. 
Wszystkim bardzo dziękujemy.

W pierwszy weekend września członkowie 
zespołu „Zbierańce” uczestniczyli w warsz-

tatach muzyczno-tanecznych, które prowadził 
Marek Czarnowski. Spotkanie odbyło się w Filii nr 
3 Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 
w Bieszkowicach. Zajęcia były poświęcone rozwi-
janiu śpiewu wielogłosowego i podstawom tańca 
kaszubskiego. 

W niedzielę, 6 września podsumowaniem zajęć był 
występ kapeli w kościele parafialnym Stygmatów 
św. Franciszka w Nowym Dworze Wejherowskim. 
Występ był wyjątkowy, ponieważ zespół zapre-
zentował nowy repertuar oraz wystąpił w nowych 
strojach kaszubskich, które zachwyciły wszystkich 
uczestników spotkania.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Nowym Dworze Wejherowskim

Wakacyjna Szkółka Sportowa – podsumowanie

Kapela Kaszubska w Bieszkowicach

Jednym z punktów programu było także ślubowanie nauczycieli miano-
wanych, oraz wręczenie aktów mianowań.
O odświętną oprawę uroczystości postarali się uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Dworze Wejherowskim.
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4 września spotkaliśmy się w Białej aby 
uczcić pamięć poległych oficerów i żoł-

nierzy I Morskiego Pułku Strzelców. Zapro-
szeni goście złożyli kwiaty przy grobach 
poległych. Wszyscy zebrani mieli okazję 
uczestniczyć we mszy świętej koncelebro-
wanej przez przez księdza prałata Tadeusza 
Reszkę i księdza dziekana Daniela Nowaka, a 

także skosztować grochówki, którą przygo-
towali kucharze ze szkoły w Bolszewie. Ton 
uroczystości nadała młodzież ze szkoły z Go-
wina, która przedstawiła program artystycz-
ny dotyczący II wojny światowej. Honorową 
wartę trzymali harcerze. Za asystę Honorową 
i apel poległych dziękujemy członkom Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Grzmot”, którzy 

również postarali się o armatę i salwę hono-
rową. Wójt Gminy Wejherowo w swoim prze-
mówieniu nawiązał do osoby świętej pamięci 
kapitana Aleksandra Pawelca, który walczył 
w 1939 roku w obronie Wejherowa i Oksy-
wia. Zgromadzeni goście mogli także podzi-
wiać mobilną wystawę militarną.

Zaproszenie do Piaśnicy

Uroczystość ku czci pamięci poległych w Białej

Wójt Gminy Wejherowo oraz Proboszcz Parafii Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej w Wejherowie przy współudziale 
Prezydenta Miasta Wejherowa, Wójta Gminy Krokowa, Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”, serdecznie zapraszają 
na Uroczystość Ku Czci Osób Pomordowanych w Lesie Piaśnickim w niedzielę 4 października 2020 roku.

Data uroczystości: 

NIEDZIELA 04 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Program uroczystości:
10.40 –  rozpoczęcie uroczystości – Nabożeństwo Oczekiwania
11.00 –  podniesienie flagi państwowej
11.05 –  przemówienie Wójta Gminy Wejherowo Henryka 

Skwarło
11.15 –  apel pamięci, salwa honorowa, składanie kwiatów
11.30 –  Msza św. koncelebrowana za Poległych w obronie 

Ojczyzny
12.40 – podziękowanie Prezesa Rodzin Piaśnickich

Uroczystość ma charakter otwarty.

Ze względu na pandemię COVID, XII Bieg Piaśnicki i Rajd Rowerowy nie mogły się odbyć 4 kwietnia, Dlatego Uroczystość 
Ku Czci Osób Pomordowanych w Lesie Piaśnickim połączona będzie z obchodami Dni Piaśnickich. Impreza odbędzie się 
w zmienionej formie – po szczegóły odsyłamy na stronę internetową Urzędu Gminy Wejherowo: www.ugwejherowo.pl

3 października 2020 

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  7

nr 07 (280)



ZBIÓRKA KRWI BOLSZEWO

70-LECIE PARAFII

30 sierpnia b.r. obchodzili-
śmy 70 lecie Parafii w Bol-

szewie. Uroczystą mszę prowadził 
biskup Zbigniew Zieliński, wygłosił 
także homilię. We wspólnej modli-
twie wzięli udział między innymi 
duchowni, przedstawiciele władz 
samorządowowych, parafianie. 
Po uroczystej mszy usłyszeliśmy 
przemówienie Wójta Gminy Wej-
herowo Henryka Skwarło, który 
wspomniał w swoich słowach 
o historii parafii w Bolszewie. 
Wójt również zwrócił się w swo-
im przemówieniu do rolników, 
dziękując im za ich ciężką pracę na 
roli. Uroczystość połączona była 
z Gminnymi dożynkami, które 
obchodzono w ArtParku. Oprócz 
wielu atrakcji dla dorosłych i dzie-
ci można było także zaczerpnąć 
informacji dotyczących Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego 
gminy Wejherowo (plenerowy 
punkt konsultacyjny).

5 września odbyła się zbiórka krwi w Bolszewie przy OSP. Zgłosiło się 25 
osób, 14 oddało krew, co dało 6300 ml. W tym 7 osób zgłosiło się po raz 

pierwszy!!! 

Dziękuję KRWIODAWCOM za bezcenny dar życia!

Dziękuję ekipie krwiobusu RCKiK w Gdańsku za profesjonalną obsługę. Wój-
towi Gminy Wejherowo Panu Henrykowi Skwarło, Grzegorz Hinz oraz OSP 
Bolszewo dziękuję serdecznie za współpracę w organizacji zbiórki. Za otrzy-
mane upominki i książki dla krwiodawców dziękuję Pani dyrektor Bibliote-
ki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Natasza Sobczak Art, Wójtowi UG 
Wejherowo i Starostwu Powiatowemu Wejherowo.

Tekst i zdjęcie Ewa Trocka
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Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo

16 września br. w piękny środowy wieczór odbyło się zakończe-
nie i podsumowanie Wakacyjnej Ligi Mistrzów. Wygranymi 

byli wszyscy uczestnicy ligi. Jako nagrodę za uczestnictwo otrzymali 
pamiątkowy medal oraz czapkę z daszkiem ufundowaną przez Urząd 
Gminy Wejherowo. Były też wyróżnienia indywidualne, nagrodą były 
getry piłkarskie. Nagrody wręczał Pan Radny Wojciech Kuziel a meda-
le trener Klubu Barca.

WYRÓŻNIENI ZOSTALI:
Dziewczyny 
Rocznik 2007 Julia Semerling
Rocznik 2008 Julia Knapik
Chłopcy 
Rocznik 2007 Dominik Bednarz
Rocznik 2008 Jakub Cieszyński
Rocznik 2009 Tymoteusz Wiśniewski
Rocznik 2010 Łukasz Lewandowski
Rocznik 2011 Maciej Bałdowski
Rocznik 2012 Maksymilian Dopke
Gratulacje! 
Ligę Wakacyjną organizował Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo 
oraz Gmina Wejherowo.
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OBOWIĄZKOWY 
POWSZECHNY 

SPIS ROLNY 2020

Studnia w Górze

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 wcześniejszy 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. 

Pierwsza studnia pamiętająca dawne cza-
sy i historię wsi Góra, została wyremon-

towana. remont miał na celu utrzymanie 
studni murowanej z kamienia polnego w na-
leżytym stanie oraz poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców - mając wgląd na dzieci. 
Studnia zamykana jest na kłódkę. 
Inicjatywa była możliwa dzięki pomocy:
Wójta Gminy Wejherowo – Henryka Skwar-
ło, Pana Tadeusza Tkacz – właściciela Tarta-
ku „TIM” w Górze oraz księdza proboszcza 
Jerzego Osowickiego, który podarował da-
chówkę. Studnia znajduje się na ulicy Der-
dowskiego.

10  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W GOWINIE 
– WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Uwaga mieszkańcy Góry i Orla 
- przyłączenia do kanalizacji

Jak informowaliśmy już wcześniej, trwają obecnie pra-
ce projektowe w zakresie I etapu kanalizacji sanitarnej 

w Gowinie. 

W IV kwartale br. przewidywana jest faza szczegółowych 
uzgodnień z właścicielami nieruchomości. W najbliższym cza-
sie biuro projektowe wyśle do właścicieli działek korespon-
dencję w tym zakresie. 

W tym miejscu zwracamy uwagę, że wiele osób nie dba o ak-
tualizację adresów w ewidencji gruntów prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe. Utrudnia to, bądź uniemożliwia kon-
takt, co skutkuje później brakiem możliwości uwzględnienia 
nieruchomości w projekcie. Dlatego zwracamy się z apelem 
do właścicieli nieruchomości o pilną aktualizację swoich da-
nych adresowych w ewidencji gruntów, jak również o śledze-
nie bieżących informacji na temat postępów projektu.

W związku z kończącą się budową kanalizacji sanitarnej w Gó-
rze i Orlu (etapy I-III), uprzejmie przypominamy o obowiązują-
cych procedurach. 
Przyłączenie jest obowiązkowe dla posesji, które mają technicz-
ną możliwość włączenia do sieci znajdującej się w sąsiedztwie 
nieruchomości.
Również osoby, które posiadają własne ujęcie wody mogą podłą-
czyć się do kanalizacji, przy czym pobór wody będzie musiał być 
opomiarowany.
Informujemy, że formalności związane z przyłączeniem do sie-
ci należy realizować w PEWIK Gdynia – Biuro Obsługi Klienta, 
ul. Witomińska 21, 81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311.

W celu podłączenia do sieci kanalizacyjnej należy w pierwszej 
kolejności złożyć w PEWIK Gdynia zlecenie wydania warunków 
technicznych przyłączenia (druk FOT-D-01-c – kliknij i pobierz) 
wraz z załącznikami:
•  aktualną mapą do celów informacyjnych z zaznaczoną nie-

ruchomością i ewentualnym wskazaniem trasy przyłączenia 
(mapę wydaje odpłatnie Wydział Geodezji Starostwa Powia-
towego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, tel. 
58-572-94-61, za kwotę ok. 25 zł za arkusz A4); możliwe jest też 
wykorzystanie aktualnej mapy z okresu budowy domu, przyłą-
cza gazowego itp. jeżeli mieszkaniec taką posiada, 

•  dokumentem potwierdzającym prawo Wnioskodawcy do dys-
ponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne 
oświadczenie.

Po uzyskaniu tego dokumentu będzie możliwe wykonanie prac 
przy przyłączeniu nieruchomości. W przypadku sieci w budowie 
konieczne jest oczekiwanie do formalnego zakończenia inwesty-
cji. Wykonanie przyłącza podlega zgłoszeniu do PEWIK i kontroli 
przez upoważnionego inspektora. Zamiar wykonania przyłącza 
zgłasza się do PEWIK na specjalnym formularzu. Kontrola jest od-
płatna wg cennika PEWIK.
Po odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisa-
niem umowy na odbiór ścieków. PEWIK prowadzi procedurę za-
warcia umowy w formie korespondencyjnej.

Osoby, które podłączą się w terminie do 6 miesięcy po oddaniu 
sieci do użytku oraz złożą w tym czasie stosowny wniosek, mogą 
uzyskać dofinansowanie do przyłączenia z budżetu Gminy Wej-
herowo na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Wej-
herowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz 
rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na do-
finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Termin 
ubiegania się o dotację zostanie przez Gminę podany odrębnie.
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CCoo  zz  ttąą  sseeggrreeggaaccjjąą……??  

ojęcie segregacji na dobre zagościło w słowniku Polaków, ale mimo upływu lat temat wciąż nie jest na dobre 
przyswojony. Większość z nas chce segregować, ale nie zawsze wiemy jak! Od momentu wprowadzenia 
obowiązku segregacji odpadów przepisy ją regulujące uległy kilku zmianom. Z początkowych kilku frakcji, 

obecnie wyszczególniamy ich aż jedenaście*. Nic więc dziwnego, że można się w tym pogubić. Aby zapoznać się 
ze szczegółowymi zasadami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.kzg.pl), natomiast tutaj 
zebraliśmy dla Państwa kilka mniej oczywistych przykładów. Być może poniższa lektura rozwieje niektóre niejasności. 

    PPAARRAAGGOONNYY,,  KKAALLKKAA,,  PPEERRGGAAMMIINN  →→ OODDPPAADDYY  RREESSZZTTKKOOWWEE  papiery 
termiczne, jak kalki i pergaminy, w tym papier do 
pieczenia, to celuloza powleczona substancjami 
nadającymi im funkcjonalne właściwości, ale 
jednocześnie uniemożliwia ich recykling. 

  ZZAASSTTAAWWAA  SSTTOOŁŁOOWWAA,,  NNAACCZZYYNNIIAA  KKUUCCHHEENNNNEE,,  LLAAMMPPYY,,  ŻŻAARRÓÓWWKKII,,  
LLUUSSTTRRAA,,  SSZZYYBBYY  →→    OODDPPAADDYY  RREESSZZTTKKOOWWEE  szkło szkłu 
nierówne! Do recyklingu nadaje się 
jedynie szkło opakowaniowe (po 
produktach spożywczych, 
kosmetykach i chemii), natomiast 
pozostałe rodzaje zawierają 
dodatki, których obecność 
uniemożliwia ponowne 
przetopienie tego surowca 
w hucie. Warto też pamiętać, że 
wyroby ceramiczne (zastawa 
stołowa, kubki itp.) ze szkłem nie 
mają nic wspólnego – 
wytwarzane są z glinki. 

MMYYCCIIEE  OOPPAAKKOOWWAAŃŃ  SSPPOOŻŻYYWWCCZZYYCCHH  NNIIEE  JJEESSTT  

KKOONNIIEECCZZNNEE  – zostaną one umyte w zakładzie 
przetwarzania. Musimy jedynie pamiętać o ich 
opróżnieniu, zdjęciu etykiet termokurczliwych 
(papierowe mogą pozostać) oraz oddzieleniu wieczek 
i nakrętek, a następnie umieszczeniu ich we właściwym 
pojemniku. Warto pamiętać, że plastikowe nakrętki 
często zbierane są przez placówki oświatowe na cele 
charytatywne lub w ramach konkursów ekologicznych. 

MMAATTYY  DDOO  JJOOGGII,,  KKAARRIIMMAATTYY,,  GGĄĄBBKKII  DDOO  NNAACCZZYYŃŃ//CCIIAAŁŁAA,,  
SSZZCCZZOOTTEECCZZKKII  DDOO  ZZĘĘBBÓÓWW,,  GGOOLLAARRKKII  JJEEDDNNOORRAAZZOOWWEE  →→    OODDPPAADDYY  

RREESSZZTTKKOOWWEE  wykonane są ze spienionych mieszanek 
gumowych i tworzyw sztucznych. Z uwagi na skład i 
złożoną budowę nie są zbierane selektywnie – 
ponowne wykorzystanie surowca nie jest możliwe. 

OODDPPAADDYY  ZZIIEELLOONNEE  ≠≠  BBIIOO  ((KKUUCCHHEENNNNEE)) –  nieraz mylimy 
te dwie frakcje. Należy rozgraniczyć - 

odpady zielone to pozostałości z prac 
ogrodowych, natomiast odpady 

po przygotowywaniu posiłków 
należy wyrzucać do odpadów BIO 
(z wyłączeni mięsa, kości, ości 
i innych odpadów pochodzenia 
zwierzęcego – te wrzucamy 
do odpadów resztkowych). 

  BBIIOOOODDPPAADDYY  NNIIEE  WW  TTOORREEBBKKAACCHH  

FFOOLLIIOOWWYYCCHH obecność foliowych 
worków w kompoście jest 

niewskazana – odpady można 
wyrzucać w dedykowanych wwoorrkkaacchh  

kkoommppoossttoowwaallnnyycchh  lub papierowych, które 
ulegają biodegradacji.  

KKWWIIAATTYY  DDOONNIICCZZKKOOWWEE  →→  OODDPPAADDYY  ZZIIEELLOONNEE  

częścią organiczną jest jedynie roślina, którą należy 
obsypać z ziemi. Ziemia stanowi balast, który nie 
powinien trafić do kompostowania (wrzucamy 
do odpadów resztkowych).

* selektywna zbiórka odpadów obejmuje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady kuchenne (BIO), zielone, resztkowe; 
pozostałe grupy to: popiół, odpady wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(ZSEE)   

P 
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ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 
URZĘDU GMINY WEJHEROWO

Z dniem 1 września br. weszły w życie 
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

Urzędu Gminy Wejherowo wprowadzone Za-
rządzeniem Wójta Gminy Wejherowo z dnia 
25 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo.
Nowością jest m.in. utworzenie Referatu 
Gospodarki Odpadami i Środowiska, którego 
zadaniem jest kompleksowa realizacja zadań 
z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony 
środowiska. Referat mieści się na parterze 
budynku Urzędu Gminy Wejherowo i zajmuje 
następujące pomieszczenia:

1.  Pokój Nr 14 i 14 A – składanie deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnym, rozliczenia finan-
sowe oraz windykacja należności z tytułu 
gospodarki odpadami

2.  Pokój Nr 15 - ochrona środowiska, pozwo-
lenia dotyczące wycinki drzew, decyzje 
środowiskowe,

3.  Pokój Nr 15 A – Kierownik Referatu (Piotr 
Czerwiński),

4.  Pokój Nr 16 – gospodarka odpadami, opie-
ka nad bezdomnymi zwierzętami, dofinan-
sowania do inwestycji proekologicznych.

Nowe pomieszczenia zajmuje również Refe-
rat Spraw Obywatelskich:
1. Pokój Nr 17 – dowody osobiste,
2. Pokój Nr 17A – Kierownik Referatu,
3. Pokój Nr 17 B – ewidencja ludności.
W/w referaty zlokalizowane są w pomiesz-
czeniach po Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej.
W związku z likwidacją Referatu Gospodar-
ki Nieruchomościami i Środowiska, zadania 
związane z geodezją i gospodarką nierucho-
mościami przejął wraz z nową nazwą Referat 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, 
który znajduje się nadal w swojej poprzed-
niej lokalizacji (piętro Urzędu).
Pozostałe zadania (m.in. zajęcia terenu, 
dzierżawa lokali) przejął Referat Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej.

Jednocześnie informujemy, że w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców związane 

z wystąpieniem stanu epidemii i rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, liczba 
interesantów przebywających, w tym sa-
mym czasie, w jednym pomieszczeniu Urzę-
du Gminy Wejherowo - nie może być większa 
niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi za 
wyjątkiem:
1)  dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2)  osoby z orzeczeniem o niepełnosprawno-

ści, osoby z orzeczeniem o stopniu niepeł-
nosprawności, osoby z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego lub osoby, 
która ze względu na stan zdrowia nie może 
poruszać się samodzielnie;

3)  osoby o ograniczonej możliwości prowa-
dzenia własnych spraw w urzędzie;

4)  osoby wymagającej pomocy tłumacza;

Naszym interesantom w dalszym ciągu za-
leca się wcześniejszą telefoniczną lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej rezer-
wację terminu wizyty we właściwym mery-
torycznie Referacie Urzędu (za wyjątkiem 
kasy Urzędu Gminy).

Przypominamy, że: osoby załatwiające sprawy w budynku Urzędu Gminy Wejherowo zobowiązane są wyposażyć się we własnym zakresie w  środki ochronne pozwalające na realiza-
cję obowiązku zakrywania ust i nosa, jak również nie zdejmować tych środków przez cały czas pozostawania w budynku Urzędu oraz do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych 
w Urzędzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym.

•  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, 58 677 97 13, 58 677 97 17
•  Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: Kierownik Referatu 58 677 97 15, Zastępca Kierownika 58 677 97 46, podziały, rozgraniczenia, 

numeracja budynków 58 677 97 08, decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy 58 677 97 14, zaświadczenia, wypisy, wyrysy, informacje 
o przeznaczeniu działek w mpzp, informacje o trwających procedurach planistycznych, opłata adiacencka, opłata planistyczna 58 738 67 51

•  Referat Inżynierii Środowiska: Kierownik Referatu 58 677 97 48, Zgłaszanie stanów liczników wody 58 677 97 44, 58 677 97 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
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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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